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  انرژي   مسعود حراقي
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  درآمدنظام   عبدالرضا اندايشگر
  اياعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه  علي باستين

 



  

  پيشگفتار
اجتماعي استان كه هر سال توسط معاونت هماهنگي برنامه و بودجه انتشار  -گزارش اقتصادي

ها و تحوالت اقتـصادي، اجتماعي، فرهنگي و ـسياـسي يابد، تالـشي جهت انعكاس عملكرد بخشمي
ال مي تان در ـس د.اـس الباـش تان طي ـس ي وضـعيت اـس  1396-97هاي  گزارش حاضـر كه به بررـس

ــعيت   بخشدر چهار پردازد، مي ــت از وض ــويري اس ــت. بخش اول تص تهيه و تنظيم گرديده اس
اخص ائل مربوطه را در حوزه ـش عي دارد مـس تان و ـس ادي اـس د اقتـص ي هاي كالن رـش هاي فرابخـش

ي و تحليل   ي امور زيربنايي از جمله انرژي، حمل و نقل و مورد بررـس قرار دهد. بخش دوم به بررـس
هاي منابع آب، كـشاورزي شبررـسي وـضعيت اـستان در بخ عمران ـشهري و روـستايي پرداخته اـست.

وم مي ده در فـصل ـس نعت و معدن از مباحث مطرح ـش عيت  و ـص ي وـض د. بخش چهارم به بررـس باـش
  اجتماعي پرداخته است. استان در امور فرهنگي، آموزشي و

ــتـگاه از آنـجا ـكه گردآوري  ـــتان و تالش اطالـعات موجود ـبدون همـكاري دسـ ـهاي اجرايي اسـ
هاي اجرايي و پذير نبوده اـست، بدينوسيله از كليه دستگاه ها امكانكارـشناـسان ذيربط در كليه بخش

اند مـشاركت موثر داـشتهكارـشناـسان مربوطه كه در تهيه اين گزارش از طريق ارائه آمار و اطالعات 
نمايد با ارائه نقطه نظرات و نظران و كارشناسان دعوت ميقدرداني و تـشكر نموده و از كليه ـصاحب

  پيشنهادات ما را در ارتقاي كمي و كيفي گزارشات بعدي ياري نمايند.
ــپاس خود را از تمامي همكاران ذيربط در تهيه و در پايان الزم مي ــكر و س تدوين دانم مراتب تش

  اين گزارش ابراز نمايم.
  

  علي درويشي                                                         

  ريزي استان بوشهر رييس سازمان مديريت و برنامه 
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  جمعيت -اول فصل
  

  

  مقدمه 
ي هر نوع برنامه اـس اس جمعيت ميمبناي اـس ور بر اـس اخصريزي در كـش د. توجه به ـش ها و باـش

ــتن آنـها در بـعد اجرايي مي ـــيار مهمي در برـناـمهمعـيارـهاي جمعيتي و بـكار بسـ ريزي تواـند نقش بسـ
اي،  روستايي، توسعه ملي و منطقه  -هاي شهريريزيپايدار داشته باشد. آمارهاي جمعيتي در برنامه

تواند كاربرد زيادي داشـته باشـند. معموالً با تغيير اندازه و تركيب سـني رفاه اجتماعي، اشـتغال مي
يل و نيازهاي جمعيت هم تغيير مي د جمعيت تا حدي ميجمعيت، پتانـس د كند. رـش تواند موجب رـش

تر، ني عه بيـش وري گردد ولي توـس عه هر كـش ادي و توـس ازمند متناـسب بودن جمعيت و امكانات اقتـص
اقتصــادي اســت. براي تعادل بين جمعيت و ميزان امكانات جامعه  شــناخت عوامل موثر بر رشــد 

ــد جمعـيت ميزان مرگ و مير، زاد و وـلد كودـكان و جمعـيت نـياز مي ــد. از عواـمل موثر بر رشـ ـباشـ
هاي جمعيتي در قالب سرشماري آوري آمارتا كنون جمع  1335مهاجرت مي باشد. در ايران از سال  

كن،  ماري عمومي نفوس و مـس رـش ت.  هدف كلي ـس ده اـس ور انجام ـش عمومي جمعيت در كل كـش
ــاختار و ويژگي هاي عمده افراد جامعه و  جمع آوري داده ها و اطالعات پايه اي در مورد تعداد، سـ

ياـستگ گذاران، دولت مردان ور براي برنامه ريزان، ـس و پژوهـشگران و   واحدهاي مـسكوني كل كـش
اير كاربران اـست. تهيه چارچوب آماري مناـسب در زمينه خانوار و مـسكن براي اجراي طرح هاي  ـس

  آماري يكي ديگر از اهداف اصلي سرشماري مي باشد.
  

  جمعيت
كن  ماري عمومي نفوس و مـس رـش اس نتايج ـس هر در 1395براـس تان بوـش ور و اـس ، جمعيت كـش

ال به ترتيب   هر از كل   1163400و   79926270اين ـس تان بوـش هم جمعيتي اـس ت. ـس نفر بوده اـس
را از نظر دارا بودن جمعيت به  22اـستان كـشور رتبه    31درـصد بوده كه در بين   45/1كـشور معادل 
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الهاي خود اختـصاص داده ب االنه جمعيت در ـس د ـس ط نرخ رـش ور   1390-95ود. متوـس براي كل كـش
هر    24/1 تان بوـش د و براي اـس تان 4/2درـص اير اـس ه با ـس ت. در مقايـس ت آمده اـس د بدـس هاي درـص

درصد مي باشد، نرخ رشد استان بوشهر باالترين نرخ   02/3كـشور، بعد از استان خراسان جنوبي كه 
د جمعيتي بوده اـست كه از  ادي رـش غلي در منطقه ويژه اقتـص داليل عمده آن ايجاد فرـصت هاي ـش

  باشد.انرژي پارس جنوبي و جذب مهاجرين در اين منطقه مي
  

  جميعت شهري و روستايي و ضريب شهرنشيني
نفر و   835955، جمعيت نقاط ـشهري 1395براـساس نتايج ـسرـشماري عمومي نفوس و مـسكن  

نفر بوده اـست. در حاليكه در اين ـسال   327445ر برابر با روـستايي با جمعيت غيرـساكن اـستان بوـشه 
ور   يني براي كل كـش هرنـش هر    74نرخ ـش تان بوـش د بوده اـست اين نرخ در اـس د مي   9/71درـص درـص

  باشد.
، نرخ ـشهرنـشيني در اين ـسال 1395بر اـساس جمعيت ـسرـشماري ـشده در اـستان بوـشهر  ـسال  

ين ضـريب شـهرنشـيني در اين سـال در ميان درصـد مي باشـد. باالتر 9/71براي اسـتان بوشـهر  
درـصد   5/30درـصد مربوط به ـشهرـستان بوـشهر و پايين ترين نيز با   6/91هاي اـستان با ـشهرـستان

هر با  تان بوـش هرـس د. ـش تان مي باـش تان تنگـس هرـس د،  ديلم با   6/91مربوط به ـش د،   7/81درـص درـص
تان دير با  هرـس تان گناوه با   5/79ـش هرـس د، ـش د،   8/77درـص تان كنگان با   درـص هرـس د،   4/75ـش درـص

تي با  تان دـش هرـس تان  با   69ـش تـس تان دـش هرـس د و ـش د در رتبه  9/67درـص ريب درـص هاي بعدي ـض
  اند.شهرنشيني استان بوشهر قرار داشته

  
  جمعيت شهرهاي استان بوشهر

ـشهر، در رتبه نخـست قرار   9، ـشهرـستان دـشتـستان با 1395ـشهر اـستان بوـشهر در ـسال    37از 
تان دير با گرفته ا هرـس تي با  5ـست. بعد از آن ـش هر و دـش تان بوـش هرـس هر، ـش تان  4ـش هرـس هر، ـش ـش

تان، جم و كنگان  با ه هر 3اي تنگـس تان ـش هرـس لويه و گناوه  با  هر كدام با و ـش  2هاي ديلم، عـس
  اند.شهر قرار داشته

اراي نفر جمعيت د  223504از نظر جمعيتي در ميان شـهرهاي اسـتان بوشـهر، بندر بوشـهر با 
ــكان با جمعيت برابر با   ــهر بوش ــهر و ش ــتان بوش ــهري اس نفر  داراي   2135باالترين جمعيت ش

  اند.كمترين جمعيت شهري بوده 
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تند  هر با تراكم كم جمعيتي روبرو هـس تان بوـش هرهاي اـس هري،ـش ب طبقات جمعيت ـش بر حـس
تان زير   20بطوريكه   هر اـس ته  10ـش هر تنها   37اند. از ميان هزار نفر جمعيت داـش تان بوـش هر اـس ـش

، باالي صد هزار 1395نفر در سال    110567نفر جمعيت و شهر برازجان با   223504بندر بوشهر با  
  اند.نفر جمعيت داشته

  
  بعد خانوار 

ال   كن در ـس ماري عمومي نفوس و مـس رـش خانوار در ايران   24196035، تعداد    1395طبق ـس
ور برابر با كنند. به عبارت ديگر بعد  زندگي مي ت  3/3خانوار در كـش ت. بعد خانوار بدـس نفر بوده اـس
ال    321826آمده براي  تان در ـس ال    61/3برابر با   1395خانوار در اـس د. در ـس بعد   90نفر مي باـش

اند. باالترين بعد كرده خانوار در اين ســـال زندگي مي  247026نفر بوده و   18/4خانوار در اســـتان 
ت 10خانوار در بين   هرـس تان كنگان با ـش هرـس تان هاي   6/6ان به ـش هرـس ت. ـش ته اـس نفر تعلق داـش

  اند.نفر، كمترين ميزان بعد خانوار در استان را به خود اختصاص داده  7/3بوشهر و جم با داشتن 
  

  نسبت جنسي  
ال   ور در ـس ي كـش بت جنـس د. يعني به ازاي هر نفر مي  103برابر با   1395نـس نفر زن،   100باـش

ور زندگي مي  نفر مرد در  102 هر  برابر با كـش تان بوـش ي اـس بت جنـس ال نـس  114كنند. در همين ـس
نفر بوده كه از اين لحاظ رتبه اول را در كشور به خود اختصاص داده است. باال بودن نسبت جنسي 

هر به دليل وجود نيروي كار مهاجر مرد مجرد در پروژه  تان بوـش ا در در اـس وـص هاي نفت و گاز خـص
نـسبت جنـسي اـستان  90باـشد. در ـسال  ـصادي انرژي پارس و ـشهرـستان كنگان ميمنطقه ويژه اقت

  نفر بوده است. 114برابر با 
  

  تراكم نسبي جمعيت  
ال   ور درـس بي جمعيت كـش ت.  اين   1/49برابر با   1395تراكم نـس نفر در كيلومتر مربع بوده اـس

نفر در هر كيلومتر مربع  50و  45به ترتيب برابر با  95و  90هاي  ـشاخص در اـستان بوـشهر در ـسال
 كشور قرار گرفته است.  17در رتبه  95باشد. استان بوشهر از نظر تراكم نسبي جمعيت در سال مي

ال   تان كنگان و   1395در ـس هرـس هر متعلق به ـش تان بوـش بي جمعيت در اـس باالترين تراكم نـس
تاننفر در كيلومتر مربع مي  7/231برابر با  نفر در هر   218بوـشهر با تراكم    باـشد و بعد از آن ـشهرـس



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       14 
  

 

نفر در هر كيلومتر مربع كمترين  17كيلومتر مربع دومين ـشهرـستان مي باـشد. ـشهرـستان دـشتي با 
  تراكم را در اين سال به خود اختصاص داده است.

  
  1395هاي جمعيتي استان بوشهر در سال شاخص :1جدول

روستايي و   شهري  واحد بوشهر استان
  جمع  غير ساكن

 1163400 327445 835955  نفر  جمعيت كل

 620722 183206 437516  نفر مرد

 542678 144239 398439  نفر زن

 321826 84801 237025  خانوار تعداد خانوار

 3/6 3/9 3/5  نفر بعد خانوار

 2/4 0/1- 3/5  درصد 95-90نرخ رشد ساليانه 

 100/0 28/1 71/9  درصد درصد شهرنشيني

 23167 … …  كيلومتر مربع استانمساحت 

 50 … …  نفر به كيلومتر مربع تراكم در واحد سطح
  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 15 فصل اول: جمعيت     
 

 
 

   1395هاي جمعيتي شهرستان بوشهر در سال شاخص: 2جدول

روستايي و   شهري  واحد بوشهرشهرستان 
  جمع  غير ساكن

 298594 25017 273577  نفر  جمعيت كل

 153512 12716 140796  نفر مرد

 145082 12301 132781  نفر زن

 85523 7293 78230  خانوار تعداد خانوار

 3/5 3/4 3/5  نفر بعد خانوار

 2/9 8/0- 4/4  درصد 95-90نرخ رشد ساليانه 

 100 8 91/6  درصد درصد شهرنشيني

 1368 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراكم در واحد سطح
به كيلومتر نفر 

 218 … …  مربع

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
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   1395هاي جمعيتي شهرستان تنگستان در سال شاخص : 3جدول

روستايي و غير   شهري  واحد تنگستانشهرستان 
  جمع  ساكن

 76706 53279 23427  نفر  جمعيت كل

 38970 27231 11739  نفر مرد

 37736 26048 11688  نفر زن

 22080 15501 6579  خانوار تعداد خانوار

 3/5 3/4 3/6  نفر بعد خانوار

 1/8 0/2 6/0  درصد 95-90نرخ رشد ساليانه 

 100 69 30/5  درصد درصد شهرنشيني

 1950 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 39 … …  نفر به كيلومتر مربع تراكم در واحد سطح

  استان بوشهرمأخذ: سالنامه آماري 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 17 فصل اول: جمعيت     
 

 
 

  

   1395هاي جمعيتي شهرستان جم در سال شاخص : 4جدول

روستايي و غير   شهري  واحد جمشهرستان 
  جمع  ساكن

 70051 31933 38118  نفر  جمعيت كل

 36508 16865 19643  نفر مرد

 33543 15068 18475  نفر زن

 19997 8793 11204  خانوار تعداد خانوار

 3/5 3/6 3/4  نفر بعد خانوار

 6/4 1/3 12/2  درصد 95-90نرخ رشد ساليانه 

 54 46 54/4  درصد درصد شهرنشيني

 1444 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراكم در واحد سطح
نفر به كيلومتر 

 49 … …  مربع

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
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   1395هاي جمعيتي شهرستان دشتستان در سال شاخص : 5جدول

روستايي و   شهري  واحد دشتستانشهرستان 
  جمع  غير ساكن

 252047 80921 171126  نفر  جمعيت كل

 127231 40996 86235  نفر مرد

 124816 39925 84891  نفر زن

 70943 22616 48327  خانوار تعداد خانوار

 3/6 3/6 3/5  نفر بعد خانوار

 1/9 0/6 2/5  درصد 95-90ساليانه نرخ رشد 

 100 32 67/9  درصد درصد شهرنشيني

 6327 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 40 … …  نفر به كيلومتر مربع تراكم در واحد سطح

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
  
  
  
  
  
  
  
  



 19 فصل اول: جمعيت     
 

 
 

  
   1395هاي جمعيتي شهرستان دشتي در سال شاخص : 6جدول

روستايي و غير   شهري  واحد دشتيشهرستان 
  جمع  ساكن

 86319 26703 59616  نفر  جمعيت كل

 43216 13389 29827  نفر مرد

 43103 13314 29789  نفر زن

 24474 7843 16631  خانوار تعداد خانوار

 3/5 3/4 3/6  نفر بعد خانوار

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

 100 31 69/1  درصد درصد شهرنشيني

 5026 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراكم در واحد سطح
نفر به كيلومتر 

 17 … …  مربع

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
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   1395هاي جمعيتي شهرستان دير در سال شاخص : 7جدول

روستايي و غير   شهري  واحد ديرشهرستان 
  جمع  ساكن

 60612 12405 48207  نفر  جمعيت كل

 30796 6590 24206  نفر مرد

 29816 5815 24001  نفر زن

 16403 3204 13199  خانوار تعداد خانوار

 3/7 3/9 3/7  نفر بعد خانوار

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

 100 20 79/5  درصد درصد شهرنشيني

 2261 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 27 … …  نفر به كيلومتر مربع تراكم در واحد سطح

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
  

  

  

  

  

  

  

  



 21 فصل اول: جمعيت     
 

 
 

  

  

   1395هاي جمعيتي شهرستان ديلم در سال شاخص : 8جدول

روستايي و غير  شهري  واحد ديلمشهرستان 
  جمع  ساكن

 34828 6367 28461  نفر  جمعيت كل

 17651 3156 14495  نفر مرد

 17177 3211 13966  نفر زن

 9856 1748 8108  خانوار تعداد خانوار

 3/5 3/6 3/5  نفر بعد خانوار

 2/0 1/0- 2/7  درصد 95-90نرخ رشد ساليانه 

 100 18 81/7  درصد درصد شهرنشيني

 1722 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراكم در واحد سطح
نفر به كيلومتر 

 20 … …  مربع

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
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   1395هاي جمعيتي شهرستان كنگان در سال شاخص : 9جدول

  جمع روستايي و غير ساكن  شهري  واحد كنگانشهرستان 
 107801 26496 81305  نفر  جمعيت كل

 69371 22626 46745  نفر مرد

 38430 3870 34560  نفر زن

 27873 2892 24981  خانوار تعداد خانوار

 3/9 9/2 3/3  نفر بعد خانوار

 0/5 21/0 3/1-  درصد 95-90ساليانه نرخ رشد 

 100 25 75/4  درصد درصد شهرنشيني

 465 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراكم در واحد سطح
نفر به كيلومتر 

 232 … …  مربع

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
  

  

  

  

  

  

  

  



 23 فصل اول: جمعيت     
 

 
 

  

  

  

   1395هاي جمعيتي شهرستان گناوه در سال شاخص : 10جدول

روستايي و   شهري  واحد گناوهشهرستان 
  جمع  غير ساكن

 102484 22760 79724  نفر  جمعيت كل

 51825 11352 40473  نفر مرد

 50659 11408 39251  نفر زن

 28181 6371 21810  خانوار تعداد خانوار

 3/6 3/6 3/7  نفر بعد خانوار

-90ساليانه نرخ رشد 
95 

 2/5 1/9 2/7  درصد

 100 22 77/8  درصد درصد شهرنشيني

 1889 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 54 … …  نفر به كيلومتر مربع تراكم در واحد سطح

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
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  1395 هاي جمعيتي شهرستان عسلويه در سالشاخص : 11جدول

روستايي و   شهري  واحد عسلويهشهرستان 
  جمع  غير ساكن

 73958 41564 32394  نفر  جمعيت كل

 51642 28285 23357  نفر مرد

 22316 13279 9037  نفر زن

 16496 8540 7956  خانوار تعداد خانوار

 4/5 4/9 4/1  نفر بعد خانوار

 2/4 2/1- 10/8  درصد 95-90نرخ رشد ساليانه 

 100 56 43/8  درصد درصد شهرنشيني

 745 … …  كيلومتر مربع مساحت شهرستان

 99 … …  نفر به كيلومتر مربع تراكم در واحد سطح

  مأخذ: سالنامه آماري استان بوشهر
  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  فعاليت و اشتغال -دوم فصل
  

  
  مقدمه 

امروزه نقش و اهميت نيروي انساني در فرايند توليد و ارائه خدمات در جوامع بشري به عنوان   
عامل انساني مهمترين بخش تحول و توسعه مهمترين عامل، مشخص شده است. شكي نيست كه  

هاي آن براي برنامه ريزي الزم و جوامع است. لذا دسترسي به اطالعات جمعيت فعال و ويژگي
بررسي نيروي انساني در اين گزارش از نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار مركز  ضروري است. در 

  آمار ايران استفاده شده است. 
  

هاي فصلي و ريزان و با هدف محاسبه شاخص كار بر اساس نياز برنامه يطرح آمارگيري نيرو   
ها طراحي شده است. قتصادي، نرخ بيكاري و تغييرات آن ا  كار، از جمله نرخ مشاركت ساالنه نيروي

المللي المللي كار است و براي مقايسه بين هاي سازمان بيناين طرح منطبق بر آخرين توصيه
در اين طرح، براي بهبود براورد تغييرات،  د.كنبهتري را فراهم مي كار، امكان  هاي نيرويشاخص 

گيري چرخشي استفاده شده است. براي دستيابي به براوردهاي فصلي و با توجه به  از روش نمونه
خص انجام ر دو هفته مشهاي پرسشنامه، آمارگيري در ماه مياني فصل دماهيت اقالم و سؤال 

پرسيده  )هاي مرجعهفته (هاي پرسشنامه در مورد هفته قبل از آن دو هفته ال شود و برخي سؤمي
 شود.يم
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  فعاليت و اشتغال 
ساله و بيشتر به دو گروه جمعيت فعال اقتصادي و جمعيت غيرفعال   10به طوركلي جمعيت 

مراجعه مامور ساله و بيشتر خانوارها كه در هفت روز قبل از  10شوند. به تمامي افراد تقسيم مي
شود. در ميان افراد فعال اقتصادي اند، جمعيت فعال اقتصادي گفته ميآمارگير شاغل و يا بيكار بوده 

نيز به افرادي كه در طول هفته مرجع طبق تعريف كار، حداقل يك ساعت كاركرده و يا به داليلي 
روز پيش از مراجعه  7 شود. به افرادي كهبه طور موقت كار را ترك كرده باشند شاغل گفته مي

روز گذشته   30اند درصورتي كه در اند و داراي شغلي نيز نبوده مامور حداقل يك ساعت كار نكرده 
  شود.براي جستجوي كار اقدام نموده و آماده به كار نيز باشند بيكار گفته مي

  
 – 97هاي نرخ مشاركت اقتصادي استان بوشهر در مقايسه با كشور طي سال  :1جدول 

1396  
  1397سال   1396سال   عنوان

  40/ 5  40/ 3  كل كشور
  38/ 3  37/ 7  استان بوشهر

 مأخذ: مركز آمار ايران
  

درصدي اين نرخ در  واحد  2/0افزايش حاكي از  1397بررسي نرخ مشاركت اقتصادي در سال 
   است.  داشته  1396در سطح استان نسبت به سال  يدرصد واحد 0/ 6افزايش  سطح كشور و

  
  1396 – 97هاي نرخ بيكاري استان بوشهر در مقايسه با كشور طي سال  :2جدول   

  1397سال   1396سال   عنوان
  12 12/ 1  كل كشور

  10/ 5  11  استان بوشهر
 مأخذ: مركز آمار ايران      
  

نسبت  1397بررسي تغييرات نرخ بيكاري در سطح استان بيانگر اين است كه اين نرخ در سال 
   واحد درصد كاهش يافته است.  0/ 5به سال قبل 

  



 27 فصل دوم: فعاليت و اشتغال     
 

 
 

  1396 – 97هاي سهم اشتغال ناقص استان بوشهر در مقايسه با كشور طي سال : 3جدول 
  1397سال   1396سال   عنوان

  10/ 8  10/ 4  كل كشور
  5/ 8  6/ 8  بوشهراستان 

    مأخذ: مركز آمار ايران  
  

مرجع، حا ـضر در ـسركار يا  هفته يـشاغالني ا ـست كه در  مافراد داراي اـشتغال ناقص ـشامل تما    
اقتـصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ـساعت كار   اليلد و به ه غايب موقت از محل كار بود

جام براي ان ه خواهان و آماد ، ه ـساعت كار كرد44بيـشتر، قرار داـشتن در فـصل غيركاري و... كمتر از 
افي در  هر  هفته ي مرجع بوده اند. كار اـض تان بوـش هم در اـس ال  اين ـس ال   1397در ـس بت به ـس نـس

 4/10. اين شـاخص در كشـور نيز افزايش يافته و از واحد درصـدي داشـته اسـت  1/0قبل كاهش  
نـسبت به اـشتغال ناقص اـستان ميزان هاي گذـشته  درـصد رـسيده اـست. در طي ـسال 8/10درـصد به  

  .بوده استتر ميانگين كشوري پايين
  

  هاي عمده فعاليت    وضعيت اشتغال در بخش 
هاي  همواره بيشترين سهم از بخشدر طي چندين دهه گذشته، در استان بوشهر بخش خدمات  

استان  در بيشترين سهم فعاليت نيز  97و  96هاي طي سالفعاليت را به خود اختصاص داده است. 
  .باشدمي و كشور مربوط به بخش خدمات 

  
هاي هاي عمده فعاليت استان بوشهر در مقايسه با كشور طي سالسهم بخش  : 4جدول 

97 – 1396  
  1397  1396  سال

  استان  كشور  استان  كشور  بخش
  11/ 5  17/ 7  12/ 5  17/ 6  كشاورزي

  27/ 9  32  27/ 6  32  صنعت
  60/ 6  50/ 3  60  50/ 4  خدمات

  مأخذ: مركز آمار ايران
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  )درصد(1397 سال بيشتر و ساله 10 جمعيت بيكاري و مشاركت نرخ : 5جدول 

 كل سال زمستان پاييز تابستان بهار شاخص/فصل

 كل
 38/3 37/7 37 38/2 40/5 نرخ مشاركت

 10/5 9/1 10/8 11 10/9 نرخ بيكاري

 مرد
 63/2 61/9 62 62/2 66/5 نرخ مشاركت

 9/8 8/9 10/2 9/7 10/4 نرخ بيكاري

 زن
 13/2 13 11/8 14 14/2 نرخ مشاركت

 13/7 10/3 14/4 17 13/1 نرخ بيكاري

 شهري
 38/5 37/7 37/2 38/1 40/8 نرخ مشاركت

 10/9 9/4 11/4 11/1 11/7 بيكارينرخ 

 مرد
 62/3 61/3 61/2 60/9 65/8 نرخ مشاركت

 9/9 8/8 10/6 9/4 10/8 نرخ بيكاري

 زن
 13/9 13/2 12/8 14/8 14/8 نرخ مشاركت

 15/6 12/4 15/6 18/4 15/6 نرخ بيكاري

 روستايي
 38 37/5 36/2 38/4 39/9 نرخ مشاركت

 9/1 8/3 9/1 10/7 8/4 نرخ بيكاري

 مرد
 65/8 63/9 64/5 66/3 68/4 نرخ مشاركت

 9/4 9/1 9 10/5 9/1 نرخ بيكاري

 زن
 11/3 12/4 9/1 11/7 12/3 نرخ مشاركت

 7/3 4/2 9/5 12 4/5 نرخ بيكاري

  
  

   



 29 فصل دوم: فعاليت و اشتغال     
 

 
 

  )درصد(1397 سال بيشتر و ساله 15 جمعيت بيكاري و مشاركت نرخ :6جدول 

 كل سال زمستان پاييز تابستان بهار شاخص/فصل

 كل
 43/1 42/6 41/7 42/8 45/4 نرخ مشاركت

 10/5 9/2 10/8 11/1 10/9 نرخ بيكاري

 مرد
 71/6 70/4 70/7 70/5 74/8 نرخ مشاركت

 9/8 8/9 10/2 9/8 10/4 نرخ بيكاري

 زن
 14/8 14/6 13/2 15/5 15/8 نرخ مشاركت

 13/7 10/3 14/4 17 13/1 نرخ بيكاري

 شهري
 43/2 42/5 41/9 42/7 45/5 مشاركتنرخ 

 11 9/5 11/4 11/2 11/7 نرخ بيكاري

 مرد
 70/5 9/5 69/5 69 74 نرخ مشاركت

 9/9 8/8 10/6 9/5 10/9 نرخ بيكاري

 زن
 15/5 14/7 14/3 16/4 16/5 نرخ مشاركت

 15/6 12/5 15/6 18/4 15/6 نرخ بيكاري

 روستايي
 43 42/9 41/1 43 45/1 نرخ مشاركت

 9/1 8/3 9/1 10/9 8/4 نرخ بيكاري

 مرد
 74/8 72/8 74/1 74/9 77/2 نرخ مشاركت

 9/5 9/1 9/1 10/6 9/1 نرخ بيكاري

 زن
 12/8 14/2 10/2 13 13/9 نرخ مشاركت

 7/3 4/2 9/5 12 4/5 نرخ بيكاري
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  )درصد(1397 سال بيشتر و ساله 24 تا 15 جمعيت بيكاري نرخ : 7جدول 

 كل سال زمستان پاييز  تابستان بهارشاخص/فصل

 25/6 18/7 32/7 25/2 25/1 كل

 24/7 19/5 32 22/5 24/5 مرد

 29/9 15/3 36 38 28/5 زن

 27/6 17/9 32/2 28/1 29/5 شهري

 26/3 18/5 30 25/5 28/5 مرد

 33/2 15/9 39/6 39/1 35 زن

 21/1 20 34/1 19/1 15 روستايي

 21/5 20/9 36/4 16/5 15/7 مرد

 17/9 13/5 × 34/6 10/8 زن

  
  

  )درصد(1397 سال بيشتر و ساله 29 تا 15 جمعيت بيكاري نرخ : 8جدول 

 كل سال زمستان پاييز تابستان بهارشاخص/فصل

 21/6 21/1 23/9 20/4 20/9  كل

 20 20/7 22/2 16/4 20/5 مرد

 27/8 22/5 31/4 34/8 22/7  زن

 23/8 22/4 26/7 21/6 24/4 شهري

 21/7 21/2 24/4 16/6 24/1 مرد

 30/7 25/8 24/6 37/1 25/5 زن

 16/1 17/9 17/1 17/7 12 روستايي

 16 19/5 17/3 15/9 11/8 مرد

 16/6 9/8 15 27 12/9 زن



 31 فصل دوم: فعاليت و اشتغال     
 

 
 

  )درصد(  1397 سال اشتغال از كشاورزي بخش سهم : 9جدول 

 كل سال زمستان پاييز تابستان بهارشاخص/فصل

 11/5 13/7 11/4 10/3 10/4 كل

 11/1 13/2 11/4 10 9/9 مرد

 13/4 16/5 11/3 12/1 13/3 زن

 7/1 8/8 6/7 6/7 6/1 شهري

 7/2 8/8 7/3 6/9 6 مرد

 6/2 9 3/8 5/6 6/2 زن

 24/1 27/6 24/8 21 22/8 روستايي

 21/9 25/8 22/8 18/6 20/5 مرد

 35/7 36/4 38/6 33/9 34/3 زن

  
  )درصد(  1397 سال اشتغال از  خدمات بخش سهم :10جدول 

 كل سال زمستان پاييز  تابستان بهارشاخص/فصل

 60/6 63 59/4 60/6 59/6 كل

 59 60/4 57/6 59/8 58/3  مرد

 68/8 75/7 69/3 64/2 65/9 زن

 64/8 67/3 64/7 64/3 63/1 شهري

 62/6 64/2 62/7 62/7 61 مرد

 75/8 83/1 75/1 72 73/3 زن

 48/7 50/6 44/2 49/7 49/9 روستايي

 49 49/5 43/7 51/8 51 مرد

 46/8 55/9 48 38/1 43/9 زن
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  )درصد(  1397 سال اشتغال از  صنعت بخش سهم :11جدول 

 كل سال زمستان پاييز  تابستان بهارشاخص/فصل

 ٢٧/٩ ٢٣/٣ ٢٩/٢ ٢٩/١ ٢٩/٩ كل

 ٢٩/٩ ٢٦/٤ ٣١ ٣٠/٢ ٣١/٨ مرد

 ١٧/٩ ٧/٩ ١٩/٤ ٢٣/٧ ٢٠/٨ زن

 ٢٨/١ ٢٣/٨ ٢٨/٦ ٢٩ ٣٠/٩ شهري

 ٣٠/١ ٢٧ ٣٠ ٣٠/٤ ٣٣ مرد

 ١٨/١ ٨ ٢١ ٢٢/٥ ٢٠/٥ زن

 ٢٧/٣ ٢١/٧ ٣٠/٩ ٢٩/٣ ٢٧/٣  روستايي

 ٢٩/١ ٢٤/٨ ٣٣/٥ ٢٩/٦ ٢٨/٤ مرد

 ١٧/٦ ٧/٦ ١٣/٤ ٢٨ ٢١/٨ زن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رشد اقتصادي -سوم فصل
  

 
 

  مقدمه 
ور از مهم عه اقتصـادي مناطق يك كـش د و توـس هاي در دههاي ترين مباحث اقتصـاد منطقهرـش

وب عه مناطق به عنوان يكي از اهداف مهم مي اخير محـس د و توـس ي رـش ود، به طوري كه بررـس ـش
ــاد منطقهدولت ــي اقتص ــت. با بررس ــورهاي مختلف هاي محلي مورد توجه قرار گرفته اس اي كش

شــود كه برخي مناطق نســبت به مناطق ديگر عملكرد اقتصــادي بهتري دارند و در مشــخص مي
ميانگين كـشور رـشد اقتـصادي باالتري دارند. اين رـشد فزاينده ناـشي از ـساختار اقتـصادي  مقايـسه با

ب، وجود مزيت بي در فعاليتمناـس تهاي نـس ياـس اي ريزي منطقهگذاري و برنامههاي مختلف و ـس
ــتـعدادـها، تواـنايي ــحيح اســـت. بي توجهي ـبه اسـ ــبي هر منطـقه در زميـنه ـها و مزـيتصـ ـهاي نسـ

هاي بالقوه ظرفيت هاي متناسب با امكانات وگذاريشود تا سرمايهادي موجب ميهاي اقتصفعاليت
ــورت نگيرد و به رغم اجراي ــعه ملي و منطقهبرنامه مناطق ص اي، همچنان روند هاي متعدد توس

توسـعه نيافتگي مناطق ادامه يابد. بنابراين، در صـورتي كه عوامل مؤثر بر رشـد اقتصـادي مناطق 
ود و  ايي ـش ناـس تي از توانمنديـش ود، ميدرك درـس توان زمينه ها و تنگناهاي آن مناطق فراهم ـش
گيري درـست و مبتني بر آگاهي را هاي مرتبط با مناطق و اتخاذ تـصميمگذاريارتقاء ـسطح ـسياـست

ت ياـس ت هاي موجود در ايران نشـانگذاري ملي و محلي فراهم كرد. واقعيتبراي ـس دهنده آن اـس
 هايي در امر توليد وجود دارد.مختلف كشور نابرابريكه در مناطق 

  
  رشد اقتصادي
به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در   رشد اقتصادي
توليد   يا(GNP) توليد ناخالص ملي افزايش كالن،  در سطح. پايه سال آن در مقايسه با مقدار
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در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي (GDP) ناخالص داخلي
شود هاي سال پايه استفاده ميشود. علت اين كه براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمتمحسوب مي

ميزان توليدات باشد و  آن است كه افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش
  . حذف گردد)  تورم( هاتأثير افزايش قيمت

از فرايند چند بعدي تحول دراز مدت كه با افزايش ظرفيت توليد  است اقتصادي عبارت  رشد
اقتصادي هدف نهايي كليه  رشد . كندتظاهر پيدا مي ، هاي اجتماعياقتصادي و دگرگوني ساخت

شود پاسخي است دوگانه از يك سو  هاي اقتصادي است. اولويتي كه به اين هدف داده مينظام
از سوي ديگر توانايي مقابله    ، براي مقابله با افزايش نيازهاي فردي و جمعي ( ارتقاي سطح زندگي )

  المللي. هرچه بهتر با رقابت بين
اگر توليد كاالها يا خدمات به   دارد. درآمد سرانه مليداللت بر افزايش توليد يا  رشد اقتصادي، 

رشد اقتصادي   توان گفت كه در آن كشور، كن در يك كشور افزايش پيدا كند، ميهر وسيله مم
  است. اتفاق افتاده 

درصد بوده است و چنانچه   1/15 ،  90-94هاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي استان طي سال
د. رسدرصد مي  9/17نفت و گاز و پتروشيمي را از توليد ناخالص داخلي كسر نماييم اين نرخ رشد به  

باشد وليكن رتبه استان  مي  6در كشور  994رتبه استان بوشهر از توليد ناخالص داخلي در سال 
 نمايد. تنزل مي 23عدد  ي  نفت و گاز و پتروشيمي در سطح كشور بهاهبدون بخش 

  
  هاي عمده اقتصادي استانارزش افزوده بخش

ها در هاي متداول از روش ارزش افزوده براي بدســت آوردن توليد ناخالص داخلي از بين روش 
تفاده  امل، بخشگردد. عمده اين فعاليتمي ايران اـس نايع و معادن و ها ـش اورزي، نفت، ـص هاي كـش

  .در نهايت خدمات مي باشد
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استان با كشور در سالهاي : مقايسه ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي  1جدول 
  ( ميليون ريال) 94-1390

  سال/شرح

  كشور  استان

  بدون نفت  كل
بدون نفت و 

گاز و 
  پتروشيمي

  بدون نفت  كل
بدون نفت و 

گاز و 
  پتروشيمي

1390  
  4326429086 4739898437 6689733865 55703133 211799564 260266493  مبلغ

 * * * 23 4 6  رتبه

1391  
  6156391665  7009161446  9114941669  80712029  434543332  472451468  مبلغ

 * * *  21  4  4  رتبه

1392  
 8018455641 9176615268 12219737142  98274940  655788469  712693470  مبلغ

 * * *  23  2  4  رتبه

1393  
  9300138465  10437049052  12872916854  114595904  633970013  682151952  مبلغ

 * * *  23  3  4  رتبه

1394  
  9829441668  10685061361  12314220284  127019199  494502060  526489999  مبلغ

 * * *  23  6  6  رتبه

 8/17 7/17 13 9/17 5/18 1/15  نرخ رشد

  ماخذ: اطالعات دفتر حسابهاي اقتصادي مركز آمار ايران
  
  
  
  
  
  
  
 



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       36
  

 

هاي هاي مختلف اقتصادي  از كل ارزش افزوده در سال: سهم ارزش افزوده بخش2جدول 
94-1390  

صنعت و   كشاورزي  شرح
  خدمات  ساختمان  انرژي  معدن

ان
ست
ا

  

1390  8 /2  6 /38  4 /41  2  8 /14  
1391  4 /2  1 /62  5 /24  1  7 /9  
1392  5 /2  5 /48  1 /39  7 /0  2 /9  
1393  7 /2  42  9 /42  2 /1  3 /11  
1394  4 /3  9 /38  1 /39  8 /1  4 /16  

شور
ك

  

1390  7 /5  4 /38  5  5  5 /45  
1391  4 /6  7 /42  7 /4  4  7 /41  
1392  4 /7  3 /42  4 /5  6 /3  2 /41  
1393  4 /8  6 /36  6 /5  2 /4  2 /45  
1394  6 /9  4 /29  6 /4  5 /4  5 /51  

  ماخذ: اطالعات دفتر حسابهاي اقتصادي مركز آمار ايران
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ارزش افزوده ( بدون نفت) هاي مختلف اقتصادي از كل افزوده بخش: سهم ارزش3جدول 
  1390-94هاي در سال

صنعت و   كشاورزي  شرح
  خدمات  ساختمان  انرژي  معدن

ان
ست
ا

  

1390  5 /3  4 /25 9 /50  4 /2  1 /18  
1391  6 /2  8 /58  7 /26  1 /1  6 /10  
1392  7 /2  44  5 /42  8 /0  9 /9  
1393  9 /2  6 /37  2 /46  2 /1  1 /12  
1394  6 /3  35  6 /41  9 /1  4 /17  

شور
ك

  

1390  1 /8  3 /18  1 /7  7  64  
1391  3 /8  8 /28  1 /6  3 /5  54  
1392  9 /9  6 /27  2 /7  7 /4  6 /54  
1393  4 /10  2 /24  9 /6  2 /5  6 /55  
1394  11  3 /21  3 /5  2 /5  1 /59  

  ماخذ: اطالعات دفتر حسابهاي اقتصادي مركز آمار ايران
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افزوده (بدون نفت و هاي مختلف اقتصادي از كل ارزش : سهم ارزش افزوده بخش4جدول 
  1390-94هاي گاز و پتروشيمي) در سال

صنعت و   كشاورزي  شرح
  خدمات  ساختمان  انرژي  معدن

ان
ست
ا

  

1390  3 /13 1 /9  8 /0  1 /9  7 /68  
1391  8 /13  6 /20  2 /1  7 /5  9 /56  
1392  9 /17  9 /8  2 /1  1 /5  4 /66  
1393  16  8 /8  3 /1  9 /6  2 /67  
1394  2 /14  8 /7  4 /1  4 /7  9 /67  

شور
ك

  

1390  8 /8  7 /17  5 /0 7 /7  1 /70  
1391  4 /9  9 /24  1  6  5 /61  
1392  3 /11  5 /24  9 /0  4 /5  5 /62  
1393  7 /11  7 /21  1  8 /5  4 /62  
1394  12  2 /19  1  7 /5  2 /64  

  ماخذ: اطالعات دفتر حسابهاي اقتصادي مركز آمار ايران
  

  بخش كشاورزي
ميليون ريال  17999454معادل  94هاي ارزش افزوده بخش كشاورزي استان بوشهر در سال

درصدي از توليد ناخالص داخلي استان را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد   3/ 4بوده كه سهم 
درصد مي باشد. رتبه بخش كشاورزي استان در سال   5/19 ، 1390-94اين بخش طي سالهاي 

.زراعت و  درصد است 5/1مي باشد. همچنين سهم اين بخش در كشور  25 در سطح كشور 1394
بيشترين مقدار را در  94درصد در سال   4/61هاي كشاورزي با سهم باغداري در بين زير بخش

  باشد. ارزش افزوده اين بخش دارا مي
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          1390-94هاي : ارزش افزوده بخش كشاورزي استان بوشهر طي سال5جدول 
  ميليون ريال)(

هاي  زير بخش
نرخ   94سال   93سال  92سال   91سال   90سال   كشاورزي

 رشد
زراعت 

16/ 9 11056086 11177223 11853799 7247905 5060566  باغداري و

 15 1237548 1066085 1322181 1055983 615367  دامداري 

11/ 5 252690 238817 160468 115258 146494  جنگلداري 
28/ 4 5453130 5909013 4254172 2708259 1560304  ماهيگيري 
19/ 5  17999454  18391137 17590620 11127406 7382730  جمع 

سهم بخش از 
ارزش افزوده  

  استان 
8 /2 4 /2  5 /2  7 /2  4 /3   //  

سهم بخش از 
افزوده  ارزش

  بخش در كشور
9 /1  9 /1  9 /1  7 /1  5 /1   // 

رتبه استان در  
 //   25  24  23  22  22  كشور

  هاي اقتصادي مركز آمار ايرانماخذ: دفتر حساب
  

  بخش نفت و گاز 
توليد بخش  وهاي بااليي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي است استان بوشهر داراي ظرفيت 

عمده گاز كشور، صادرات بخش عمده نفت كشور و توليد انواع محصوالت صنايع پتروشيمي از  
باعث شده است تا اين استان به عنوان قطب   باشد، و اين موضوع ي استان ميهاجمله ظرفيت 

هاي بخش  بنابراين گرچه نفت و گاز زير مجموعه فعاليت .اقتصادي و انرژي كشور شناخته شود
معدن مي باشد، ليكن به دليل اهميت نفت و گاز در استان آن را به صورت مجزا مورد بررسي قرار  

  دهيم.مي
درصد بوده و نرخ رشد   8  ، 1394تا    1390نرخ رشد ارزش افزوده نفت و گاز استان طي سالهاي  

  درصد بوده است. 7/18بخش پتروشيمي 
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درصد از ارزش افزوده كل استان  9/75،  94همچنين سهم نفت و گاز و پتروشيمي در سال
درصد سهم بخش  1/16در كشور مي باشد و  2باشد. استان بوشهر در اين بخش داراي رتبه مي

  نفت و گاز كشور را به خود اختصاص داده است .
  

-94هاي گاز و پتروشيمي استان بوشهر طي سالافزوده بخش نفت وارزش : 6جدول 
  (ميليون ريال)  1390

نرخ    1394  1393 1392  1391  1390هاي انرژي بخش زير 
  رشد

ارزش افزوده بخش  
 - 8 31987938 48181939 56905001 37908136 48466930  نفت و گاز 

ارزش افزوده  
 3674828617/18 519374109 557513529 353831303 156096431  پتروشيمي 

 3994708003/14 567556047 614418530 391739439 204563360  جمع 

سهم بخش از 
  //   9/75  2/83  2/86  9/82 6/78 افزوده استانارزش

سهم بخش از 
افزوده بخش  ارزش

  در كشور
7/8 2/13  6/14  9/15  1/16   // 

 //   2  2  2  2  2 رتبه استان در كشور

  هاي اقتصادي مركز آمار ايرانماخذ: دفتر حساب 
  

   



 41 فصل سوم: رشد اقتصادي     
 

 
 

  بخش صنعت و معدن 
باشد كه  ميليون ريال مي 204921057معادل  94ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 

درصدي در ارزش افزوده استان استان دارد. در همين سال ارزش افزوده استان   9/38سهمي برابر با  
ميليون ريال بوده   31013842  ميليون ريال و در بخش معدن  172907215در بخش صنعت معادل

  است.
درصد در سال   7/79ارزش افزوده ساخت مواد شيميايي و محصوالت شيميايي با سهمي معادل

  باشد.بيشترين مقدار در بخش صنعت استان  را دارا  مي 94
درصد سهم  بخش صنعت و معدن كشور   7/5،    94ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال  

  94شيميايي و محصوالت شيميايي در سال  زش افزوده ساخت موادباشد. همچنين ار را دارا مي
  درصد از فعاليت متناظر خود در كشور را دارا بوده است. 8/41سهمي معادل 
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    1390-94هاي :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طي سال7جدول 
  (ميليون ريال)

هاي زير بخش
  صنعت و معدن

نرخ    1394  1393  1392  1391  1390
  رشد

 - 7/4 32013842  48272529 56966457 37905090 47090286 استخراج معدن
استخراج نفت خام، گاز 

طبيعي و خدمات پشتيباني 
 معادن

46746665 37715202 56711112 47969323 31718608  7/5 - 

 - 3/0 295234 303207 255345 189888 343621 استخراج ساير معادن
 26/5 172907215 238084521 288409908 255280541 53455464 صنعت

 16/8 2072986 2003376 2204289 2307713 952399 توليد محصوالت غذايي
 - 0 0 0 0 0 توليد انواع آشاميدنيها 

هاي توتون  توليد فرآورده 
 - 0 0 0 0 0 و تنباكو

 10/6 72307 95986 85844 59302 43621 توليد منسوجات 
 6/1 92839 116949 78922 65974 69064 توليد پوشاك

هاي توليد چرم و فرآورده 
 -25/3 2965 3310 7079 9677 12766 وابسته 

توليد چوب و محصوالت 
چوبي به جز مبلمان، 

 حصير و مواد حصير بافي
703168 1072115 1691597 2037118 1906352 22/1 

هاي فرآوردهتوليد كاغذ و 
 17/2 212905 198555 153752 95234 96333 كاغذي

هاي چاپ و تكثير رسانه
 13/6 32293 22523 19938 25525 17057 ضبط شده

هاي توليد كك، فرآورده 
- 67/0 769 3271 615 42909 197057 حاصل از پااليش نفت 
توليد مواد شيميايي و 

 27/4 163320691 228246520 279924175 238872206 48750106 هاي شيمياييفرآورده

توليد داروها و 
هاي دارويي و فراورده

  شيميايي و گياهي
0 0 0 0 0 - 

هاي توليد فرآورده 
 53/1 569117 259031 258443 218945 67624  الستيكي و پالستيكي
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     1390- 94هاي  سال:  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طي  7جدول ادامه  
      (ميليون ريال)

نرخ    1394  1393  1392  1391  1390  هاي صنعت و معدنزير بخش
  رشد

هاي معدني توليد ساير فرآورده
 غيرفلزي

1750958 3759551 2100370 2245183 3022219 11/5

 8/6 66537 88495 78688 64446 44028 توليد فلزات پايه
ساخته توليد محصوالت فلزي 

آالت و  شده، به جز ماشين 
 تجهيزات

184273 164493 220210 220376 233975 4/9 

اي، توليد محصوالت رايانه
 الكترونيكي و نوري

0 0 0 0 0 - 

 5/7 83984 133180 111170 76164 63714 توليد تجهيزات برقي
آالت و تجهيزات توليد ماشين 

 بندي نشده در جاي ديگرطبقه
6470 6868 7707 10202 10800  10/8

توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر 
 تريلر و نيم

26627 18061 21150 36284 32164 3/9 

29/3 900188 2128922 1226868 8128145 249518توليد ساير تجهيزات حمل و نقل 
- 1/6 135038 99334  99233 160110 146473 توليد مبلمان
10/2 118338 86204 115545 131264 72787 مصنوعاتتوليد ساير 

آالت و تعمير و نصب ماشين 
 تجهيزات

1420 1839 4311 49701 20748 71/0

15/3  204921057  100545751293185631345376365286357050 جمع
سهم بخش از ارزش افزوده 

 9/38 42 5/48 1/62 6/38  استان

افزوده سهم بخش از ارزش  //
  7/5  1/6  7/6  5/7  9/3  بخش در كشور

  3  3  3  3  3  رتبه استان در كشور
  هاي اقتصادي مركز آمار ايرانماخذ : دفتر حساب
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  بخش خدمات 
باشد ميليون ريال مي 86536086در استان بوشهر برابر با  94ارزش افزوده اين بخش در سال 

د اختصاص داده است. در همين  افزوده استان را به خودرصد از كل ارزش  4/16كه سهم معادل 
كمترين    بيشترين و فعاليتهاي علمي و فني  حمل و نقل و انبارداري و پستفعاليتهاي مربوط به  سال  

 94تا  90هاي رشد ساالنه بخش خدمات طي سال  ميزان ارزش افزوده در بخش خدمات را دارند.
  94همچنين سهم اين بخش از بخش متناظر خود در كشور در سال باشد و درصد مي 17/ 6معادل 
  را داشته است. 19در اين بخش رتبه   1394باشد. استان بوشهر در سال درصد مي 4/1معادل 

  

    1390-94استان بوشهر در سال هاي بخش خدمات : ارزش افزوده زير بخش8جدول 
  ميليون ريال)(

نرخ   1394  1393  1392  1391  1390  هاي خدمات زير بخش
 رشد

عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير
13/ 127637301 1247911913570478 68984178629851  وسايل نقليه و كاالها

حمل و نقل و انبارداري و 
19/ 188155899 1403309417557088 76085589893131  پست

فعاليت خدماتي مربوط به تامين جا
 23 1445183 1241896 1033301 717929 512331  و غذا

43/ 8 7745568 4852043 3053895 12582441896791  اطالعات و ارتباطات
 4/ 4 1482666 1315284 1498574 11949001472644  فعاليتهاي مالي و بيمه

16/ 182822767 1570111917084860 84332889272840  امالك و مستغالت
اي، علمي و حرفهفعاليتهاي 

20/ 1 944549 742684 601290 444493 378282  فني
فعاليتهاي اداري و خدمات 

24/ 2 547033 435769 342765 247776 185138  پشتيباني
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-94استان بوشهر در سال هاي بخش خدمات : ارزش افزوده زير بخش 8جدول ادامه 
    ميليون ريال)(    1390

هاي  زير بخش
نرخ   1394  1393  1392  1391  1390  خدمات 

 رشد
اداره امور 

، و عمومي
  خدمات شهري

5713628 6482408 7901634 9153804 10964614 9 /13

 16  6381507  5327351  4202881 3369108 3033804  آموزش
فعاليت هاي 

مربوط به سالمت 
انسان ومددكاري 

  اجتماعي

2584517 2849754 3739038  4803309  5932947  1 /18

ساير خدمات 
عمومي ،  

اجتماعي . 
  شخصي و خانگي

595415 773587 824020  1122925  1230385  6 /15

17/ 6  86536046  77207493 65410729 46050310 38396520  جمع
سهم بخش از 
ارزش افزوده 

  استان
8 /14 7 /9 2 /9  3 /11  4 /16  

سهم بخش از   // 
ارزش افزوده 

  بخش در كشور
3 /1 2 /1 3 /1  3 /1  4 /1  

رتبه استان در 
  19  20  20 20 21  كشور

  ها اقتصادي مركز آمار ايرانمأخذ: دفتر حساب
  

  بخش انرژي 
ميليون ريال   205943565معادل  1394ارزش افزوده بخش انرژي در استان بوشهر در سال 

در سال  . را داشته است 1394تا  1390هاي درصد طي سال  13/ 8باشد و نرخ رشدي معادل مي
و  1باشد. همچنين رتبه درصد مي 1/39سهم اين فعاليت از كل ارزش افزوده استان معادل 1394
  باشد. درصدي از فعاليت متناظر خود در كشور را دارا مي  4/36سهم 
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    1392-93استان بوشهر در سال هاي بخش انرژي : ارزش افزوده زير بخش9جدول 
  ميليون ريال)(

نرخ    1394  1393  1392  1391  1390  انرژي هاي زير بخش
  رشد

تأمين برق ، گاز،بخار و تهويه  
 هوا

1073658981153068852781360372918506262048920048/13  

  2/106 729833 723038 546684 347788 19574 توليد، انتقال و توزيع برق
  1073463241149590972775893532911275882041621707/13 توليد وتوزيع گاز طبيعي

آبرساني،مديريت پسماند،  
  9/18 1051561 817882 678749 586175 442399  فاضالب و فعاليتهاي تصفيه 

  8/13 205943565 292668508 107808296115893060278814786  جمع 
سهم بخش از ارزش افزوده  

  //   1/39  9/42  1/39 5/24 4/41  استان 

ارزش افزوده  سهم بخش از 
  //   4/36  8/40  2/42  9/26  2/32  بخش در كشور 

  //   1  1  1  1  1  رتبه استان در كشور 
  ها اقتصادي مركز آمار ايرانمأخذ: دفتر حساب

  
  بخش ساختمان

ــال  ــهر در سـ ــتان بوشـ يليون ريال م  9351237  معادل  1394ارزش افزوده اين بخش در اسـ
سهم اين 1394را دارا مي باشد. در سال  94تا  1390سالهاي  درصدي طي   13باشد كه نرخ رشد  مي

ــتان معادل  ــد. همچنين رتبه  15فعاليت از كل ارزش افزوده اس ــد مي باش ــهم    15درص  7/1و س
  درصدي از بخش ساختمان در كشور را دارا مي باشد.
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     1390-94هاي بخش ساختمان استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زير بخش10جدول
  ليون ريال)( مي

هاي  زير بخش
نرخ    1394  1393  1392  1391  1390  ساختمان 

  رشد
ساختمانهاي  

  1/7 2373223 2235277 2386530 1911183 1681234  مسكوني 

  5/15 6978014 5631290 2664018 2659959 3396799  ساير ساختمانها 
  13 9351237  7866567 5050548 4571142 5078033  جمع 

سهم بخش از 
افزوده  ارزش 
  استان 

2 1 7/0 2/1  8/1   //  

سهم بخش از 
ارزش افزوده  

  بخش در كشور
5/1  2/1 2/1  5/1  7/1   //  

رتبه استان در  
  //   15  20  26 24  23  كشور

  ها اقتصادي مركز آمار ايرانمأخذ: دفتر حساب
  

  توليد ناخالص داخلي استان
اي برخوردار است. زيرا  هاي اقتصاد كالن، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه در ميان شاخص 

ها مورد استفاده ها و ارزيابي ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل عنوان مهمنه تنها به 
محاسبه هاي كالن اقتصادي مستقيم يا غيرمستقيم به شاخصگيرد، بلكه بسياري از ديگر قرار مي

  و برآورد اين شاخص وابسته هستند.
شده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره  توليد نهايي ل ارزش ريالي محصوالتك

  .نامندزماني معين را توليد ناخالص داخلي مي
افزايش در توليد ناخالص داخلي در سال جاري در مقايسه با سال قبل، به عنوان يك شاخص  

شود، يك  ود. اين امر بدان معناست كه اگر ارزش توليد يك كشور افزايش داده شمي مثبت ارزيابي
  شود. افزايش مشابه در نيروي كار و به احتمال زياد به اشتغال بيشتر و درآمد باالتر منتج مي
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باشد كه سهمي ميليون ريال مي 526489999 ، 1394هاي توليد ناخالص داخلي استان در سال
  4/1از توليد ناخالص داخلي كشور را دارند. درصورتيكه جمعيت استان بوشهر درصد  3/4معادل 

باشد در  هاي نفت و گاز در استان ميباشد. اين تفاوت به علت فعاليتدرصد جمعيت كشور مي
باشد و تاثير چنداني بر اقتصاد استان ندارد، چنانچه ارزش  صورتيكه تاثيرگذاري آن در سطح ملي مي

درصد  3/1هاي نفت و گاز را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم سهم استان از كشور بهافزوده فعاليت 
  رسد.مي

باشد. سهم  رشد سرانه توليد ناخالص داخلي استان از رشد توليد ناخالص داخلي كشور بيشتر مي
  باشد و اين نشان از درصد مي  9/299، 94هاي سرانه توليد ناخالص داخلي استان از كشور در سال 

باشد. در صورتيكه ارزش افزوده نفت و گاز و  باالتر بودن سطح رفاه استان از متوسط كشوري مي
پتروشيمي را از توليد ناخالص داخلي استان حذف كنيم آنگاه سهم سرانه توليد ناخالص داخلي استان 

تر  ين درصد پاي 4/9، 1394باشد يعني سطح زندگي در  سال درصد مي 90/ 6از كشور در اين سال 
  باشد.از متوسط كشوري مي
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  ( ميليون ريال) 1390-94هاي توليد ناخالص داخلي در سالهاي : اهم شاخص11جدول 

نرخ    1394  1393  1392  1391  1390  شرح/سال 
 رشد

 2/14  819832105 1009165593 995361034 682829873 421926842  ستانده 

 6/12  295080746 326674838 283117986 212002325 162715512  مصرف واسطه 
نسبت مصرف واسطه به 

 -I/O (  6/38 31 4/28 4/32 36  6/1ستانده(

 1/15  524751359 682490755 712243048 470827548 259211330  ارزش افزوده بخشهاي مختلف 
محصول ناخالص داخلي به  

 GDP/GDPR (  260266493 472451468 712693470 682151952 526489999  1/15قيمت بازار(

رتبه استان در محصول ناخالص  
  0  6 4 4 4 6  داخلي

سهم استان از كشوردر محصول  
  0  3/4 3/5 8/5 2/5 9/3  ناخالص داخلي  

محصول ناخالص داخلي به  
  -) GDP/GDPRقيمت بازار ( 
  بدون نفت

211799564 434543332 655788469 633970013 494502060 5/18 

رتبه استان بدون احتساب نفت  
  4/8 6 3 2 4 4  خام و گاز طبيعي 

سهم استان در محصول ناخالص 
  6/4  6/4 1/6 1/7 2/6 9/3  بدون نفت  -داخلي

محصول ناخالص داخلي به  
 -)GDP/GDPRقيمت بازار (

  بدون نفت و گاز و پتروشيمي 
55703133 80712029 98274940 114595904 127019199 9/17 
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   ( ميليون ريال) 1390-94هاي توليد ناخالص داخلي در سالهاي : اهم شاخص11جدول ادامه 

نرخ    1394  1393  1392  1391  1390  شرح/سال 
  رشد

رتبه استان بدون  
احتساب نفت و گاز و  

  پتروشيمي 
23 21 23 23 23  0  

سهم استان در  
محصول ناخالص  

نفت و  بدون  -داخلي
  گاز و پتروشيمي 

3/1 3/1 2/1 2/1 3/1  0  

سرانه توليد ناخالص  
  16  468825 620138 661740  447821 251965  داخلي (هزار ريال) 

رتبه سرانه توليد  
ناخالص داخلي استان  

  در كشور 
3 1 1 1 1  7/19 -  

سرانه توليد ناخالص  
  -داخلي (هزار ريال) 

  بدون نفت
205044 411889 608903 576336 440340  5/16  

رتبه سرانه توليد  
ناخالص داخلي استان  

بدون    –در كشور 
  نفت 

1 1 1 1 1  0  

سرانه توليد ناخالص  
  -داخلي (هزار ريال) 
بدون نفت و گاز و  

  پترو شيمي  
53926 76504 91249 104178 113107  16  

رتبه سرانه توليد  
ناخالص داخلي استان  

بدون نفت   -در كشور 
  پترو شيمي و گاز و 

9 10 12 13 11  1/4  

  محاسبات نگارنده –ها اقتصادي مركز آمار ايران مأخذ: دفتر حساب
، دن، صنعت و مع بخش جداگانه كشاورزي و ماهيگيري 5هاي اقتصادي بصورت *** در كليه محاسبات بخش

  .ان و خدمات در نظر گرفته شده است، ساختمانرژي
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به  1390-94: ارزش افزوده استان بر حسب فعاليتهاي اقتصادي طي سالهاي 12جدول 
  (ميليون ريال)قيمت بازار 

سال / 
فعاليتهاي 
  اقتصادي

  خدمات  ساختمان  انرژيصنعت و معدن  كشاورزي

  ارزش افزوده استان
1390  7382730  100545751 107808296  5078033  38396520  
1391  11127406 293185631 115893060 4571142  46050310  
1392  17590620  345376365  278814786  5050548  65410729  
1393  18391137  286357050  292668508  7866567  77207493  
1394  17999454 204921057  205943565  9351237  86536046  

 17/ 6 13 13/ 8 15/ 3 19/ 5  نرخ رشد

  ارزش افزوده كشور
1390  381982698  2569361074  334812306  331726995  3043175347 

1391  579593722  3893037818  430799866  368156729  3801013688  
1392  908078278  5172739636  661420662  435475126  5029164453  
1393  1086945915  4712685057  717038938  541463160  5823807163  
1394  1178639519  3621762975  565045210  559942467  6340630562  

  15/ 8  11  11  7/ 1  25/ 3  نرخ رشد
  محاسبات نگارنده –ها اقتصادي مركز آمار ايران مأخذ: دفتر حساب

  
درصد 15/ 1رشدي معادل  1390-94طي سالهاي داخلي استان به قيمت بازار  توليد ناخالص

مات و كمترين رشد نيز متعلق به بخش  ساختمان دداشته است. بيشترين رشد مربوط به بخش خ 
  بوده است. 
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سهم هر فرد ايراني از درآمد ( توليد ) توزيع شده در جامعه را مي توان از طريق شاخص توليد 
هزار ريال   468825،  1394در سال  توليد ناخالص داخلي استان بوشهر سرانه محاسبه نمود. سرانه

  ها داشته است .درصدي طي اين سال16بوده و رشد  
هايي است كه توانايي نشان دادن  شاخص نسبت كل مصرف واسطه به ستانده يكي از شاخص 

در هر بخش داراي مقدار   اقتصادي را دارد. هر چه اين نسبتهاي رونق نسبي هر بخش از فعاليت 
از كمتري باشد به اين معني است كه آن بخش از توليد بيشتري برخوردار بوده پس بخش مزبور 

رونق بيشتري نيز برخوردار خواهد بود. نسبت كل مصرف واسطه به ستانده استان بوشهر در سال  
در  گروه خدمات دهد گروه انرژي و پس از آنباشد. آمار و ارقام نشان ميدرصد مي 36،  1394
ري از رونق كمت   1394ساختمان در سال    رونق بيشتري برخوردار بوده است. همچنين بخش  94سال  

  . بت به بخش هاي ديگر برخوردار استسن
  

  94-1390هاي : نسبت مصرف واسطه به ستانده استان طي سال13جدول

  1394  1393  1392  1391  1390 عنوان
43/ 8 44 گروه كشاورزي  9 /42  7 /40  6 /41  

56/ 3 گروه صنايع و معادن  6 /36  7 /38  7 /46  2 /51  
5/ 7 گروه انرژي  8 /8  9 /6  8 8 /10  

ساختمانگروه   6 /60  9 /61  66 3 /60  2 /59  
52/ 2 گروه خدمات   3 /25  25 25 9 /24  

38/ 6 كل  31 4 /28  4 /32  36 
   ماخذ : محاسبات نگارنده

  
  هاي اقتصادي در استان مزيت نسبي فعاليت

شاخص    هاي اقتصادي توسطيكي از كاربردهاي مزيت نسبي بدست آوردن مزيت نسبي فعاليت
باشد. اين شاخص  مي )  Revealed Comparative Advantageمزيت نسبي آشكار (
ها در استان نسبت به ديگري داراي مزيت نسبي باشد كه كدام يك از بخشبيانگر اين مطلب مي

هاي اقتصادي كه در آن شاخص مورد بحث، بيشتر از يك باشد بيشتري است. هر كدام از فعاليت
رخوردار بوده و در غير اين صورت (كوچكتر يا مساوي يك ) داراي مزيت نسبي از مزيت نسبي ب
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هاي استان پرداخته ها و رشته فعاليت باشند. در ادامه به محاسبه اين شاخص در بخش كمتري مي
  شود.مي

  
  1394-1390هاي اقتصادي استان در سال : محاسبه مزبت نسبي فعاليت  14جدول

 اقتصاديفعاليت هاي 
هامزيت نسبي فعاليت  

1390  1391  92  1393  1394 

 0/ 4  0/ 3  0/ 3  0/ 4  0/ 5 بخش كشاورزي

 1/ 3  1/ 1  1/ 1  1/ 5  1 بخش صنايع و معادن

 8/ 5  7/ 7  7/ 2  5/ 2  8/ 3 بخش انرژي

  0/ 4  0/ 3  0/ 2  0/ 2  0/ 4  بخش ساختمان
  0/ 3  0/ 3  0/ 2  0/ 2  0/ 3  بخش خدمات

  ماخذ: محاسبات نگارنده
  

، 1390-94هاي اقتصــادي طي ســالهاي محاســبات انجام شــده، از بين فعاليتبا توجه به 
بي  ميبخش نايع و معادن و انرژي داراي مزيت نـس تن ذخاير هاي ـص هر با داـش تان بوـش ند. اـس باـش

ادرات فراوان نفتي و گازي از قابليت ته در ـص مگيري در اين بخش برخوردار بوده و توانـس هاي چـش
تقات آن جايگاه  قابل توجهي در منطقه و جهان به خود اختـصاص بدهد. همچنين وجود  نفت و مـش

نگ گچ و...)  نگ آهك، ـس تان (همچون معادن ـس ده در اـس منابع معدني متعدد و فراوان پراكنده ـش
ها از مزيت نـسبي برخوردار ها بخش ـصنعت و معدن نـسبت به ديگر بخشموجب ـشده در اين ـسال

 گردد.

 



 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  
  
 

 تورم – مچهار فصل
 

 

  مقدمه
ها در طول يك زمان مشخص  علم اقتصاد به معني افزايش سطح عمومي قيمتتورم از نظر 

كننده است. نرخ تورم برابر است با تغيير در يك شاخص قيمت كه معموال شاخص قيمت مصرف
  است.

رشد شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در مناطق شهري ايران معيار سنجش  
رسد.  است كه توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف ميتغييرات قيمت كاالها و خدماتي 

ها، يكي از بهترين معيارهاي گيري سطح عمومي قيمتاي براي اندازه اين شاخص به عنوان وسيله 
  رود. سنجش قدرت خريد داخلي پول كشور بشمار مي 

اين ترتيب كه  هاي دولت است. به هاي تورم، نبود تعادل ميان درآمدها و هزينه يكي از ريشه 
كسري بودجه اقدام به استقراض از بانك مركزي يا فروش درآمدهاي ارزي (مثال  هايوقتي هزينه 

حاصل از فروش نفت) به بانك مركزي كند، پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي كل در اقتصاد افزايش  
  يابد كه اين افزايش نقدينگي آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.مي

ر از علل افزايش نرخ تورم، انتظارات تورمي است. به اين معني كه اگر مردم براساس يكي ديگ
ها روبه  بيني كنند كه در آينده نزديك قيمتتجربيات گذشته خود يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش 

كنندگان دهند. از طرف ديگر توليد هاي خود را افزايش ميافزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد 
كنند، و فروشندگان از فروش و عرضه كاالهاي خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي

ها خواهد داشت و  بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت 
  .گرددموجب افزايش تورم مي
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)  1395( سال پايه  1397متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي شهري كشور در سال  
افزايش داشته است. بررسي تغييرات قيمت كاال و  6/26مي باشد، كه نسبت به سال قبل  9/136

دهد باالترين نرخ رشد مربوط به گروه خدمات مشمول شاخص بهاي كاالها و خدمات نشان مي
ين استانهاي در ب 1396دخانيات و كمترين مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است. در سال 

درصد باالترين    31كردستان با  درصد كمترين نرخ تورم و استان 22كشور، كرمان و هرمزگان با 
  . اندنرخ تورم را داشته

  
  نرخ تورم در نقاط شهري

در مناطق شهري استان بوشهر متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي بر اساس سال  
باشد. بنابراين نرخ تورم مناطق شهري استان مي 136/ 4برابر با  1397در سال 1395=  100پايه 

  درصد مي باشد.  6/27برابر با  1397در سال  
متعلق به ماهي ها و صدف   97ل  در بين كاالهاي گروه اصلي و فرعي بيشترين نرخ تورم در سا 

  بوده است. 4/100داران 
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  نرخ تورم در نقاط شهري و روستايي استانهاي مختلف كشور:  1جدول

  نرخ تورم شهري   نرخ تورم روستايي  استان   رديف
  ٩/٢٧  ٨/٣٠  آذربايجان شرقي     1
  ٤/٢٥  ١/٢٩  آذر بايجاني غربي   2
  ٠/٢٣  ٥/٢٥  اردبيل    3
  ٥/٢٣  ٤/٢٦  اصفهان    4
  ٥/٢٣  ٦/٢٣  البرز   5
  ٠/٣٢  ٣/٣٠  ايالم    6
  ٦/٢٧  ٦/٢٦  بوشهر     7
  ٨/٢٨  ٦/٢٨  تهران   8
  ٧/٣٠  ٨/٣٣  چهار محال   9
  ٥/٢٩  ٠/٣١  خراسان جنوبي   10
  ٥/٢٤  ٠/٢٩  خراسان رضوي   11
  ٤/٢٩  ٢/٣٣  خراسان شمالي   12
  ٦/٢٧  ٦/٣٠  خوزستان   13
  ٦/٢٥  ٥/٢٤  زنجان    14
  ٢/٢٥  ٢/٢٥  سمنان   15
  ٨/٢٨  ٢/٣٠  سيستان   16
  ٦/٢٣  ٦/٢٧  فارس    17
  ٥/٢٥  ٠/٢٦  قزوين   18
  ٣/٢٢  ٧/٢٣  قم   19
  ٠/٣١  ٦/٣٣  كردستان   20
  ٠/٢٢  ٩/٢٠  كرمان   21
  ٥/٢٧  ٢/٢٩  كرمانشاه   22
  ٥/٢٨  ٧/٢٩  كهكيلويه   23
  ٩/٢٦  ٨/٢٧  گلستان   24
  ٢/٢٤  ١/٢٤  گيالن   25
  ٨/٣٠  ٠/٣٤  لرستان   26
  ٢/٢٤  ٦/٢٥  مارندران    27
  ٠/٢٧  ٤/٣٠  مركزي   28
  ٠/٢٢  ٤/٢٤  هرمزگان    29
  ٣/٢٨  ٨/٢٩  همدان   30
  ٣/٢٤  ٤/٢٨  يزد  31
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: شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري استان بوشهر برحسب  2جدول
  )1395= 100(          1397 هاي فرعي در سالهاي اختصاصي، اصلي و برخي ازگروهگروه

 نرخ تورم 1397 هاي كاالها و خدماتگروه

 6/27 4/136 كل

هاي اصلي و فرعيگروه  

 كاالهاي خوراكي
 3/46 2/163 هاها ، آشاميدنيخوراكي

 6/45 7/162 هاخوراكي

17/ 8 4/122 غالت و نان  

195/ 5 وشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنهاگ   1/69 

164/ 6 گوشت قرمز و گوشت ماكيان    2/46 

 4/100 6/240 ماهي ها و صدف داران   

 7/34 3/147 شير، پنير و تخم مرغ 

 8/35 7/136 هاروغن ها و چربي

 5/56 171 ها و خشكبارميوه

 1/43 1/186 ها و حبوبات )سبزيجات (سبزي

 22 2/123 ها)شكر، مربا، عسل ، شكالت و شيريني(قند و شكر و شيريني  

 5/68 5/176 ) چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هاي غير الكلي

 5/68 6/168 دخانيات
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: شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري استان بوشهر  2جدولادامه 
  )  1395= 100( 1397 هاي فرعي در سالهاي اختصاصي، اصلي و برخي ازگروهبرحسب گروه

 نرخ تورم 1397 هاي كاالها و خدماتگروه
  كاالهاي غيرخوراكي و خدمات

2/130 پوشاك و كفش   4/29  
5/117 ها ساير سوختمسكن،آب، برق،گاز و    4/11  

 8/11 6/118 مسكن  
 7/11 5/118 اجاره 

 3/23 5/128 خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني  (خدمت ) 
 4/9 4/111 آب ، برق و سوخت 

 5/45 4/147 مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها
 5/12 1/118 بهداشت و درمان 

 7/23 128 حمل ونقل 
 8/16 2/120 ارتباطات 

 1/44 7/153 تفريح و فرهنگ 
 5/11 2/126 آموزش 

 6/26 4/136 هتل و رستوران 
 8/35 6/145 كاالها و خدمات متفرقه

 7/33 3/143 شاخص كل* (بدون اجاره)
 3/39 149 كاالها

 6/13 2/121 خدمات
 4/59  5/163  كاالهاي بادوام

 7/37  1/149  كاالهاي بي دوام 
 3/33  4/134  كاالهاي كم دوام

 3/58  8/187  خوراكي هاي تازه 
 5/27  7/131  ساير خوراكي ها 
 3/5  7/107  خدمات عمومي 

    ماخذ : بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
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  نرخ تورم در نقاط روستايي
متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق روستايي استان برابر   1397در سال 

باشد. درصد مي  6/26معادل    97ها نرخ تورم درسال  مي باشد. با توجه به مقدار اين شاخص  8/134با  
   بوده است . 1/28در همين زمان نرخ تورم در مناطق روستايي كشور  

  
  1390-97نرخ تورم در مناطق روستايي استان در مقايسه با كشور : 3جدول 

  سال
  استان  كشور

  شاخص  شاخص  نرخ تورم  شاخص
1397  4 /139  1 /28  8 /134  6 /26  
1396  7 /108  8 /8  5 /106  5 /6  
1395  4 /243  2 /7  6 /241  6 /8  
1394  9 /226  6 /10  4 /222  7 /16  
1393  3 /205  7 /13  6 /190  2 /15  
1392  6 /180  1 /36  4 /165  4 /32  
1391  7 /132  7 /32  9 /124  9 /24  
1390  100  5 /36  100  0  

  ماخذ: مركز آمار ايران
 باشدمي 1395=100براساس سال پايه  1396محاسبات سال  •



 

 

  
  

 انكداريب -مپنج فصل
  

 
  مقدمه

در    .پول مديريت تجهيز و تخصيص منابع در بازاربطور كلي تعريف بانكداري عبارت است از 
هاي اقتصادي و مالي بشر متناسب با تغييرات بانكداري در طول حيات فعاليتاين راستا، صنعت 

منظور برآورده ساختن اجتماعي و به -كنندگان، شرايط اقتصادي ايجاد شده در نيازهاي مصرف
 روزافزون رشدبا امروزه نيازهاي جوامع، تغييرات شگرفي را تجربه نموده است. بديهي است 

هرروزه در حال   ري نيز شكل جديدي به خود گرفته وصنعت بانكدا ، عاتفناوري اطال  تكنولوژي و
  باشد.هاي نوين خدمات بانكي مينوآوري و ارائه روش

  

  اعتباري مؤسسات و بانكها  ارزي و ريالي ي ها سپرده و تسهيالت مانده : كل1جدول 
    واحد: ميليارد ريال                                                   1397و  1396 درسالهاي

  سال
سپرده بعد از كسر   ها* سپرده

  تسهيالت  سپرده قانوني

1396  1397  1396  1396  1396  1397  
  89312  80189  193841  137026  218662  154725  بوشهر  استان 
  9752140 12587132  10271239  14741887 11318716  16464055  كشور
از    استان سهم
  0/ 9  0/ 6  1/ 9  0/ 9  1/ 9  0/ 9  كشور

  26  21 15  16 15  16  استان  رتبه
  ماخذ: بانك مركزي ايران

  * سپرده ها شامل سپرده هاي ارزي و ريالي مي باشد،كه سپرده هاي ارزي فاقد سپرده قانوني مي باشد



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

 هزينه استان –رآمد دنظام  -مشش فصل
 

 

  درآمدها  
  درآمدهاي استاني  

 12.6ميليون ريال بوده كه  21255006عملكرد درآمدهاي عمومي استان برابر  1397در سال 
قبل، حدود  درصدكمتر از ميزان درآمد مصوب شده در اين سال بوده و در مقايسه با عملكرد سال 

 1396نسبت به سال  1397درصد افزايش يافته است. درآمد مصوب پيش بيني شده سال  1.53
درصد رشد داشته است. درآمدهاي عمومي از دو بخش تشكيل گرديده كه در ادامه روند   4حدود 

  عملكرد تغييرات هر بخش آمده است.
  

  درآمدهاي مالياتي  
 9.4ميليون ريال بوده كه   20322950استان برابر  عملكرد درآمدهاي مالياتي 1397در سال 

نيز حدود   1396باشد و در مقايسه با سال  درصد كمتر از ميزان درآمدهاي مصوب  در همان سال مي
درصد    95درصد كاهش يافته است. سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي استان در اين سال    3

  بوده است. 
  

  ساير درآمدها  
درآمدهاي استان از محل درآمدهاي انحصارات و مالكيت دولت، درآمدهاي خدمات و ساير 

فروش كاال، حق بيمه و درآمدهاي متفرقه، درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهاي 
  گردد. حاصل از واگذاري دارائي هاي سرمايه اي تامين مي
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درصد    44.14ميليون ريال بوده كه    932056عملكرد ساير درآمدهاي استان برابر    1397در سال  
ميليون   1109171(1396كمتر از ميزان مصوب درآمدها در همان سال بوده و در مقايسه با سال 

ميليون ريال   251202درصد كاهش يافته است. از مجموع ساير درآمدهاي وصولي 16.00ريال) 
ي خدمات و فروش كاال  ميليون ريال سهم درآمدها 526649سهم حق بيمه و درآمدهاي متفرقه، 

باشد. سهم ساير درآمدها از كل  ميليون ريال سهم درآمد حاصل از جرائم و خسارات مي  153471و  
  درآمدهاي استان در اين سال پنج درصد بوده است.

 
  وضعيت درآمدهاي عمومي در بودجه استان 

يون ريال بوده  ميل 21255006بالغ بر  1397مجموع عملكرد درآمدهاي عمومي استان در سال 
اي باشد. درصورتيكه مجموع اعتبارات هزينه مي  1.53كه در مقايسه با سال قبل بيانگر رشدي معادل  

درصد رشد داشته است. به  171حدود  1396در مقايسه با سال  1397و تملك استان در سال 
حدود    1397اي استان در سال اي و تملك دارايي سرمايه عبارتي ديگر مجموع اعتبارات هزينه 

دهد. در مفهومي ديگر استان درصد مجموع عملكرد درآمدهاي عمومي استان را تشكيل مي 8/74
هزينه ملي نيز  -باشد بلكه به نظام درآمدهزينه نه تنها خودكفا مي -بوشهر به لحاظ نظام درآمد

  نمايد. كمك مي
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   (ميليون ريال )   1396-97هاي مقايسه درآمدهاي عمومي استان بوشهر طي سال : 1جدول 

 شرح
  درصد تغييرات  1397  1396

  عملكرد  مصوب  عملكرد  مصوب  عملكرد  مصوب
كل درآمدهاي 

  عمومي
23198690 20933716 24306067 21255006 4 1 

-3 11 20322950 22427172 20940820 20124830  هاماليات  

-4 8371178 11991247 11648191 12415665  هاي مستقيمماليات  29-  

هاي ماليات
  غيرمستقيم

7709165 9292328 10435925 11951762 35 28 

-16 28 932056 1409171 1109172 1099955  ساير درآمدها  

درآمدهاي 
انحصارات و 
  مالكيت دولت

600 125 390 734 35-  487 

درآمدهاي خدمات و 
  فروش كاال

589850 443789 698472 526649 18 18 

حق بيمه و 
  درآمدهاي متفرقه

253090 447913 830408 251202 228 44-  

درآمد حاصل از 
  جرائم و خسارات

256415 217345 349605 153471 36 30-  

  ماخذ : اداره كل امور مالياتي استان   
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  1396-97هاي اعتبارات استاني طي سالهاي درآمدي و شاخص:  2جدول 

  سال
مجموع عملكرد درآمدهاي 

  استان
  ( ميليون ريال )

و اي مجموع اعتبارات هزينه
اي استان تملك دارايي سرمايه

  ريال )(ميليون
1396  20933716  9254893  
1397  21255006  15908253  

  71  1  درصد تغييرات
  ماخذ : محاسبات نگارنده  

  
  اعتبارات  

  اياعتبارات هزينه

ه ارات هزيـن ــده توســـط دوـلت را حفظ و نگـهداري مياي، ظرفـيتاعتـب اد شـ د و ـهاي ايـج كنـن
ــتـفاده ـهاي نگـهداري از ظرفـيتهزيـنه ـهاي موجود را در ـقاـلب هزيـنه جبران ـخدـمات ـكاركـنان، اسـ

ــاير دارايي، ـياراـنه، كـمكـهاي اموال و ازـكاال و ـخدـمات، هزيـنه ـهاي بالعوض، رـفاه اجتـماعي و سـ
تقرار و اقتدار نظام را تامين ميها و همچنين هزينههزينه نمايد. اعتبارات هاي اعمال حاكميت و اـس
ــوـند. ـبه عـبارت ديگراعتـباراتي ـكه جـهت  اي عموـماً از مـحل درآـمدـهاي عمومي ـتامين ميهزيـنه شـ

ــرفي و ...) و همچنين هزينههاي جاري دولت ( تامين هزينه هاي خريد نيروي كار و كاالهاي مص
اي شــود را اعتبارات هزينهبيني ميهاي اقتصــادي و اجتماعي دولت پيشنگهداري ســطح فعاليت

  نامند.  مي
ميليون ريال   2848590اي مـصوب اـستان بوـشهر بالغ بر  مجموع اعتبارات هزينه  1397در ـسال  
اي اـستاني توزيع ـشده اـست و نـسبت به رايي مـشمول نظام بودجه هزينهدـستگاه اج  27بوده كه بين 
دهد. درـصد را نـشان مي  18/8ميليون ريال) افزايـشي حدود    2398120(  1396اي ـسال  اعتبار هزينه

اي) هاي سرمايهاي و تملك دارايياي به كل اعتبارات استان (اعتبارات هزينهنسبت اعتبارات هزينه
  باشد.درصد مي 60معادل

 8/98داراي تخصيص حدود    1397اي ابالغي به استان بوشهر در سال  مجموع اعتبارات هزينه
ميليون ريال)، سـازمان   476128هاي اجرايي همچون اسـتانداري ( مبلغ درصـدي بوده و دسـتگاه 



  67 فصل ششم: نظام درآمد ـ هزينه استان     
  

 
 

ميليون ريال)،   240187ميليون ريال)، اداره كل بهزيســتي ( مبلغ   346071جهاد كشــاورزي( مبلغ 
اميني و تربيتي(مبلغ اداره ـكل زـندان ــيالت  219492ـها و اـقداـمات ـت ميليون رـيال)، و اداره ـكل شـ

ــترين ميزان اعتبارات هزينه  166209(مبلغ  ــتگاه ميليون ريال) بيشـ هاي اجرايي اي را در بين دسـ
اي اـستان را درـصد از كل اعتبار هزينه  ٥٠/٨ اه اجرايي در مجموع حدودنج دـستگاند. اين پداـشته

هاي اجرايي مانند حوزه هنري سـازمان تبليغات اسـالمي (مبلغ اند. دسـتگاه به خود اختصـاص داده 
ه(مبلغ  8765 اف و امور خيرـي ل اوـق ال)، اداره ـك ل امور  18434ميليون رـي ال) و اداره ـك ميليون رـي

ــاير (مبلغ  ــاص داده   19111عش ــال  ميليون ريال) كمترين اعتبار را به خود اختص  1397اند. در س
ــتگاه  ــاغل در دس ــاني ش ــرانه   4502هاي اجرايي بالغ بر  مجموع نيروي انس نفر بوده و متوســط س

   باشد. ميليون ريال مي 633هاي اجرايي به ازاي هر كارمند اي دستگاه اعتبارات هزينه
  

هاي اجرايي در سال  به تفكيك دستگاه بوشهر اي استانوضعيت اعتبارات هزينه : 3جدول 
  ( ميليون ريال )    1397

اعتبار   عنوان دستگاه
تعداد   تخصيص  مصوب

  كاركنان

متوسط 
اعتبار 
  ايهزينه

 ٨٨٢ 540 476121 476128 استانداري 

 ٣٤٧ 632 219492 219492 اداره كل زندانها واقدامات تاميني وتربيتي 

 ٥١٧ 75 38779 38779 اداره كل بازرسي 

 ٥٨٧ 55 32292 34899 مركز پزشكي قانوني 

 ٤٩٨ 37 18434 18434 اداره كل اوقاف و امورخيريه 

 ٨١٥ 97 79075 79075 سازمان امور اقتصادي ودارايي 

 ٦٠٤ 56 33840 33840 اداره كل هواشـناسـي 
اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي 

 وگردشگري 
61732 61732 156 ٣٩٦ 
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هاي اجرايي در به تفكيك دستگاه بوشهر اي استانوضعيت اعتبارات هزينه : 3جدول ادامه 
      ( ميليون ريال )  1397سال  

اعتبار   عنوان دستگاه
تعداد   تخصيص  مصوب

  كاركنان

متوسط 
اعتبار 
  ايهزينه

 494 113 55771 55771  اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي 
 434 85 36911 36911 اداره كل تبليغات اسالمي  

 877 10 8765 8765 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي 
 - - 100282 128700 اداره كل آموزش و پرورش 

 557 58 32331 32331 اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس  
 608 116 70543 70543 اداره كل ورزش و جوانان  

 762 75 57126 57126 اداره كل انتقال خون  
 565 423 238822 240187 اداره كل بهزيسـتي 

 635 187 118800 118800 اداره كل دامپزشـكي  
 632 167 105530 105530 اداره كل منابع طبيعي  

 603 131 78950 78950 اداره كل حفاظت محيط زيسـت  
 466 67 31197 31197 اداره كل اسـتاندارد و تحقيقات صـنعتي  

 546 35 19111 19111 اداره كل امورعشـاير  
 622 556 346071 346071 اداره كل جهاد كشاورزي 

 788 211 166209 166209 اداره كل شيالت  
 583 207 120757 120757 اداره كل راه و شهرسازي  

 444 203 90204 90204 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  
 550 208 114419 114419 سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 - - 62186 64638 شركت آب و فاضالب روستايي 

  625  4502  2813741  2848590  		اعتبارات جمع كل 
  مأخذ : معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
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  اي هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي
هاي اقتصادي، اجتماعي دولت در هاي عمراني مربوط به برنامهاعتباراتي كه جهت اجراي طرح

هاي اعتبارات تملك داراييشــود را برنامه پنج ســاله و بودجه عمومي ســاالنه دولت پيش بيني مي
هاي نمايد. بطوري كه ظرفيتنامند. اين نوع اعتبارات، ظرفيت هاي جديد ايجاد مياي ميســرمايه

ــعه مي كند. اين اعتبارات از افزايند و يا دوام آنرا تثبيت ميدهند و به عمر آنها ميموجود را يا توسـ
امل   اير منابع كه ـش اركت محل درآمدهاي عمومي يا ـس هيالت و فروش اوراق مـش منابع داخلي، تـس

  گردد.باشد تأمين ميمي
تاني، هاي ـسرمايهمجموع اعتبارات تملك دارايي  1397در ـسال   اي اـستان از محل اعتبارات اـس

تگاه  اير رديف ها و منابع داخلي دـس ده، ـس تاني ـش هاي اجرايي برابر با ـسه درـصد نفت و گاز، ملي اـس
ال قبل افزايش معادل  مي ميليون ريال  15908254 ه با ـس د كه در مقايـس ان  8/16باـش درـصد را نـش

ــال قبل پروژه توزيع گرديده كه نســبت به تعداد پروژه   2867دهد. اعتبارات مذكور بين مي هاي س
د مي  8/11پروژه) داراي كاهـشي معادل    3252( ال  درـص د. در ـس تان  1397باـش هرـس هر، ـش هاي بوـش

تي به ترتيب ب تان و دـش تـس تن  دـش د) ،   2/28ميليون ريال (  4479621ا داـش ميليون   2558136درـص
ال ( ــد) و  1/16رـي ال ( 1855882درصـ اري و  7/11ميليون رـي ــهم اعتـب ــترين سـ ــد) بيشـ درصـ

ميليون   553487درصــد ) و دير با   4/3ميليون ريال (  535822هاي كنگان با داشــتن  شــهرســتان
هاي اند. از نظر تعداد پروژه نيز شــهرســتاندرصــد) داراي كمترين ســهم اعتباري بوده   5/3ريال (

هر به ترتيب با  تان و بوـش تـس تان  546و   523دـش هرـس ترين و ـش لويه و ديلم به پروژه بيـش هاي عـس
  پروژه كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند.  182و  140ترتيب با 

ــال   ــاص يافته به هر پروژه در س ــط اعتبار اختص ــتان   1397متوس  5549معادل با در كل اس
ها متعلق به ريال بوده اـست كه بيـشترين رقم اختـصاص يافته به هر پروژه در بين ـشهرـستانميليون

هر(   تان بوـش هرـس تان   9824ـش هرـس ميليون ريال) و كمترين رقم اعتبار اختـصاص يافته مربوط به ـش
  باشد.ميليون ريال) مي 2375دير (

فـصل منابع آب با اعتبار   1397اي ـسال  هاي ـسرمايهاز نظر توزيع فـصلي اعتبارات تملك دارايي
ترين ـسهم مي  3/18ريال (ميليون  291202 باـشد و پس از آن به درـصد از كل اعتبارات) داراي بيـش

 2291757ريال) حمل و نقل (با اعتبار ميليون  2363077ترتيب فصــول آب و فاضــالب (با اعتبار 
  ريال) قرار دارند.ميليون 1811175ايي (با اعتبار ريال) و توسعه و خدمات شهري و روستميليون
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و  استان به تفكيك شهرستاناي هاي سرمايهتملك دارائيوضعيت اعتبارات  : 4 جدول
  ( ميليون ريال )از محل درآمدهاي عمومي      1396 -97طي سالهاي  هاتعداد پروژه

شهـرستـان
  تعداد پروژه  اعتبار مصوب

سهم اعتبار 
شهرستان به 
 كل استان
  (درصد)

سهم هر 
شهرستان از 
 هاتعداد پروژه
  (درصد)

متوسط اعتبار هر 
  پروژه

1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 
سطح 
 استان

1455824 1887127 117 68 11 12 4 2 12443 27752 

 9824 5078 16 16 28 19 456 519 4479621 2635507 بوشهر

 2823 2879 12 11 6 7 338 354 954155 1019015 تنگستان

 4891 4431 18 18 16 19 523 571 2558136 2529929دشتستان

 6466 4158 10 12 12 12 287 377 1855882 1567712 دشتـي

 2375 2550 8 8 3 5 233 262 553487 668057 ديــر

 3328 2522 7 6 4 3 196 188 652214 474074 ديلم

 3239 3598 8 7 5 6 229 241 741807 867096 جم

 2944 3819 6 7 3 6 182 226 535822 863057 كنگان

 4979 3037 7 8 7 6 215 249 1070533 756300 گناوه

 4425 5259 5 5 4 6 140 148 619470 778392 عسلويه

جمـع 
 كـل

13614963 15908254 3252 2867 100 100 100 100 4187 5549 

  مأخذ : معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
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اي استان بوشهر به ميزان اعتبار و تخصيص اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه : 5جدول
  (ميليون ريال )                        1397تفكيك منبع اعتباري در سال 

  ميزان عملكرد  ميزان اعتبار منبع اعتبار
  1281866  1349252  ملي استاني شده ( بودجه عمومي )

  416/662474  720342  استاني
  135181  168800  ارتقاء شاخص هاي توسعه اقتصادي 

  207401  316800  قانون برنامه ششم) 94درصد ارزش افزوده (موضوع ماده 0.27اعتبارات 
 444/26439371  3264800  سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي

  0   6  بازارچه هاي مرزي 
  27948  38174  )قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ خشكسالي 10مترقبه(ماده حوادث غير 

  27948  38174  )قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 12حوادث غير مترقبه(ماده 
  346420  346420  )51000رديف 4جزء)كمك -عتبارطرحهاي مربوط به تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري ا

  17933  17933  )530000رديف 4اعتبارموضوع باز پرداخت فروش اموال منقول و غير منقول دولتي(جزء 
رديف   84قانون نحوه رسيدگي به تخلفات جرائم رانندگي (جزء  23اعتبارات موضوع ماده 

530000(  36960  2970  
  1422905  1435000  5اعتبارات موضوع بند(ه)تبصره

بخشيدن به اقتصاد مناطق كمتر توسعه يافته و حاشيه اي و تقويت  زمينه سازي جهت تحرك 
  1451648  1454568  )550000رديف  1توازن منطقه اي(جزء -پيوند با اقتصاد ملي 

  481/1607711  3504876  )550000رديف  18اعتبارات موضوع اجراي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور(جزء 
  408386  1128442  )550000رديف  76(جزء 18اعتباري موضوع بند الف تبصرهاعتبارات كمك هاي فني و 

  0  321349  ها اي استانهاي سرمايهترميم اعتبارات دارايي
  19500  19500  قانون محاسـبات عمومي 63موضـوع ماده 

تسويه بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي 
  199605  199605  خرجي ) -دولتي از طريق تهاتر بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها ( جمعي غير 

تسويه بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني وخصوصي ( اوراق تسويه خزانه )  
  25647  25647  جمعي خرجي

  11065  53990  درآمد اختصـاصـي
  553841.6  1216459/ 6  منابع داخلي

 54604 240456  تسهيالت 
 9010 10700  )97قانون بودجه سال  6آبرساني شرب روستايي و عشايري(بند ب تبصره

15908253/ 60  جمع كل  94 /11118001  
  مأخذ : معاونت هماهنگي برنامه و بودجه 
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اي استان بوشهر به هاي سرمايهميزان اعتبار و عملكرد اعتبارات تملك دارائي : 6جدول
  (ميليون ريال )                      1397تفكيك منبع اعتباري در سال 

آخرين 
 عملكرد

اعتبار 
 شدهمبادله

 عنوان

 بودجه عمومي 621155 406648
 استاني 1419214 541131

52344 117000 
الزامات قانوني اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي استاني 

 ـ قانون استفاده متوازن از امكانات كشور
 اعتبارات ارتقاء شاخص هاي توسعه يافته 528208 166950

175000 321408 
قانون  94درصد ارزش افزوده (موضوع ماده 0.27اعتبارات 

 برنامه ششم)
درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعيسه  6427126 2935498  

87770 150000 
10حوادث غير مترقبه(ماده  قانون تنظيم بخشي از مقررات  

 مالي دولت ـ خشكسالي

- 2500 
قانون تنظيم بخشي از مقررات  10حوادث غير مترقبه(ماده 

 مالي دولت ـ ساير حوادث)

259643 540500 
12مترقبه(ماده حوادث غير  قانون تشكيل سازمان مديريت  

 بحران

516358 516400 
اعتبارطرحهاي مربوط به تعهدات سفرهاي مقام معظم 

)51000رديف 4كمك (جزء-رهبري   

1226 4468 
اعتبارموضوع باز پرداخت فروش اموال منقول و غير منقول 

)530000رديف6دولتي(جزء  

8660 59671 
23ماده اعتبارات موضوع  قانون نحوه رسيدگي به تخلفات  

)530000رديف  84جرائم رانندگي (جزء   

407132 1783000 
اعتبارات موضوع اجراي قانون استفاده متوازن از امكانات 

)550000رديف  47كشور(جزء   
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بوشهر اي استان هاي سرمايهميزان اعتبار و عملكرد اعتبارات تملك دارائي: 6جدول ادامه 
      (ميليون ريال )              1397به تفكيك منبع اعتباري در سال 

آخرين 
 عملكرد

اعتبار 
 شدهمبادله

  عنوان

9400 25000 
هاي آبرساني كمك به توسعه زيربناهاي روستايي،تكميل مجتمع

هاي فني و اعتباري به و زيرساخت هاي نواحي صنعتي و كمك
)550000رديف 41توسعه اشتغال روستايي(جزء   

235000 260000 
هاي فاضالب شهرهاي داراي تنش(جزء تقويت اعتبارات طرح

)550000رديف  104  
قانون محاسـبات عمومي 63موضـوع ماده  30000 20000  

 درآمد اختصـاصـي 31944 6984.185
 منابع داخلي 742789 583178
 وام 20000 15000

13229 14580 
قانون بودجه  6آبرساني شرب روستايي و عشايري(بند ج تبصره

)95سال  
 سرجمع 13614963 6441152

  بودجهمأخذ : معاونت هماهنگي برنامه و 
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هاي سرمايه اي استان بوشهر به تفكيك فصول طي توزيع اعتبارات تملك دارايي : 7 جدول
  (ميليون ريال)                  1397سال  

  عنوان فصل  اخرين تخصيص  اعتبار مبادله شده
 اداره امور عمومي  203507 150007/37

 مالياتيفصل خدمات مالي و  41700 41200

 فصل تحقيق و توسعه 5520 5520

 فصل دفاع 39860 34659

 حفظ نظم و امنيت عمومي  112600 112600

 اداره امور قضايي 50700 44960

 انرژي  469660 360480

 حمل و نقل 2291757 1779248

 صنعت و معدن 181499 141924

 بازرگاني 569326 560520

 منابع طبيعيكشاورزي و  682332 545639

 منابع آب   2912022 2388952/5

 كاهش آلودگي  1200 549

 حفاظت از گونه هاي زيستي 10365 7309

 توسعه و خدمات شهري ، روستايي و عشايري 1811175 1059962

 آب و فاضالب   2363077 1637162

تحقيق و توسعه در امور مسكن ، عمران شهري و  5000 5000
 روستايي
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توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان بوشهر به تفكيك  : 7 جدولادامه 
  (ميليون ريال)                      1397فصول طي سال  

  عنوان فصل  اخرين تخصيص  اعتبار مبادله شده
 درمان 329606 281314

 دين و مذهب  177064 106527

585853/5 6 /711882  تفريحاتورزش و  

 فرهنگ و هنر 638878 421921

 ميراث فرهنگي 448220 405460

 رسانه 20000 20000

 گردشگري 211800 140807

 صنايع دستي  8000 7400

 آموزش و پرورش عمومي  642052 356518

 آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي 67502 49184

 آموزش عالي 19783 7771

 هاي توسعه ايپژوهش  148675 77563

 امداد و نجات 36400 23100

  حمايتي 72451 59306
  توانبخشي 10050 6400

11864468/37 6/15908253   جمع كل 
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هاي سرمايه اي استان بوشهر به تفكيك فصول طي : توزيع اعتبارات تملك دارايي 8جدول 
  (ميليون ريال)     1397سال  

  عنوان فصل  اخرين تخصيص  اعتبار مبادله شده
 فصل اداره امور عمومي 232135 83039.19

 فصل خدمات مالي و مالياتي 11000 11000

 امور خدمات عموميفصل تحقيق و توسعه در  3500 600

 فصل دفاع 81300 16000

 فصل حفظ نظم و امنيت عمومي 311200 311200

 فصل اداره امورقضايي 70700 20665

 فصل انرژي 356730 153818

 فصل حمل و نقل 1622336 835008

5 /59975  فصل صنعت و معدن 163850 

 فصل بازرگاني 56120 25070

 كشاورزي و منابع طبيعيفصل  799425 302512

 فصل منابع آب 2210122 1206737

 فصل كاهش آلودگي 100 100

64 /4499  فصل حفاظت از گونه هاي زيستي 11615 

3 /738847  1982686 
فصل توسعه و خدمات شهري،روستايي و 

 عشايري
 فصل آب و فاضالب 1817031 1159984

 فصل بهداشت 595482 226758
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: توزيع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان بوشهر به تفكيك  8ادامه جدول 
  (ميليون ريال)                      1397فصول طي سال  

  عنوان فصل  اخرين تخصيص  اعتبار مبادله شده
 فصل درمان 133730 95352

 فصل دين و مذهب 245930 98631

393829 4 /856795  تفريحاتفصل ورزش و  

123911 6 /477495  فصل فرهنگ و هنر 

 فصل ميراث فرهنگي 171600 69269

 فصل رسانه 15000 9000

4 /100647  فصل گردشگري 340529 

2 /8172  فصل صنايع دستي 9700 

7 /331196  فصل آموزش و پرورش عمومي 830297 

 فصل آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزي 89588 23053

163/9223  فصل امداد و نجات 41050 

 فصل حمايتي 69716 20854

 فصل توانبخشي 8200 2200

  مجموع 13614963 6441152
 



 

 



 

 

  
  
  
  
  

 جارت خارجي(بازرگاني)ت -هفتم  بخش
 
  

 مقدمه 

بازرگاني يا تجارت به داد و ستد كاال يا خدمت داراي ارزش ميان شخص حقيقي يا شخص 
گيري مادي) را كه (قابل سنجش و اندازه  گونه عمل شود. به طور كلي هرحقوقي گفته مي

راضي باشند،  به هنگام اين عمل يا خدمتي واگذار نموده و هر دو طرف اشخاص در مقابل كاال 
  شود.و قسمت بازرگاني داخلي و بازرگاني خارجي تقسيم ميشود. بازرگاني به دته ميبازرگاني گف

هاي اقتصادي است و از پيوند دهنده بخشبازرگاني خارجي به دليل ماهيت فرابخشي خود، 
كثر  تصادي ا در رشد اق ه سزاييتأثير ب دي در اقتصاد كالن برخوردار است و اهميت كليدي و راهبر

از توليد ناخالص داخلي  قابل توجهيبخش درآمد تجاري كشورها . داردل توسعه كشورهاي در حا 
درصد در رشد   1دهد كه با افزايش ها نشان مياز بررسي لدهد. نتايج حاصها را تشكيل ميآن

ها و  ر رشد واردات كاال درصد د 1با افزايش و درصد  19/0صادرات كاال و خدمات به اندازه 
شود  . همانطوريكه مالحظه ميشوداضافه مي GDPبه نرخ رشد  درصد 1/0خدمات به اندازه 

 باشد.بيشتر از واردات مياهميت ضريب صادرات 

تواند با تقويت  جمهوري اسالمي ايران با توجه به موقعيت سياسي، اقتصادي و جغرافيايي مي
فت كاهش داده و  خود را به صادرات ن ءاتكااالهاي غير نفتي، تجارت خارجي و افزايش صادرات ك

هاي كشاورزي، گذاري در بخش شده و با سرمايه محصولي خارج از زمره كشورهاي تك دريج به ت
  .  رفت از وابستگي به نفت قرار گيردصنعت، معدن و خدمات در مسير برون 
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ساز و ، ششمرنامه فرهنگي، از جمله بتوسعه اقتصادي، اجتماعي و  هايبرنامه همين اساس در  بر
 ، با محوريت توسعه صادرات غير نفتي خارجي كشور توسعه تجارتدر راستاي مهمي كارهاي 

  كشور، تقويت توان رقابتيخارجي بهبود تراز بازرگاني  ، سازي ساختار تجارينوسازي و روان 
سهم   ءاارتقاي صادراتي و المللي، افزايش درآمدهبين  محصوالت و خدمات صادراتي در بازارهاي

  .استشده بيني پيش ني، جها  كشور در تجارت
د و مصرف يكي از  ، به عنوان حلقه واسط بين توليل درياييگيري از مزيت حمل و نقامكان بهره 

ساحلي، دسترسي  خطوطكيلومتر  5800ثر در تجارت خارجي است. دارا بودن مهمترين عوامل مؤ
ار گرفتن در مسير  ي آزاد (اقيانوس هند)، قرها، دسترسي به آب به دريا در شمال و جنوب كشور

، حوزه CIS هاي جمعيتي كشورهايجنوب و ارتباط دهنده قطب -شمال  اي ترانزيتيكريدوره
 هاي مرتبط باهاي جغرافيايي ايران در حوزه مزيتاز مهمترين فارس و آسياي جنوب شرقي، خليج
مناسب ايط ها موجب شده است تا شرتاين مزيشود. ب ميمحسو  ، به ويژه بازرگاني خارجيدريا

  تر در عرصه تجارت جهاني به ويژه ترانزيت خارجي فراهم گردد.براي حضوري به مراتب پررنگ
  در سازيبوشهر به مركز بزرگ كشتيبندر تبديل زمان  بهتاريخچه تجارت  ، ن بوشهردر استا

نيز  اجاريه و در دوره قكريم خان زند  زماندر وني، ر كن بوشه بندر . گرددبرمي دوران نادر شاه افشار 
  10تعداد قاجاريه  دوراندر كه به طوري ه استري ايران بودبندر تجا معتبرترين و بندر اصلي 

بندر مستقر بوده و تمبرهاي پستي ويژه و اسكناس اين كنسولگري كشورهاي خارجي در 
 هاي خارجي مانند انگليس، تاكثر دول است و اختصاصي بوشهر، چاپ و مورد استفاده قرار گرفته

و عثماني در اين شهر دفتر نمايندگي تجاري داير  ن، ايتاليا، فرانسه، هلند، نروژ روسيه، آلما
  ند. اه كرد
در استان بوشهر به اساسي توسعه هاي بازرگاني يكي از محوربخش تجارت و  حال حاضر نيزدر 

حاشيه  كشور  5 همسايگي با تجاري ديرپا،  سوابق ويژه، فيايي موقعيت جغرا دارا بودند. رومي شمار
درصد از مرز شمالي خليج  52كيلومتر (معادل  937همجواري با دريا به طول فارس، جنوبي خليج

 ، شهرستان) 10شهرستان ساحلي (از  8وجود )، درصد طول نوار ساحلي جنوب كشور 29فارس و 
 عمليميليون تن ظرفيت  46مي و است يليون تن ظرفيم 50جمعاً با (بندر تجاري  11فعاليت 

بازرگان فعال، حضور   2000گمرك، بيش از  14، استقرار و فعاليت تعداد )تخليه و بارگيري ساليانه
  شركت 200هاي كشتيراني حمل بار و مسافر، همچنين فعاليت حدود هاي متعدد شركت نمايندگي
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فروند  2300ريانوردي و استقرار حدود ارنده گواهينامه دهزار د 50خدمات دريايي، فعاليت بالغ بر 
هاي ويژه استان  جمله قابليت ملوان و خدمه، از  12000اي سنتي با دارا بودن تعداد ناوگان شناوره

  است. بوشهر در بخش بازرگاني 
توليدات استان در محصوالتي همچون خرما، ميگو و فرش، مواد معدني و عالوه بر اين، 

ي كشور، مركزهمجوار و هاي استان  ديك بنادر استان بوشهر بافاصله نزروشيمي و محصوالت پت
استان و   و ورود كاالهاي واسطه توليدينهايي محصوالت  را جهت صدور شرايط مناسب

و عسلويه  -شيراز  -آهن بوشهرز راه هايي از قبيل اپروژه  است. ياد شده فراهم نموده هاي استان
بهتر از گيري نه بهره اي فراهم نمودن زمير راستي و صنعتي بوشهر دايجاد منطقه آزاد تجار

  شود. محسوب مياستان صادراتي و ترانزيتي هاي مزيت
  استان   بنادروضعيت 

 10ود ظرفيت اسمي بنادر تجاري استان (به غير از مجتمع بندري پارس و خارگ) جمعاً حد
يژه اقتصادي انرژي  منطقه وصاصي اخت بندرمجتمع بندري پارس (باشد. ميليون تن در سال مي

هزار   80و قابليت پذيرش كشتي با ظرفيت ظرفيت تخليه و بارگيري ساليانه ميليون تن  40پارس)
  تن را دارد.  

ميليون تن   5/7بزرگترين بندر تجاري استان داراي منطقه ويژه اقتصادي بندر بوشهر، به عنوان 
ا ت و قابليت پذيرش كشتي باس در سال  تينرانك TEUهزار  320ظرفيت تخليه و بارگيري و 

ي طبا توجه به ضرورت افزايش ظرفيت بندر بوشهر،  باشد.هزار تن را دارا مي 30يت حدود ظرف
و محوطه  احداث اسكله  ضمن، بندر ياليه شمالمنتهي در با استحصال اراضي هاي گذشته سال

تجهيزات و   زايشاف و  ياتيي و عملي خدماتهامحوطه و تفكيك  يساماندهنسبت به  كانتينري، 
و ترافيك درون شهري و تشديد  تردد به دليل افزايش  كنيل  شد،  اقدام باريه تخلات تأسيس

 ياراضتأمين و  ديجد هاياسكله احداث و اياقدامات توسعه محيطي، ادامهمشكالت زيست 
  .استغير ممكن ، در موقعيت كنوني  پسكرانه

در همين گرفته و  نگين در دستور كار قرار ر جزيره ر بوشهر دتوسعه بند طرح  ، اساسهمين  بر
اي كانتينري، صادراتي و ترانزيتي، هپايانهوژه شامل احداث تأسيسات زيربنايي و پر 3تعداد  راستا
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هاي  قالب پروژه در مجتمع بندري جزيره نگين به عنوان بخشي از فازهاي توسعه بندر بوشهر در 
  . باشداجرا مي حالدر اقتصاد مقاومتي استان 

 يو اراض هااسكلهاز طريق استحصال اراضي جهت احداث بندر بوشهر  ياتيتوان عمل شافزاي 
، يهزارتن 50 ي شناورها يريپهلوگجهت  متر 14 رسي بهافزايش عمق آبخور كانال دست ، بانيپشت

گذاري نظير  هاي مختلف سرمايهبراي بخش ها زيرساختو نيازها و الزامات تأسيساتي پيشايجاد 
  300 تيبه ظرف يابيدست، ايمني و ... ، سيساتيهاي تأ و ساختمانق برست هاي ارتباطي، آب، پراه 

 يشناورها ير ي و بارگ هيتخلو امكان  در سال )TEU هزار 320(ظرفيت كنوني  TEUهزار 
  .باشد ها مياز اهداف اصلي اجراي اين پروژه  ، ينريكانت انهيبزرگ با حداقل انتظار در پا

افزايش ح با اصول پدافند غير عامل، همسويي طر اي از طريق ايمني منطقه ارتقاءهمچنين، 
بين  كاال ترانزيت ، به ويژه تقويت پيوند استان با بازارهاي جهاني ، بندر بوشهرپذيري ظرفيت رقابت

 جهت مناسب بستر  ايجاد، فارس و ساير كشورهاميانه و كشورهاي حوزه خليج كشورهاي آسياي
-استاناستان بوشهر و  د يه، تجهيزات و خطوط توليوليدي و واردات مواد اولصادرات محصوالت ت 

شده  هاي يادديگر اهداف اجراي پروژه  از ، (به ويژه فارس، اصفهان، تهران و يزد) همجوار هاي
  باشد.مي

  استان   گمركاتوضعيت 

خش  ب در گمرك  108اد تعد 1397سال در كه  گمرك وجود دارد 138تعداد جمعاً در كشور 
باشد  گمرك مي 14استان بوشهر داراي اند. واردات فعاليت داشتهزمينه گمرك در  87صادرات و 

منطقه ويژه اقتصادي انرژي  ، گناوه و 1 بوشهر منطقه ويژه اقتصادي اتشامل گمركگمرك  3 كه
ژه اقتصادي  گمرك شامل گمركات ديلم، ريگ، خارگ، منطقه وي 11، در سطح اداره كل و پارس
در سطح اداره  ساحلي الور و لخير بواتقي، عسلويه، نخلنگان، دير، كبوشهر، دلوار،  2 شماره 
اندازي  رك استان در مرحله راه گمرك امام حسن به عنوان پانزدهمين گم همچنين باشند. مي

  .است
ان  گمرك است 10تعداد  1397بر اساس گزارش ستاد نظارت گمركات استان بوشهر، در سال 

اند. وضعيت و ملواني) فعاليت داشته يه واردات (تجارگمرك در زمين 9صادرات و بوشهر در بخش 
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به تفكيك صادرات،  1397فعاليت گمركات تابعه ستاد نظارت گمركات استان بوشهر در سال 
  باشد.به شرح زير ميواردات تجاري و واردات ملواني 

  1397تان بوشهر در سال نظارت گمركات اس : وضعيت فعاليت گمركات تابعه ستاد1جدول 
  واردات ملواني   ي واردات تجار  صادرات   نام گمرك   يفرد

  -  *  *  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس   1
  - *  *  1منطقه ويژه اقتصادي بوشهر   2
  - *  *  2منطقه ويژه اقتصادي بوشهر   3
  * *  *  گناوه   4
 * *  *  ريگ   5
 * *  *  ديلم  6
 * *  *  بوالخير   7
 * *  *  دير  8
 * *  *  كنگان   9
  - -  *  خارگ   10
 *  -  -  نخل تقي   11
 *  -  -  دلوار   12
  *  -  -  عسلويه  13
  -  -  -  الور ساحلي  14

  
  عملكرد گمركات استان بوشهر

  ح مليطجايگاه استان در س
نشان  1397سال در ارجي كشور و استان بوشهر هاي بازرگاني خشاخصمرور اجمالي بر عملكرد 

نه نقل و المللي در زميهاي بينيتد محدو اعمالبروز شرايط تحريم، مذكور، دت ي م ط هكدهد مي
اي يك به گونههر انتقاالت كااليي و مالي، مسايل و مشكالت ارزي در داخل و خارج از كشور، 

    .است داشتهصادرات غير نفتي كشور تأثير وزن و ارزش در كاهش 
كشورهاي  تباطات تجاري كشور قطر با ساير ار در لكشمبروز اختالف و با توجه به  از طرفي، 

ميزان صادرات به كشور قطر از طريق گمركات  تاكنون  1396از اوايل سال ، فارسحاشيه خليج
 گمرك تجاري استان در زمينه 7تعداد ، به نحويكه است داشته قابل توجه افزايش استان بوشهر

مقصد   10 به عنوانكشور اين  1396سال اند و در بنادر كشور قطر فعال گرديده  صادرات به مقصد
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در سال  قرار گرفته است. اول كاالهاي صادراتي از گمركات استان بوشهر به لحاظ ارزش صادرات
   نيز اين كشور يكي از مهمترين مقاصد صادرات از طريق گمركات استان بوشهر بوده است. 1397

ميليون  839ميليارد و  87 به 1397در سال  دهد كه حجم تجارت خارجي كشورآمارها نشان مي
ميليارد و  101 عدد 1396در سال كشور كل خارجي حجم تجارت كه دالر رسيده است، در حالي

نسبت   1397ترتيب تجارت خارجي كشور در سال بدين  ميليون دالر را به ثبت رسانده است. 441
  درصد كاهش داشته است.  13/ 4معادل  1396به سال 
ميليون   46982بالغ بر  1396سال در  كل كشورصادرات ارزش آن است كه  ي ازحاك اهبررسي
 ميليون دالر 44670درصد كاهش به رقمي بالغ بر  9/4با  1397بوده كه اين رقم در سال  دالر

ميليون دالر بوده  54459بالغ بر  1396رسيده است. همچنين ارزش واردات كل كشور نيز در سال  
در اين  ست.ليون دالر رسيده امي 43169به حدود  درصد كاهش 7/20با  1397 است كه در سال 

در  است.  داشتهدرصد كاهش  7/16درصد و  2/11به ترتيب نيز مدت وزن صادرات و واردات 
بيش از  ارزش واردات دالر و هزار  300و ميليون  2بيش از ارزش صادرات  1397در سال  مجموع

جاري  ال تراز تدر عين ح كاهش يافته است. 1396 بت به سالسندالر هزار  290و ميليون  11
  به نفع صادرات بوده است.مازاد تجاري و ميليون دالر  1501به ميزان  1397كشور در سال 

ميليون دالر رسيده   398ميليارد و  20 حدود به 1397در سال  استان بوشهرحجم تجارت خارجي 
  510ميليارد و  17 حدود 1396ال در ستان سا است كه حجم تجارت كل  حالياست. اين در

  16/ 5 حدود 1397در سال  استانميليون دالر را به ثبت رسانده است. بدين ترتيب تجارت خارجي 
  1396در سال  استانها حاكي از آن است كه ارزش صادرات داشته است. بررسي افزايشدرصد 
به رقمي   افزايشرصد د  12/24 اب 1397ميليون دالر بوده كه اين رقم در سال  15083 حدود
  ميليون دالر رسيده است.  18721 حدود

ميليون دالر بوده است كه در سال  2427 حدود 1396در سال  استانهمچنين ارزش واردات 
در اين مدت وزن صادرات   ميليون دالر رسيده است. 1677درصد كاهش به حدود  30/ 9با  1397

در سال   موعدر مج  همراه با كاهش بوده است. درصد 5/52 درصد و 3/21و واردات نيز به ترتيب 
 750و ارزش واردات بيش از افزايش دالر ميليون  600و  ميليارد 3ارزش صادرات بيش از  1397

هاي مذكور، تراز  با توجه به بررسي داده  كاهش يافته است. 1396ميليون دالر نسبت به سال 
  )وانيتجاري و مل(شامل واردات واردات ارزش  كل ببا احتسا 1397تجاري استان بوشهر در سال 
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ميليون دالر و بدون احتساب ميعانات   17015و ارزش صادرات با احتساب ميعانات گازي به ميزان 
  ميليون دالر مازاد تجاري و به نفع صادرات بوده است. 9585گازي به ميزان 

  1396-97هاي طي سال  ا كشورب  هرگمركات استان بوشبا ميعانات گازي  : مقايسه صادرات 2جدول 

  شرح 

  درصد تغيير   1397  1396

  وزن
  تن) هزار (

  ارزش
  دالر) ميليون (

  وزن
  تن) هزار (

  ارزش
ميليون  (

  دالر)

  وزن
  (تن)

  ارزش
  (دالر)

صادرات گمركات 
  12/24  -23/1  18721  29749  15083  37806  بوشهر استان

صادرات گمركات 
  -9/4  -2/11  44670  117968  46982  132882  كشور 

هم استان س
  5/30  -6/11  9/41  2/25  1/32  5/28  از كشوربوشهر 

ستاد نظارت وري اطالعات و ارتباطات و ري، دفتر فناهاي آماگمرك جمهوري اسالمي ايران،گروه تحليلمأخذ: 
  بوشهر گمركات استان
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  1396-97هاي طي سال كشور  باگمركات استان بوشهر   واردات: مقايسه  3جدول 

  ح رش
  درصد تغيير   1397  1396

  وزن
  ) تنهزار (

  ارزش
  دالر) ميليون (

  وزن
  تن) هزار (

  ارزش
  دالر) ميليون (

  وزن
  (تن)

  ارزش
  (دالر)

واردات گمركات  
  -9/30  -5/52  1677  554  2427  1167  بوشهر استان

واردات گمركات  
  -7/20  -7/16  43169  32356  54459  38856  كشور 

سهم استان 
  -13  -43  9/3  7/1  5/4  3  از كشوربوشهر 

ستاد نظارت وري اطالعات و ارتباطات و هاي آماري، دفتر فنا،گروه تحليلسالمي ايرانگمرك جمهوري امأخذ: 
  گمركات استان بوشهر
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  كشور  گمرك عمده 10ميزان صادرات به تفكيك  

ه طق، گمرك من1397، طي دوازده ماهه سال گزارش گمرك جمهوري اسالمي ايران بر اساس
ميليون دالر  34/12095هزار تن كاال به ارزش  25629/ 9قتصادي انرژي پارس با صادرات اويژه 

  گمرك صادراتي  108درصد ارزش، رتبه اول را در بين  08/27و  73/21و دارا بودن سهم وزني 
  33082نيز اين گمرك با صادرات  1396كشور به خود اختصاص داده است. در دوازده ماهه سال 
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و  9/24وزني و ارزشي به ترتيب دارا بودن سهم ميليون دالر و  14108/ 14ه ارزش كاال بن ت هزار
  درصد در جايگاه اول كشوري قرار داشته است.  03/30

هزار تن به   4142با صادرات  1گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر ، 1397در دوازده ماهه سال 
درصد صادرات كشور   53/3و  51/3ترتيب ه ب ميليون دالر به لحاظ وزن و ارزش 53/1577ارزش 

قرار گرفته است. گمرك صادراتي كشور  108از  ششمدر جايگاه داده و ا به خود اختصاص ر
دالر  ميليون 560/ 46هزار تن كاال به ارزش  6/3841 نيز با صادرات 1396گمرك مذكور در سال 

گمرك فعال   108ن در بي صددر 19/1و  89/2و با دارا بودن سهم وزني و ارزشي به ترتيب 
ارتقاء جايگاه گمرك بوشهر قابل توجه اينكه،  است. داشتهقرار  پانزدهمدر جايگاه صادراتي كشور، 

به داليلي از جمله مشكالت تحريم بر ساير   1397در سال به رتبه ششم كشوري  پانزدهم از رتبه
  باشد.گمركات و افزايش صادرات از اين گمرك به كشور قطر مي

  10مبداء درصد ارزش صادرات كشور از  55/69درصد وزن و  43/75در حدود  1397سال  يط
نيز حدود   1396ده است. گمركات مذكور در سال صادر شبرتر كشور به شرح جدول زير، گمرك 

  اند.ارزش صادرات كل كشور را به خود اختصاص  داده درصد  11/70درصد وزن و   76/75
در   1397نيز در سال ديگر نيز گمرك  98تعداد ل زير، رح جدوش بهگمرك برتر  10عالوه بر 

درصد ارزش صادرات   45/30درصد وزن و  57/24در حدود  و  اندفعاليت داشتهزمينه صادرات 
درصد  24/24 نيز حدود  1396صادر شده است. گمركات مذكور در سال اين گمركات كشور از 

  اند. داده اص  تصخود اخه ب  درصد ارزش صادرات كل كشور را 89/29وزن و 
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   1396 -97هاي در سالاز نظر ارزش گمرك عمده  10به تفكيك   صادراتميزان : 4جدول 

رتبه ارزشي  
ماهه  12طي 

  96سال 

رتبه ارزشي  
 12طي 

ماهه سال 
97  

  گمرك

تغييرات عملكرد نسبت    1397ماهه سال  12  1396ماهه سال  12
  قبلبه سال 

  وزن  (درصد)
  (هزار تن) 

  ش زرا
  ن دالر)(ميليو

  سهم هر گمرك
  وزن  (درصد)

  (هزار تن) 
  ارزش 

  (ميليون دالر)

  سهم هر گمرك
  (درصد)

  ارزش   وزن  ارزش   وزن  ارزش   وزن

  منطقه ويژه اقتصادي   1  1
  -27/14  -53/22 08/27 73/21 34/12095  9/25629  03/30  90/24 14/14108  33082  انرژي پارس

منطقه ويژه شهيد    2  2
  -15/5  -79/9 13/14 41/25 79/6313  29974  17/14  00/25 43/6656  8/33226  رجايي

منطقه ويژه پتروشيمي   3  3
  -86/12  -72/18 76/6  32/4  38/3018  5098  37/7  72/4 70/3463  5/6272  بندر امام خميني(ره) 

  73/11  28/47 25/4 19/1 99/1897  1403  62/3  72/0 71/1698  6/952  مشهد  4  6
  -76/14  -80/16 56/3 10/6 33/1591  7193  97/3  51/6 95/1866  8645  يني خمم بندر اما   5  4

اقتصادي منطقه ويژه   6  15
  47/181  82/7 53/3 51/3 53/1577  4142  19/1  89/2 46/560  6/3841  1بوشهر 

  -39/13  65/52 29/3 87/0 35/1469  9/1020  61/3  50/0 53/1696  8/668  غرب تهران   7  7

 و دنمنطقه ويژه معا   8  8
  82/15  87/41 55/2 88/4 51/1137  9/5751  09/2  05/3 15/982  3/4054  فلزات 

  25/2126  36/2385 31/2 38/3 87/1033  3989  10/0  12/0 44/46  5/160  خسروي  9  61
  -87/49  -05/51 09/2  05/4  17/933  4783  96/3  35/7 52/1861  9/9771  بازرگان  10  5

  -69/5  -61/11  55/69  43/75  26/31068 7/88984  11/70  76/75  03/32941  100676  گمرك 10جمع 
  جمع ساير گمركات 

  -13/3  -00/10  45/30  57/24  17/13602  9/28982  89/29  24/24  14/14041  8/32205  گمرك) 98(تعداد 

  -92/4  -22/11  100  100  43/44670  6/117967  100  100  17/46982  8/132881  جمع كل كشور
  عات و ارتباطاتاطالوري هاي آماري، دفتر فنا تحليل ،گروهنراايمأخذ: گمرك جمهوري اسالمي 
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  بررسي وضعيت صادرات استان 

  29748875هزار تن ( 29749ميزان كل صادرات استان با احتساب ميعانات گازي  1397در سال 
دالر) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه  18720796965ميليون دالر ( 18721تن) و به ارزش 

  اشته است.درصد افزايش د 12/24نظر ارزش  درصد كاهش و از 3/21نظر وزني  از تهگذشال س
تن) و به ارزش   19970363هزار تن ( 19970ميزان كل صادرات بدون احتساب ميعانات گازي 

از  دالر) بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 11290806970ميليون دالر  ( 11291
  اشته است.درصد افزايش د 86/41نظر ارزش  و از اهشد كدرص 4/2نظر وزني 

توان به سه گروه ميعانات گازي، محصوالت به طور كلي صادرات گمركات استان بوشهر را مي
  5/9778 از نظر وزني 1397صادرات ميعانات گازي در سال  پتروشيمي و ساير كاالها تقسيم كرد.

سبت  بوده كه ن  )دالر 7429989995( رن دال ليومي 7430 و از نظر ارزشي )تن 9778512هزار تن (
  داشته است.درصد افزايش  3/4كاهش و از نظر ارزش  درصد   6/43از نظر وزني  1396 به سال
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 ) تن 14852513( هزار تن  5/14852  از نظر وزني 1397در سال  صادرات محصوالت پتروشيمي
از نظر   1396ه سال نسبت به ك  ه بود ) دالر 9971177871(ميليون دالر  9971 و از نظر ارزشي

  درصد افزايش داشته است.   14/39و از نظر ارزش   صد در 34/7 وزن
 و از نظر ارزشي )تن 5117850هزار تن ( 5118 از نظر وزن 1397در سال  صادرات ساير كاالها

درصد  7/22 از نظر وزن 1396كه نسبت به سال  بوده  )دالر 1319629099(ر ال ميليون د  1320
 1397شود در سال چنانكه مالحظه مي .درصد افزايش داشته است 46/66ش ظر ارزن از وكاهش 

و   ميعانات گازي، محصوالت پتروشيمي و ساير كاالها)هاي ارزش صادرات (اعم از تمام شاخص 
و وزن صادرات ميعانات گازي و ساير كاالها  افزايش شاخص وزن صادرات محصوالت پتروشيمي 

  داشته است.كاهش  
واد پالستيكي الت شيميايي و وابسته، انواع مواع محصوالت معدني، انواع محصوان 1397 سالدر 

جز نفت خام) از و كائوچويي و وسايل نقليه زميني، هوايي و آبي، كاالهاي عمده صادراتي (به
  گمركات استان بوشهر بوده است.  
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  1396-97هاي الي سگمركات استان بوشهر به تفكيك گروه كااليي ط: صادرات  5جدول 

  گروه كااليي صادراتي 
  درصد تغيير   1397  1396

  وزن 
  (تن)

  ارزش 
  (دالر)

  وزن 
  (تن)

  ارزش 
  (دالر)

  وزن 
  (تن)

  ارزش 
  (دالر)

  3/4  - 6/43  7429989995  9778512  7123850125  17345643  ميعانات گازي 

  14/39  34/7  9971177871  14852513  7166319729  13836980  پتروشيمي محصوالت 

  46/66  - 7/22  1319629099  5117850  792765943  6623680  كاالها  يرسا

جمع با احتساب ميعانات  
  12/24  - 3/21  18720796965  29748875  15082935797  37806303  گازي 

بدون احتساب ميعانات  جمع  
  86/41  - 4/2  11290806970  19970363  7959085672  20460660  گازي 

  شهربو مأخذ: ستاد نظارت گمركات استان
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  95      تجارت خارجيفصل هشتم: 
 

 

   1396 -97هاي احتساب ميعانات گازي به تفكيك دفاتر گمركي استان بوشهر در سالرزش صادرات با  مقايسه وزن و ا: 6جدول 

  گمرك 

تغييرات عملكرد سال    1397ماهه سال  12  1396ماهه سال  12
  نسبت به سال  قبل  97

  وزن   (درصد) 
  (تن)

  ارزش 
  (دالر)

  استان سهم در 
  وزن   (درصد) 

  (تن)
  زش ار

  (دالر)

  استان سهم در 
  (درصد) 

  ارزش   وزن   ارزش   وزن   ارزش   وزن 
منطقه ويژه اقتصادي  

  31/15  - 17/23  91/87  81/85 16,457,936,764 25,526,066  62/94  88/87  14،272،288،709  33،224،908  انرژي پارس 

منطقه ويژه اقتصادي  
  52/270  01/21  48/6  72/5 1,212,383,273  1,702,012  17/2  72/3  327،211،113  1،406،465  1بوشهر 

  02/155  41/31  98/4  94/4  932,994,443 1,470,129  43/2  96/2  365،846،441  1،118،722  خارگ 
  79/19  88/61  02/0  05/0  4,745,355 16,146  03/0  03/0  3،961،261  9،974  گناوه 

منطقه ويژه اقتصادي  
  37/309  88/970  07/0  05/0  12,979,766  13,718  02/0  00/0  3،170،670  1،281  2بوشهر 

  74/378  07/766  01/0  00/0  1,225,720  485  00/0  00/0  256،032  56  ريگ 
  18/10  - 05/33  01/0  00/0  2,148,201  1,331  01/0  01/0  1،949،694  1،988  ديلم

  33/1  - 76/23  05/0  06/0  8,541,986  17,287  06/0  06/0  8،429،649  22،674  بوالخير 
  21/139  00/15  25/0  4/0  46,360,012  118,020  13/0  27/0  19،380،670  102،622  دير

  - 43/48  - 92/53  22/0  97/2  41,481,446  883,680  53/0  07/5  80،441،558  1،917،614  كنگان 
  12/24  - 31/21  100  100  18,720,796,965  29,748,875  100  100  15,082,935,797 37,806,304  جمع استان 

  ت استان بوشهرگمركارت نظامأخذ : ستاد 
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  97      تجارت خارجيفصل هشتم: 
  

 

  به تفكيك دفاتر گمركي استان بوشهر  با احتساب ميعانات گازيصادرات  

هزار تن كاال  29749مقدار با احتساب ميعانات گازي  1397در سال از طريق دفاتر گمركي استان 
وزن ظر نز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ار صادر شده است كه ميليون دال  18721به ارزش 

  است. داشتهدرصد افزايش  12/24درصد كاهش و از نظر ارزش   31/21
هزار تن   25526از طريق گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در حدود  1397طي سال 

صادر شده است. اين ميزان ميليون دالر  16458حدود به ارزش كاال با احتساب ميعانات گازي 
انات  ب ميعاحتسابا صادرات استان بوشهر  درصد ارزش 91/87درصد وزن و  81/85صادرات 

بر همين اساس گمرك مذكور رتبه اول وزن و ارزش صادرات استان را به شود. گازي را شامل مي
  خود اختصاص داده است. 

 مقدار با احتساب ميعانات گازي  1 گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر از طريق  1397در سال 
صادرات  و با اين ميزان  صادر گرديده است ميليون دالر 1212ش ارز بههزار تن كاال  1702
درصد سهم ارزشي صادرات گمركات استان بوشهر را به  48/6درصد سهم وزني و  72/5 معادل

  قرار گرفته است.  در رتبه دومخود اختصاص داده و 
ر سال  د 1هر بوش  دياز  گمرك منطقه ويژه اقتصابا احتساب ميعانات گازي مقايسه صادرات كاال 

درصد افزايش   52/270وزن و  درصد افزايش 21/ 01نشان دهنده  1396نسبت به سال  1397
، 1ق گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر از طري 1396در سال قابل ذكر است كه باشد. ميارزش 
  . ر صادر شده استميليون دال  327هزار تن كاال به ارزش   1406

از  درصد سهم  4/ 98درصد سهم وزني و  94/4ا بودن با دار گراخ  گمرك 1397همچنين در سال 
  در رتبه سوم قرار داشته است. صادرات گمركات استان بوشهر  ارزش

جز  تمام گمركات استان بوشهر (به 1397در سال شود همانطوريكه در جدول فوق مالحظه مي
اند. در  تهزايش داشف اي احتساب ميعانات گازشاخص ارزش صادرات با عملكرد گمرك كنگان) در 

منطقه ويژه اقتصادي  و گمرك افزايش درصد بيشترين  379حدود  يگ باگمرك ر، مدت مذكور
 ، درصد 270بيش از  با 1 منطقه ويژه اقتصادي بوشهرگمرك  ، درصد 309بيش از  با 2 بوشهر

حاظ  ل هب هاي بعددر رتبه ، درصد 139و گمرك دير با بيش از  درصد 155گمرك خارگ با بيش از 
صادرات با  وزن در مدت مذكوراند. قرار گرفتهعانات گازي ايش ارزش صادرات با احتساب ميافز
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،  2منطقه ويژه اقتصادي بوشهر در گمركات گمرك به ترتيب  6در احتساب ميعانات گازي نيز 
  افزايش داشته است.  دير و 1منطقه ويژه اقتصادي بوشهر   ، خارگ ، گناوه  ، ريگ
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    1396  -97هاي  استان بوشهر در سالت گازي به تفكيك دفاتر گمركي زش صادرات بدون احتساب ميعاناوزن و ار  هيسمقا: 7جدول 

  گمرك 

تغييرات عملكرد سال    1397ماهه سال  12  1396ماهه سال  12
  نسبت به سال  قبل  97

  وزن   (درصد) 
  (تن)

  ارزش 
  (دالر)

  استان سهم در 
  وزن   (درصد) 

  (تن)
  ارزش 
  (دالر)

  ن تاسا سهم در
  ) (درصد

  ارزش   ن زو  ارزش   وزن   ارزش   وزن 
منطقه ويژه اقتصادي  

  15/33  95/1  46/84  24/81  9,536,298,809 16,224,808  99/89  78/77  7،162،168،384  15،914،265  انرژي پارس 

منطقه ويژه اقتصادي  
  52/270  01/20  74/10  52/8  1,212,383,273  1,702,012  11/4  87/6  327،211،113  1،406،465  1بوشهر 

  07/16  - 25/11  76/3  97/4  424,642,403  992,875  6/4  47/5  365،846،441  1،118،722  گ خار
  79/19  88/61  04/0  08/0  4,745,355  16,146  05/0  05/0  3،961،261  9،974  گناوه 

منطقه ويژه اقتصادي  
  37/309  88/970  11/0  07/0  12,979,766  13,718  04/0  01/0  3،170،670  1،281  2بوشهر 

  74/378  07/766  01/0  00/0  1,225,720 485  00/0  00/0  256،032  56  ريگ 
  18/10  - 05/33  02/0  01/0  2,148,201  1,331  02/0  01/0  1،949،694  1،988  ديلم

  33/1  - 76/23  08/0  09/0  8,541,986  17,287  11/0  11/0  8،429،649  22،674  بوالخير 
  21/139  00/15  41/0  6/0  46,360,012  118,020  24/0  5/0  19،380،670  102،622  دير
  - 82/37  - 06/53  37/0  42/4  41,481,446  883,680  84/0  2/9  66،711،758  1،882،614  ان كنگ

  86/41  - 4/2  100  100  11,290,806,970  19,970,363  100  100  7,959,085,672  20,460,661  جمع استان 
  ستاد نظارت گمركات استان بوشهرمأخذ :        
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هزار تن   19970احتساب ميعانات گازي مقدار بدون  1397در سال اتر گمركي استان ريق دفط زا

در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر  صادر شده است كه ر ميليون دال  11291كاال به ارزش 
  است. داشتهدرصد افزايش  86/41درصد كاهش و از نظر ارزش  4/2وزن 



  101      تجارت خارجيفصل هشتم: 
  

 

هزار تن   16225قتصادي انرژي پارس در حدود ه ويژه اقاز طريق گمرك منط 1397طي سال 
اين ميزان ميليون دالر صادر شده است.  9536احتساب ميعانات گازي به ارزش حدود  بدونكاال 

احتساب ميعانات بدون درصد ارزش صادرات استان بوشهر  46/84درصد وزن و   24/81صادرات 
را به درات استان رتبه اول وزن و ارزش صا ربر همين اساس گمرك مذكوشود. را شامل مي گازي

  خود اختصاص داده است.
هزار تن كاال به ارزش  1702 ، 1 گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهراز طريق  1397در سال 

درصد سهم وزني و   52/8معادل  ، كه با اين ميزان صادرات صادر شده است ميليون دالر 1212
رتبه دوم قرار  داده و در  استان را به خود اختصاص تسهم ارزشي صادرات گمركا درصد  74/10

از  گمرك منطقه ويژه اقتصادي احتساب ميعانات گازي بدون مقايسه صادرات كاال گرفته است. 
  52/270درصد افزايش وزن و  20/ 01نشان دهنده  1396نسبت به سال  1397در سال  1بوشهر 

از طريق گمرك منطقه ويژه  1396ال سدر  قابل ذكر است كه د.باشميدرصد افزايش ارزش 
ر  ميليون دال  327به ارزش احتساب ميعانات گازي بدون هزار تن كاال  1406، 1 تصادي بوشهراق

   به كشورهاي مختلف صادر شده است
درصد سهم  76/3درصد سهم وزني و  97/4گمرك خارگ با دارا بودن  1397همچنين در سال 

  رتبه سوم قرار داشته است.شي در ارز
جز  تمام گمركات استان بوشهر (به 1397شود در سال همانطوريكه در جدول فوق مالحظه مي

اند. گمرك كنگان) در عملكرد شاخص ارزش صادرات بدون احتساب ميعانات گازي افزايش داشته
ويژه  منطقه درصد بيشترين افزايش و گمرك  378 بيش ازدر مدت مذكور، گمرك ريگ با 

 270بيش از  با 1 اقتصادي بوشهر منطقه ويژه گمرك  ، درصد 309بيش از  با 2 اقتصادي بوشهر
به لحاظ افزايش  هاي بعد در رتبه گمرك ديگر استان  5و درصد  139گمرك دير با بيش از ، درصد

 زنودر مدت مذكور اند. ضمن اينكه قرار گرفتهارزش صادرات بدون احتساب ميعانات گازي 
منطقه ويژه اقتصادي  ركات گمرك به ترتيب در گم 6احتساب ميعانات گازي نيز در  بدونرات صاد

 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسو  دير، 1منطقه ويژه اقتصادي بوشهر  ، گناوه  ، ريگ، 2بوشهر 
  افزايش داشته است.
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  گمرك عمده  10واردات به تفكيك 

گمرك در   87تعداد  1397دوازده ماهه سال  درن، بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسالمي ايرا
  76/43168 هزار تن كاال به ارزش 76/32355 اند. طي اين مدت عاليت داشتهزمينه واردات كاال ف

به لحاظ وزن و  1396ميليون دالر واردات صورت گرفته است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
  است.  داشتهدرصد كاهش   73/20درصد و    73/16ارزش به ترتيب  

منطقه ويژه شهيد  مربوط به گمركات ارزش واردات به ترتيب  سوم جايگاه اول تا  1397در سال 
معاونت  گمركات است. حوزه تجاري فرودگاه امام خميني(ره) مام خميني(ره) و ا بندررجايي، 

باد، آ امير ، بندرمنطقه ويژه اقتصادي بم  ، 1واردات و ترانزيت تهران، منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 
هاي چهارم تا دهم به  تيب در جايگاه نيز به تر منطقه آزاد تجاري چابهار، غرب تهران و قزوين 

  اند. لحاظ ارزش واردات قرار داشته
گمرك برتر كشور   10درصد ارزش واردات از  84درصد وزن و  86/ 82در حدود  1397طي سال 

درصد   4/82نيز حدود  1396سال  ركور دبه شرح جدول زير، به كشور وارد شده است. گمركات مذ
  اند.كل كشور را به خود اختصاص  داده درصد ارزش واردات  2/82وزن و 

گمرك ديگر نيز در   77گمرك برتر به شرح جدول زير، تعداد  10عالوه بر طي مدت ياد شده، 
از   رت كشو درصد ارزش واردا 16درصد وزن و  18/13اند كه در حدود زمينه واردات فعاليت داشته
  شده است. طريق اين گمركات انجام

  هزار تن كاال به ارزش 6/522 وارداتبا  1ه ويژه اقتصادي بوشهر منطقگمرك ، همين مدتطي 
را در   پنجم، رتبه يارزشسهم درصد  56/3و  ي وزنسهم  62/1ميليون دالر و دارا بودن  3/1536

نيز اين   1396زده ماهه سال ادر دوكشور به خود اختصاص داده است.  وارداتيگمرك  87بين 
ميليون دالر و دارا بودن سهم وزني و  34/2261 اال به ارزشهزار تن ك 8/1109 وارداتگمرك با 

  كشوري قرار داشته است.  پنجمدرصد در جايگاه  4/ 15و  86/2ارزشي به ترتيب  
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  1396 - 97هاي  گمرك عمده در سال 10ات به تفكيك ميزان وارد:   8جدول 

طي    رتبه
ماهه   12

  96سال 
  (ارزش) 

رتبه طي  
ماهه   12

  97سال 
  (ارزش) 

  گمرك 

تغييرات عملكرد    1397ماهه سال  12  1396ماهه سال  12
  نسبت به سال  قبل 

  وزن   (درصد) 
  (هزار تن) 

  ارزش 
(ميليون  

  دالر)

در   سهم هر گمرك
  كل گمركات 

  وزن   (درصد) 
  (هزار تن) 

  ارزش 
(ميليون  

  دالر)

  سهم هر گمرك 
  ركات در كل گم

  درصد) (
  ارزش   وزن   ارزش   وزن   ارزش   وزن 

  - 24/28  - 63/34  38/36  08/24  76/15703  70/7790  19/40  67/30  67/21884  11917  شهيد رجايي منطقه ويژه   1  1
  95/2  02/1  98/14  83/46  14/6467  15154  53/11  61/38  73/6281  9/15000  بندر امام خميني   2  2

ام حوزه تجاري فرودگاه ام  3  3
  - 16/15  - 44/14  90/9  12/0  75/4273  7/39  25/9  12/0  27/5037  4/46  ني(ره) ي مخ

  - 76/19  - 01/35  44/8  20/1  03/3645  69/386  34/8  53/1  81/4542  595  معاونت واردات و ترانزيت تهران   4  4
  - 06/32  - 91/52  56/3  62/1  30/1536  6/522  15/4  86/2  34/2261  8/1109  1منطقه ويژه اقتصادي بوشهر   5  5
  20/13  38/12  34/3  51/0  80/1439  8/163  34/2  38/0  88/1271  76/145  منطقه ويژه اقتصادي بم   6  7
  52/33  76/23  20/2  96/9  87/949  68/3223  31/1  70/6  38/711  8/2604  بندر اميرآباد   7  12
  76/79  18/118  91/1  78/1  19/826  576  84/0  68/0  62/459  264  منطقه آزاد تجاري چابهار  8  17
  - 03/46  - 94/42  84/1  35/0  26/794  97/112  70/2  51/0  55/1471  198  غرب تهران   9  6
  - 70/25  - 70/9  45/1  37/0  98/625  121  55/1  34/0  46/842  134  قزوين   10  10

  - 99/18  - 26/12  84  82/86  08/36262  14/28091  20/82  40/82  71/44764  66/32015  گمرك   10جمع  
  جمع ساير گمركات 

  - 76/28  - 65/37  16  18/13  68/6906  62/4264  80/17  60/17  5/9694  04/6840  گمرك)  77تعداد  97 سال وگمرك  83 داتعد 96(سال

  - 73/20  - 73/16  100  100  76/43168  76/32355  100  100  21/54459  7/38855  جمع كل كشور 
  باطاتترو ا وري اطالعاتهاي آماري، دفتر فنا ،گروه تحليلمأخذ: گمرك جمهوري اسالمي ايران
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  بوشهر   واردات به تفكيك دفاتر گمركي استان

 1677 حدود تن كاال به ارزشهزار  554 حدود 1397ريق دفاتر گمركي استان در سال از ط
دالر به كشور وارد شده است كه اين ميزان واردات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از ميليون 

  داشته است. كاهشدرصد  30/ 91 درصد و از نظر ارزش 54/52نظر وزن 
بالغ بر با واردات عنوان بزرگترين گمرك تجاري استان، به  1گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 

درصد سهم از وزن و   98/93 دارا بودن و  دالرميليون  1512 بالغ بر  تن كاال به ارزش هزار  520
به خود اختصاص داده  نات استگمركارتبه اول را در بين ، ارزش واردات درصد سهم از 17/90

در  دهد كه نشان مي 1قه ويژه اقتصادي بوشهر گمرك منط 1397سال مقايسه عملكرد  است.
  87/52به ترتيب  1396نسبت به عملكرد سال از اين گمرك ارزش واردات  وزن ومدت ياد شده 

  درصد كاهش داشته است. 32/ 59درصد و 
گمرك ميليون دالر از طريق  90ش حدود زربه ا هزار تن كاال  17طي مدت مذكور در حدود 

در  گمرك به كشور وارد شده است كه بر همين اساس اين رژي پارس منطقه ويژه اقتصادي ان
از نظر وزن و ارزش واردات، رتبه دوم را در بين گمركات استان به خود اختصاص داده  1397سال 

در مقايسه با عملكرد سال   سي پار گمرك منطقه ويژه اقتصادي انرژ 1397سال  واردات است. 
داشته   افزايشدرصد  51/1045 درصد و 220/ 36ه ترتيب وزن و ارزش واردات ب به لحاظ 1396
  است.

گمرك منطقه ويژه از ارزش واردات  1397شود در سال مالحظه مي ذيلهمانطوريكه در جدول 
است   يش داشتهافزصد ادر 130درصد و گمرك دير بيش از  1045اقتصادي انرژي پارس بيش از 

. در مدت مذكور وزن  است داشته كاهشدرصد  81درصد تا  23بين  ديگر استان گمرك  8در و 
افزايش داشته درصد  220بالغ بر منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس گمرك در صرفاً  واردات نيز

 است.

آالت ت: ماشينسا بوده كاالهاي عمده وارداتي از گمركات استان بوشهر بدين شرح  1397در سال 
ه زميني، هوايي و آبي، حيوانات زنده و و وسايل مكانيكي، محصوالت نباتي، وسايل نقلي
ها، مواد پالستيكي و كائوچويي، كاالها و محصوالت حيواني، فلزات معمولي و مصنوعات آن
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و  ت و آال ها مصنوعات گوناگون، محصوالت شيميايي و وابسته، محصوالت صنايع غذايي و نوشابه
  هاي اپتيك.دستگاه 
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    1396 -97هاي  دفاتر گمركي استان بوشهر در سال  تفكيك مقايسه وزن و ارزش واردات به: 9جدول 

  گمرك 

  97يرات عملكرد سال  تغي  1397ماهه سال  12  1396ماهه سال  12
  قبل نسبت به سال 

  وزن   (درصد) 
  (تن)

  ارزش 
  (دالر)

  استان سهم در 
  وزن   (درصد) 

  (تن)
  ارزش 
  ر)(دال

  استان سهم در 
  (درصد) 

  ارزش   وزن   ارزش   وزن   ارزش   وزن 
نطقه ويژه اقتصادي  م

  51/1045  36/220  36/5  05/3  89,823,329  16,896  32/0  45/0  7,841,352  5,274  پارس انرژي 

منطقه ويژه اقتصادي  
  - 59/32  - 87/52  17/90  98/93  1,512,105,685  520,423  42/92  62/94  2,243,072,089  1,104,142  1بوشهر 

  - 61/66  - 51/73  01/3  34/2  50,444,519 12,958  23/6  19/4  151,083,866  48,915  گناوه 
منطقه ويژه اقتصادي  

  - 48/23  - 67/32  09/0  12/0 1,606,956 641  09/0  08/0  2,100,174  952  2بوشهر 

  - 25/68  - 59/76  09/0  06/0  1,543,994  327  2/0  12/0  4,863,593  1,397  ريگ 
  - 03/81  - 04/92  04/0  01/0 618,611 72  13/0  08/0  3,261,854  904  لمدي

  - 93/70  - 96/64  06/0  13/0 1,031,784  699  15/0  17/0  3,549,472  1,995  بوالخير 
  11/130  - 03/56  07/1  2/0  17,927,699  1,127  32/0  22/0  7,791,080  2,563  دير

  - 4/47  - 95/18  11/0  11/0  1,790,186 633  14/0  07/0  3,403,473  781  كنگان 
  - 91/30  - 54/52  100  100  1،676،892،763 553,776  100  100  2,426,966,953  1,166,923  جمع استان 

  ذ : ستاد نظارت گمركات استان بوشهرمأخ 
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  1397در دوازده ماهه سال  1بوشهر منطقه ويژه اقتصادي اهم واردات گمرك  : 10جدول 
    ارزش: دالر وزن : تن                                                                                     

  سهم (درصد)   ارزش   وزن   نام كاال 
  ارزش   وزن 

  79/25  22/0 389,923,710 1,147 لوازم و تجهيزات نيروگاهي 
  95/10  17/36 165,564,865 188,256  موز

  82/6  16/3 103,067,454 16,444  كره حيواني
  13/3  22/3 47,400,612 16,780 ات موتورسيكلتعا و قطاجز

  74/2  72/1  41,431,420 8,931  سواري قطعات خودروي 
  66/2  67/1 40,304,973 8,668  چاي سياه 

  44/2  06/2 36,853,494 10,717  خودروي سواري الستيك 
  47/45  78/51 687,559,158 269,481  كاالها  ساير

  100  100 1,512,105,685 520,423  كل 
  أخذ: ستاد نظارت گمركات استان بوشهرم

  
سه گروه از نظر ارزش لوازم و تجهيزات نيروگاهي، موز و كره حيواني  1397در دوازده ماهه سال 

به كشور وارد   1از طريق گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر اند كه برتر بوده وارداتي كااليي 
از  ميليون دالر،  659نزديك به به ارزش و ن تهزار  206حدود به وزن معاً اين كاالها ج. اندشده 

شده را به خود  اد درصد واردات گمرك ي 56/43و  39/ 55به ترتيب معادل  نظر وزن و ارزش
  . انداختصاص داده 

به  چاي سياه و الستيك خودروي سواري اجزا و قطعات موتورسيكلت، قطعات خودروي سواري، 
درصد وزن و  67/8نيز جمعاً د. اين چهار گروه كاال رناقرار دتر پايينهاي ر رتبهدلحاظ ارزش 

   اند.ود اختصاص داده را به خ 1درصد ارزش واردات گمرك منطقه ويژه اقتصادي بوشهر   97/10
ميليون دالر  688 حدود به ارزشو هزار تن  270واردات ساير كاالها نيز به وزن حدود همچنين 
ارزش واردات اين گمرك را به خود اختصاص داده   ووزن د درص 45/ 47 درصد و  78/51 به ترتيب

درصد بخش واردات ساير   2واردات خودرو سواري كمي بيش از ذكر است كه  الزم بهاست. 
خودرو  دستگاه  354تعداد در مدت مذكور كاالها را به خود اختصاص داده است، به نحويكه 

به كشور   1ويژه اقتصادي بوشهر  هك منطقاز طريق گمر يون دالر ميل 15بالغ بر به ارزش سواري 
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 8835ورود تعداد ( 1396واردات خودرو در مقايسه با عملكرد سال كه اين تعداد  وارد شده است
 ارزشبه لحاظ و درصد  96حدود ميليون دالر) از نظر تعداد  301خودرو سواري به ارزش بالغ بر 

وهاي سواري وارده در سال رزش خودقابل توجه است كه ار درصد كاهش داشته است. 95حدود 
درصد از كل ارزش واردات گمركات استان را  12حدود  1396درصد و در سال  9/0حدود  1397

  به خود اختصاص داده است.  
  واردات كاالي ملواني 

ت كاال است  هاي واردا يكي از رويهواردات كاال توسط ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي دريايي 
ه اجرايي نامآيين 18و ماده  1372مصوب  صادرات و واردات قانوناساس  رب 1384تا سال كه 

و   1384در سال با تصويب قانون ساماندهي مبادالت مرزي . استگرفتهميصورت  1373مصوب 
ات  از جمله واردان، مرزنشينمرزي  يمبادالتهاي تمام رويه 1385نامه اجرايي آن در سال آيين
نون  قا در چهارچوب ، در سقف ارزشي مشخصبا تعيين تعداد سفر و ده شر ياد اقشابه وسيله كاال 

  انجام شده است. اجرايي مذكور  نامهآيينو 
به كاال  واردات غير رسميمشكالت ايين بودن سقف ارزشي واردات كاالي ملواني، پبه لحاظ 

در بنادر   وابستهو ساير مشاغل  ن اقشارايو شرايط خاص اشتغال و معيشت  "لنجي ته"عنوان 
وسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با  ورود كاال ت نامهآيين 1396/ 31/5در تاريخ ، كوچك

  13/3/1397و در تاريخ تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي شناورها  500ظرفيت كمتر از 
وسط  ت كاال  مبناي وارداتخ تصويب، از تاري كه رسيد به تصويب هيأت محترم وزيران آن  اصالحيه
  د.باشميتن   500شناورهاي سنتي با ظرفيت كمتر از ملوانان 

گمرك در زمينه   9تعداد  1397در سال بر اساس گزارش ستاد نظارت گمركات استان بوشهر، 
از گمركات مذكور  واردات كاالي ملواني اند. طي اين مدت كاالي ملواني فعاليت داشته واردات
بوده است   دالر) 29,296,033ميليون دالر (  29/ 3حدود  ارزش هب  )تن 6743هزار تن ( 6/ 7 با برابر

درصد افزايش   93درصد و  29و ارزش به ترتيب  وزنه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ك
  داشته است. 

 ،يدرصد سهم ارزش 20گناوه با و گمرك  يوزندرصد سهم  17گمرك ديلم با  1397سال در 
ه گناواز نظر سهم وزني گمركات اند. واني به خود اختصاص داده لاالي مدر واردات كاه اول را جايگ
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هاي دوم و سوم به ، رتبهاند و از نظر ارزش نيزهاي دوم و سوم را داشته رتبه به ترتيب و نخل تقي 
   است.اختصاص داشته  ترتيب به گمركات نخل تقي و ريگ

مدت مشابه سال قبل به لحاظ  سبت بهن 1397نخل تقي در سال واردات كاالي ملواني از گمرك 
اين در حالي است  توجه داشته است. درصد افزايش 2363د و درص 646به ترتيب با وزن و ارزش 

درصد كاهش وزن داشته است. همچنين   14گناوه و بوالخير گمركات كه واردات كاالي ملواني از 
كمترين  ه لحاظ ارزش باهش و درصد ك 2از نظر وزن ي واردات كاالي ملواناز گمرك دير نيز، 

وزن و ارزش واردات   كاهششود كه ارزيابي مي است.را داشته درصدي)  3(افزايش افزايش 
  زمينهفعال شدن گمركات مذكور در  به دليل، گناوه و ديردر گمركات كاالي ملواني، به ويژه 

  د. اشبميبا كشور قطر تجاري صادرات و توسعه ارتباطات 
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  1396 -  97سال   در دوازده ماههكاالي ملواني به تفكيك گمركات استان بوشهر  تواردا مقايسه   :11جدول 

  گمرك

يرات عملكرد سال تغي  1397  1396
  قبلنسبت به سال  97

  وزن  (درصد)
  (تن)

  ارزش
  (دالر)

  سهم در استان
  وزن  (درصد)

  (تن)
  ارزش
  (دالر)

  سهم در استان
  (درصد)

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  رزشا  وزن
 3 -2  6  10  1,854,753  669  12  13  1,793,792  683  دير

 2363 646  19  15  5,613,184  1,015  2  3  227,859  136  نخل تقي
 98  31  14  13/ 4  4,094,501  903  14  13  2,064,644  687  ريگ
 9 -14  20  15/ 4  5,873,054  1,041  35  23  5,364,059  1,206  گناوه
 98 11  11  9/ 2  3,070,578  617  10  11  1,546,933  556  دلوار
 300 292  5  7  1,465,493  490  2  2  366,362  125  عسلويه
 81 -14  10  8 2,801,951  537  10  12  1,550,166  623  بوالخير
 78 7  9  17  2,698,223  1,116  10  20  1,517,532  1,043  ديلم
 150 118  6  5  1,824,296  355  5  3  730,669  163  كنگان
 93 29  100  100  29,296,033  6,743  100  100  15,162,016  5,222  نجمع استا

  ن بوشهرمأخذ: ستاد نظارت گمركات استا



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       113
 

 

  
  

  
  

  
  



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       114
  

 

  
  

  

  
  

  درآمد گمركات استان  

  5/1372( ريالميليارد  3/13725 حدودبه ميزان  1397درآمد گمركات استان بوشهر در سال 
قابل  . تساشته اد كاهشدرصد  7/44ل قبل و در مقايسه با مدت مشابه سا  بوده ميليارد تومان) 



  115      تجارت خارجيفصل هشتم: 
  

 

ميليارد   2482/ 8(  ريالميليارد  4/24828 حدود 1396درآمد گمركات استان در سال ذكر است كه 
  بوده است. تومان)

كه  برآورد گرديده درصد  7/4برابر با  1397سهم استان از مجموع درآمد گمركات كشور در سال 
  ه است. درصد كاهش داشت 7/34دل معا 1396سال  درصدي  2/7نسبت به سهم  

  1396  - 97دوازده ماهه سال  درشهر بواستان كشور و  گمركات مقايسه درآمد:  12جدول 

  بوشهر مأخذ : ستاد نظارت گمركات استان
  

  
  
  

  شرح 
  درآمد 

به    97سال   تغييراتدرصد   (ميليارد ريال) 
  1397  1396  سال قبل

  -7/44  3/13725  4/24828  گمركات استاندرآمد 
  -5/16  289000  346000  گمركات كشوردرآمد 

سهم استان از درآمد گمركات 
  -7/34  7/4  2/7  كشور (درصد) 
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  هاي تعاون 

تعاوني بوده  3023  برابر با مختلف هاياستان با گرايش  هاي تعاونيشركت تعداد  1397سال  در
ن  ي برخوردار بوده است. همچنين ميزان سرمايه ايرشد درصد 6قبل از  است كه نسبت به سال

ن ريال رسيده است. در  ميليو 1040895به     ي درصد 9/0 افزايشبا  1397در سال  هاتعاوني
درصد   4/18نفر بوده كه در مقايسه با سال قبل  889475نيز ها همين سال تعداد اعضاي تعاوني

  است. داشتهافزايش 
ين  ر ين سال بيشتباشد. در انفر مي 294حدود  1397اوني در سال عضاي هر تعبه طور ميانگين ا

برابر   واحد 485( دشتي)، درصد 7/19رابر با  ب واحد  595(هاي بوشهر ها در شهرستانتعداد تعاوني 
ها متعلق به مترين تعداد تعاونيو ك )درصد 13/ 6برابر با  واحد 410) و دشتستان (درصد 16با 

) و جم  درصد 5/ 2برابر با   واحد 156( گناوه )، درصد 6/2برابر با   واحد 78هاي عسلويه ( شهرستان
  باشد.) ميددرص 5/5برابر با   واحد 165(

فر  ن 214459 ها در شهرستان دشتستان به تعداد يناعضاي تعاو بيشترين تعداد قابل ذكر است كه 
لق به شهرستان  و كمترين آن متعهاي تعاوني استان) درصد كل اعضاي شركت 1/24(معادل 
   باشد.ميهاي تعاوني استان) اعضاي شركت كل درصد 0/ 8(برابر با نفر   7104با  عسلويه

ميليون ريال بوده   3/344ر با گذاري هر تعاوني استان برابمقدار متوسط سرمايه 1397سال ر د
ميليون  2213/ 1به ميزان گذاري هر تعاوني ار متوسط سرمايهبيشترين مقداست. بر همين اساس 

  3/15به ميزان گذاري هر تعاوني سرمايه طمقدار متوس كمترينو مربوط به شهرستان كنگان ريال 
  باشد. ميتعلق به شهرستان دير مليون ريال مي

در گزارش ارائه شده توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان  الزم به يادآوري است كه 
(اعم از استان بوشهر هاي تعاوني شركت 1396هاي سال صشاخارقام مربوط به ، برخي از بوشهر

گزارشات پيشين كه مأخذ تدوين گزارش  ر مقايسه باها)، دد تعاوني، اعضاء و ميزان سرمايه آناتعد
حاضر، ر كرده است. بدين لحاظ در مجموعه بوده، تغيي 1396اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سال 

  . قرار گرفته است ايسهمحاسبات و مقاصالحات مذكور مبناي 
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  1396-97ي هاسال  اياندر پ به تفكيك شهرستان تعاوني استان بوشهر  هايمي شركت مشخصات عمو:  13جدول 

نام 
  شهرستان

  درصد تغييرات  1397  1396

  سرمايه  اعضاء  تعداد
 ريال) ميليون(

متوسط سرمايه 
  هر تعاوني

  (ميليون ريال)
  سرمايه  اعضاء  تعداد

 ريال) ميليون(
متوسط سرمايه 

  هر تعاوني
  (ميليون ريال)

  هسرماي  اعضاء  تعداد

  0/ 9  1088/ 2  4/ 6  477/ 4  284043  149392  595  494/ 6  281415  12573  569  بوشهر
  21/ 2  0/ 5  3/ 9  51/ 3  17865  97095  348  44/ 0  14746  96636  335  تنگستان
  1/ 6  0/ 1  3/ 1  21/ 0  3467  55374  165  21/ 3  3411  55338  160  جم

  0/ 4  0/ 1  5/ 7  126/ 5  51845  214459  410  133/ 0  51614  214305  388  دشتستان
  5/ 1  0/ 1  3/ 0  50/ 7  24594  137264  485  49/ 7  23408  137166  471  دشتي
  5/ 6  0/ 2  8/ 3  15/ 3  4978  82466  325  15/ 7  4715  82291  300  دير
  1/ 9  0/ 6  10/ 8  16/ 1  2959  23681  184  17/ 5  2905  23542  166  ديلم
  0/ 3  0/ 4  9/ 9  2213/ 1  613040  49198  277  2426/ 4  611458  49023  252  كنگان
  0/ 1  0/ 1  9/ 9  211/ 3  32968  73442  156  232/ 0  32945  73340  142  گناوه
  2/ 1  1/ 0  14/ 7  65/ 8  5136  7104  78  74/ 0  5031 7034  68  عسلويه
  0/ 9  18/ 4  6/ 0  344/ 3  1040895  889475  3023  361/ 9  1031648  751248  2851  جمع

  ن، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهرمأخذ: اداره كل تعاو
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  1396-97ي  هاسال  اياندر پ هاي تعاوني استان بوشهر شركت  هرستانيشمقايسه سهم :  14جدول 

  نام شهرستان 
1396  1397  

  تعداد 
  (درصد) 

  اعضاء 
  (درصد) 

  سرمايه
  (درصد) 

  تعداد 
  (درصد) 

  اعضاء 
  (درصد) 

  سرمايه
  (درصد) 

  3/27  8/16  7/19  3/27  7/1  20  بوشهر 
  7/1  9/10  5/11  4/1  9/12  8/11  تنگستان 

  3/0  2/6  5/5  3/0  4/7  6/5  جم 
  5  1/24  5/13  5  5/28  6/13  دشتستان 
  3/2  4/15  16  3/2  3/18  5/16  دشتي 
  5/0  3/9  8/10  4/0  11  5/10  دير
  3/0  7/2  6  3/0  3  8/5  ديلم

  9/58  5/5  2/9  3/59  5/6  8/8  كنگان 
  2/3  3/8  2/5  2/3  8/9  5  گناوه 
  5/0  8/0  6/2  5/0  9/0  4/2  عسلويه
  100  100  100  100  100  100  جمع 

  تان بوشهرذ: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اسخمأ
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  1397 سال در پايانبه تفكيك شهرستان هاي تعاوني استان بوشهر مشخصات شركت:  15جدول 

  گرايش تعاوني 
  جم   تنگستان   بوشهر 

  سرمايه  اعضاء   تعداد 
  سرمايه  اعضاء   تعداد   ريال)  رهزا(

  سرمايه  ء ااعض  تعداد   ال) ري هزار(
  ريال)  هزار(

  0  0  0  0  0  0  783243  574  6  اعتبار 
  28975  61  1  172540  779  10  34121540  1953  14  تأمين نياز توليدكنندگان

  0  0  0  4200  7  1  10500  7  1 تأمين نياز صنوف خدماتي 
  125000  25300  2  157175  38099  4  770491  781  16 كنندگان تأمين نياز مصرف

  43500  26  3  3064050  527  5  570800  123  9  توزيعي)  - دي ي (تول د منظورهچن 
  0  0  0  601800  746  55  87982349  822  75  حمل و نقل 

  1187550  522  56  1259275  889  112  9398499  2219  218  خدمات 
  28463  28535  1  18950  54764  1  123340  136591  1  سهام عدالت 

  459000  296  42  4702100  600  81  71461700  632  86  صنعتي 
  21000  14  2  98700  70  10  441500  91  6  عمراني 

  0  0  0  31500  21  3  322000  42  6  رش دستباف ف
  819000  251  6  702000  73  1  15039237  4869  62  مسكن 
  0  0  0  5191299  69  9  0  0  0  معدني 

  754200  369  52  1861900  451  56  63018200  688  95  كشاورزي 
  3466688  55374  165  17865489  97095  348  284043399  149392  595  مجموع 

  اون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهراداره كل تعمأخذ: 
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  1397  سال به تفكيك شهرستان در پايانهاي تعاوني استان بوشهر مشخصات شركت: 15ادامه جدول 

  گرايش تعاوني 
  دير  دشتي   دشتستان 

  سرمايه  اعضاء   اد تعد
  سرمايه  اعضاء   تعداد   ريال)  هزار(

  سرمايه  اعضاء   تعداد   ريال)  هزار(
  ال) ري هزار(

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  اعتبار 
  124300  275  4  10500  111  2  61570  218  2  تأمين نياز توليدكنندگان

  0  0  0  10500  7  1  305500  31  4 تأمين نياز صنوف خدماتي 
  485750  36869  3  3872515  68499  5  3794678  30771  13 كنندگان تأمين نياز مصرف

  33500  41  4  3267300  511  7  4279500  2047  15  توزيعي)  - (توليدي  چند منظوره
  897499  241  9  130750  110  12  10500  7  1  حمل و نقل 

  902600  581  77  1207050  837  115  6486336  1107  137  خدمات 
  9592  42781  1  48506  63594  1  23220  177095  1  سهام عدالت 

  498600  351  48  8104860  691  94  15523800  717  94  صنعتي 
  21000  14  2  106500  71  10  211200  286  7  عمراني 

  21000  14  2  99600  78  10  1521500  36  5  فرش دستباف 
  2900  65  2  1167348  1204  9  1840670  1245  16  مسكن 
  97500  52  7  374600  93  13  912550  57  8  معدني 

  1893300  1182  166  6194380  1458  206  16874198  842  107  ورزي كشا
  4977541  82466  325  24594409  137264  485  51845222  214459  410  مجموع 

  مأخذ: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر
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  1397  سال به تفكيك شهرستان در پايانهاي تعاوني استان بوشهر مشخصات شركت: 15ادامه جدول 

  گرايش تعاوني
  كنگان  ديلم 

  يها سرم  اعضاء  داد تع
  سرمايه  اعضاء  تعداد   ريال) هزار(

  ريال) رهزا(
  0  0  0  0  0  0  تباراع

  1319500  1085  4  327940  20  1  تأمين نياز توليدكنندگان 
  0  0  0  0  0  0 تأمين نياز صنوف خدماتي

  218700  4700  2  225737  410  2 كنندگانتأمين نياز مصرف
  3422510  935  8  2100  8  1  توزيعي) -(توليدي ند منظورهچ

  67200  186  7  91500  548  6  حمل و نقل
  2683499  2045  149  299100  887  63  خدمات

  7380  39273  1  2917  20924  1  سهام عدالت
  602011550  613  56  84600  126  18  صنعتي
  561600  35  5  2100  7  1  عمراني

  21000  14  2  10500  28  4  فرش دستباف
  348900  45  6  90799  109  4  مسكن
  2021000  21  3  0  0  0  معدني

  357000  246  34  1821600  614  83  كشاورزي
  613039839  49198  277  2958893  23681  184  مجموع

  مأخذ: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر
  1397  سال كيك شهرستان در پايانبه تفهاي تعاوني استان بوشهر مشخصات شركت: 15ادامه جدول 

  تعاوني  گرايش
  سلويه ع  گناوه

  سرمايه  اعضاء  تعداد 
  سرمايه  اءاعض  تعداد   )ريال هزار(

  ريال) هزار(
  0  0  0  0  0  0  اعتبار

  45215  904  3  26465  478  5  تأمين نياز توليدكنندگان 
  0  0  0  0  0  0 تأمين نياز صنوف خدماتي

  297994  1774  4  470968  15578  3 كنندگانتأمين نياز مصرف
  48000  50  4  292000  29  2  )يتوزيع -(توليدي چند منظوره

  29500  56  1  205630  1499  7  حمل و نقل
  1365550  3674  45  4370600  317  44  خدمات

  0  0  0  10569  54513  1  سهام عدالت
  14700  98  14  7559070  121  17  صنعتي
  10500  7  1  21000  16  2  عمراني

  10500  7  1  13200  71  6  فرش دستباف
  3000000  500  1  37000  255  3  مسكن
  0  0  0  0  0  0  معدني

  181500  34  4  19961750  565  66  كشاورزي
  5135759  7104  78  32968252  73442  156  مجموع

  مأخذ: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       122
  

 

  سال به تفكيك شهرستان در پايانبوشهر  استانزنان هاي تعاوني شركتعمومي مشخصات : 16جدول 
1397  

  سرمايه  اعضاء   داد عت  شهرستان 
  (هزار ريال) 

1396  1397  1396  1397  1396  1397  
  517100  517100  316  316 45  45  بوشهر 

  385950  385950  336  336  40  40  تنگستان 
  263500  251500  113  105  16  15  جم 

  4307415  4233915  767  718  63  56  دشتستان 
  1179090  1179090  439  439  57  57  دشتي 
  376100  344600  302  281  42  39  دير
  404100  404100  178  178  19  19  ديلم

  10500  10500  7  7  1  1  عسلويه
  495000  495000  63  63  9  9  كنگان 
  6767200  6767200  206  206  25  25  گناوه 

  14705955  14588955 2727  2649  317  306  مجموع 
  هركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بوشمأخذ: اداره 

  



 

 

  
  
  
  

 زيستمحيط  -هشتم  فصل
  

 
  مقدمه 

زيست در يك تعريف كلي عبارتست از مجموعه شرايط بيروني كه در طول عمر يا زندگي  محيط
گذارد. به اين ترتيب نور خورشيد، آب، هوا، اقليم، گياهان، يك موجود زنده، مانند انسان بر او اثر مي

رند و با يكديگر در ارتباط جان و جاندار كه بر روي سياره زمين وجود دا جانوران و ساير موجودات بي
هاي گوناگوني  زيست تعريف دهند. البته از محيطزيست انسان را تشكيل ميسويه هستند، محيطدو

زيست و منابع موجود در آن، در واقع محل  نماييم. محيطپوشي ميها چشموجود دارد كه از آن
هاي گذشته، . با وجود اين، در سال آيدترين نيازهاي انسان به شمار ميكننده اصليزندگي و تأمين

برداري از منابع موجود در زمين نيز  هاي تكنولوژي، روند بهره با رشد فزاينده جمعيت و پيشرفت 
  خوش تخريب و آلودگي قرار گرفته است.زيست انسان دستبيشتر شده است و در يك كالم محيط

هاي كشاورزي، كوير و كاهش زمينها، فرسايش خاك، پيشروي  هم اكنون ويران كردن جنگل
هاي گياهي و  رويه از منابع معدني، انقراض گونهبرداري بيشدن درياها از ذخاير آبزي، بهره تهي

هاي ويراني و آلودگي سياره زمين به ترين جنبهشده جانوري، آلودگي هوا و آب و خاك از شناخته
  رود.شمار مي

ز موجودات ديگر، در محيط زيست خود دگرگوني ايجاد  در ميان موجودات زنده، انسان بيشتر ا
هاي  گردد. علت بسياري از بالهاي طبيعي هم فعاليتها ميگيري انواع آلودگي كند و سبب شكلمي

زيست است. اينكه دامنه آلودگي هوا از مناطق صنعتي و فراز شهرها  انسان در دگرگون كردن محيط
  تي زمين را هدف قرار داده است. هاي زيسو كشورها فراتر رفته و اليه

آلودگي آب به يك مشكل جهاني تبديل شده و حجم تركيبات سمي كه به صورت فاضالب در 
يابد. نكته قابل توجه در اين موارد اثراتي است كه بر روز افزايش ميبه شود، روززمين تزريق مي
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ترين منابع زيستي هستند كه  همها مگذارد. هوا، آب، خاك و مانند آنها ميروي سالمتي انسان
گذارد. هرسال  ها به طور مستقيم بر مجموعه زيستمندان روي كره زمين اثر ميآلودگي هر يك از آن

بازند و يا به چندين ميليون نفر در نتيجه آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي جان مي
  دهند.ي تن ميهاي مزمن به نوع زندگي همراه با مرگ تدريجسبب بيماري

زيست در قرن بيست و يكم به عنوان يكي از هشت هدف توسعه هزاره و يكي حفاظت محيط
شود. امروزه در جوامع مختلف بشري ضرورت نگهداري و حفاظت از سه پايه توسعه پايدار شناخته مي

دن  هاي محيطي به امري ضروري تبديل شده است. پيشرفت تمها و آسيب زيست از آلودگي محيط
افزون جمعيت موجب شده تا  آوري، صنعت و همچنين ازدياد روزبشري و بدنبال آن توسعه فن

هاي موجود در هوا و زمين، زندگي ساكنان كره زمين را تهديد كند، بطوري كه اين مسأله آلودگي
زيست مورد توجه جدي دولتمردان قرار گيرد. توسعه  باعث شده تا در هر كشور حفاظت از محيط

زيست بوده و محل تالقي جامعه، اقتصاد يدار در حقيقت برقراركننده تعادل ميان توسعه و محيطپا
تواند زيست ميهاي وارده بر محيطها و آسيبباشد و به همين دليل انواع آلودگيزيست ميو محيط

نجام موجب كند شدن روند توسعه پايدار گردد. ايجاد قوانين، وضع ماليات، آموزش شهروندان، ا
توانند در راستاي كاهش  هايي هستند كه ميالمللي از جمله اهرمتحقيقات علمي و اقدامات بين

  آفريني كنند.محيطي نقشهاي زيستها و آسيب مضرات ناشي از آلودگي 
محيطي ايران را جهت محافظت در زيست ايران مناطق با ارزش زيستسازمان حفاظت محيط

 44اثر طبيعي ملي،  37پارك ملي،  29گانه تقسيم بندي كرده است، كه شامل  4قالب مناطق 
منطقه حفاظت شده مي باشد.همچنين منطقه شكارممنوع براي ترميم  168وحش و پناهگاه حيات

توان آنرا با توجه به سايرمعيارها،به عنوان يكي از شود، كه ميجمعيت جانوري اختصاص داده مي
ايران داراي شرايط  .مديريت سازمان حفاظت محيط زيست منظور نمودمناطق چهارگانه تحت 

نوع آن در ايران وجود دارد.   11شده در جهان  اقليم شناخته  13اقليمي متنوعي است به طوري كه از  
  زيست ايران، در وضعيت نامناسبي قرار دارد.هاي پايداري محيطدر عين حال شاخص

هاي متنوعي از حيات وحش را در خود  هاي متفاوت، گونهاستان بوشهر به دليل وجود زيستگاه 
گونه از پرندگان،   110گونه از پستانداران، بيش از    50جاي داده است به طوري كه تاكنون قريب به  

هاي ساحلي آن  زي و آبزي و صدها گونه ماهي در سطح استان و آب ها گونه از خزندگان خشك ده 
  شناسايي شده است.

اي تان را مي توان در دو واحد متمركز مرتفع كوهستاني و كم ارتفاع جلگههاي اس ناهمواري
  بندي نمود.طبقه
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هاي گيسكان، كوه سياه، كوه خورموج و  رشته كوه اصلي استان تحت عنوان گچ ترش از كوه 
رسد. متر مي  1950گردد و حداكثر ارتفاع از سطح دريا در كوه بيرمي به حدود  كوه بيرمي تشكيل مي

گذاري  اي بصورت نوار كم عرضي در امتداد ساحل خليج فارس قرار گرفته و حاصل رسوبد جلگهواح
باشد كه بدنبال جلگه خوزستان از شمال غرب تا جنوب شرقي استان امتداد  هاي استان ميرودخانه

  يافته است. 
فيت شوند. كيهاي استان غالباٌ قليايي و شور بوده و به صورت تكه تكه مشاهده ميخاك 

توانند مواد الزم براي رشد خود را از خاك  اي است كه گياهان نميهاي استان عمدتاً به گونهخاك 
دهد تفاوت دماي ماهانه استان  هاي به عمل آمده نشان ميجذب نمايند. از نظر آب و هوا، بررسي

استان به ندرت اتفاق  باشد و يخبندان در  گراد ميدرجه سانتي   25در طول سال نسبتاً زياد و بيش از  
  افتد.مي

استان بوشهر بدليل استقرار صنايع بسيار عظيم نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع انرژي بر و ساير  
باشد. يكي از اين مناطق، منطقة صنايع آالينده در معرض خطرات آلودگي ناشي از اينگونه صنايع مي

استان بوشهر به منظور استفاده از ميدان باشد كه در جنوب شرقي  ويژه اقتصادي ـ انرژي پارس مي
هاي نفت و پتروشيمي قرار گرفته كه از جنوب به خليج فارس و گازي پارس جنوبي و انجام طرح

از شمال به ادامه سلسله جبال زاگرس محدود شده است. يگانه پارك ملي آبي نايبند در اين منطقه 
هاي ساخت و  ء زيست محيطي ناشي از فعاليتقرار گرفته كه الزم است اين پارك ملي از آثار سو

  ساز در عسلويه مصون باقي بماند.  
  هاي ارزيابي تحوالت بخشعملكرد شاخص

  مناطق چهار گانه با ارزش زيست محيطي از تعاريف زير برخوردار مي باشند:
هاي  از نواحي  نسبتاً وسيع آبي يا خشكي هستند كه شامل نمونهمناطق  هاي ملي:پارك

اي از  ي برجسته كه نمونه  باشندياهميت جهاني م ر بااندازهاي طبيعي يا مناظعي عمده، چشمطبي
  جغرافيايي هستند.و  عوارض زمين شناسى،بوم شناسى

واقع شده و در شهرستان كنگان كيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر  320در پارك ملي نايبند 
ساحلي در طول سواحل خليج فارس بشمار   مناطق بدون ترديد يكي از زيباترين اين منطقه است. 

رود. آثار بجا مانده از بندر تاريخي نايبند در دماغه نايبند، حاكي از پيشينه تاريخي طوالني منطقه مي
بويه يكي از بنادر مهم و از مراكز عمده صيد دهد اين بندر در عصر آلمي است. بررسي آثار، نشان

بصورت هكتار   46687پارك ملي نايبند با مساحت  خليج فارس بوده است.درتجارت مرواريد  و
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اي با ارزش گياهي و جانوري است  ، منطقهدماغه مرتفعي در ساحل جنوبي خليج نايبند قرار گرفته
باشد. پوشش گياهي اين منطقه شامل كهور، كنار، اي و مرجاني زيبا ميو داراي سواحل صخره 

ها است. پستانداران اين منطقه شامل معابد، استبرق، گون و گياهان مرتعي از انواع گرامينه انجير
جبير، روباه، شغال و خرگوش و پرندگان آن شامل كبك، تيهو، هوبره، جيرفتي، قمري، كبوتر چاهي، 

ل انواع پرندگان شكاري، چكاوك، فالمينگو، پليكان، انواع كاكايي و پرستوي دريايي و حواصي
هكتار در محدوده شهرستان دير قرار    20434نخيلو با مساحت    -باشد. پارك ملي دير خاكستري مي

  دارد. 
هاي گياهي و جانوري به نسبت كوچك، جالب، كم ها يا مجموعه پديده آثار طبيعي ملي: 

 حفاظتى، علمي و تاريخي يا هايي ارزشنظير، استثنايى،غير متعارف وغير قابل جايگزين كه دارا
  شوند.هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبيعي ملي انتخاب ميبا  ند، باش طبيعي

هكتار و اثر طبيعي ملي جزيره خاركو به  3663اثر طبيعي ملي كوه نمك جاشك با مساحت
  .هكتار در اين استان قرار دارد 1843مساحت 

استراتژيك بوده و به منظور  ي ارزش اراضي كه از نظر حفاظت دارا: مناطق حفاظت شده 
  .شوندحراست، ترميم و احياي حيات جانوري و گياهي و جلوگيري از انهدام تدريجي آنها انتخاب مي

هكتاردر  32985اي و كويري است كه با مساحت اي جلگهمنطقه حفاظت شده مند منطقه
ل اشك گز، شهرستان دير واقع شده است. پوشش گياهي اين منطقه در سه بخش مجزا شام

گرامينه، درختان شورپسند، درمند دشتي، گون و گياهان شورپسند است. پستانداران اين منطقه 
شامل آهو، گرگ، گراز، روباه و شغال، كفتار و پرندگان آن شامل كوكر، قمري و پرندگان مهاجر 

هاي  در آب  باشد.شامل فالمينگو، درنا، هوبره، خروس كولي شكم سياه و انواع بازهاي شكاري مي
الكرم وجود دارد كه  هاي خان، جبرين (تهمادون)، نخيلو و امساحلي غرب منطقه چهار جزيره با نام

هاي بزرگ آوري كلونيگذاري و جوجهاي برخوردارند، زيرا محل تخمالعاده از ارزش زيستگاهي فوق
پشتان ري الكگذاپرستوهاي دريايي، كاكايي بزرگ و كوچك، اگرت و سليم شني و محل تخم

ميليون  150اي با بيش ازپشت دريايي نوك عقابي،خزنده الكباشند. دريايي در فصل تابستان مي
ها، پشت است كه بيش از انواع ديگر الك هاي دنياپشت سال سابقه پيدايش از نادرترين نوع الك

گذاري و تكثير نسل اين  تخم نسل آن در خطر انقراض است اما منطقه حفاظت شده مند محل 
هاي كوچك  منطقه حفاظت شده مند از دير باز زيستگاه مهم آهو بوده كه در دسته .  پشت استالك

  .اندو بزرگ، زيبايي طبيعت اين منطقه را دو چندان كرده 
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ردر شهرستان بوشهر واقع شده است. پوشش  هكتا 44783منطقه حفاظت شده حله با مساحت 
هاي شور در  هاي دور از ساحل و بوتههاي غني مرتعي در بخش گياهي اين منطقه شامل گونه

باشد. هاي گز و پده ميزار در مجاورت دريا همچنين در بخش تاالبي آن جنگلاراضي شوره 
پرندگان آن شامل دراج ، كوكر و   پستانداران اين منطقه شامل گراز، روباه، شغال، گرگ، خرگوش و

  باشد.ها گونه پرنده مهاجر ميده 
 واقع درشهرستان تنگستان راهكتار  22000به وسعت  )زيي (خايرميمنطقه حفاظت شده ب

  ي اهيتنوع فراوان گ  يكه دارا آورد جنوب غرب كشور بشمار  يهاستگاه ي ز نيازمهمتر يكيتوان يم
  ن يباشد. ايفراوان م يسارهاوچشمه ق يمتعدد وعم يهاتنگه ارتفاعات استان،  ني باالتر ، يجانور و

  اديز سال حضور يهاماه  اكثر در  بوده و منطقه موثر ني منحصربفرد درا مي اقل كي  جاديا عوامل در
  .دهديبه منطقه م را ييبايانداز زچشم  مهاجر و يبوم پرندگان

منطقه كه از  نيا ريارتفاع متغ. وجود است معتدل ييهوا آب و منطقه وجود نكات بارز از يكي
فون و فلور  فرد و به  منحصر متفاوت و يهوا آمدن آب و سبب بوجود باشدمتر مي 1950تا  150

  . است ده ي متفاوت گرد
گونه   95 تاكنون باشد.ياستان م يازمناطق غن يكيوحش  اتيلحاظ تنوع ح منطقه از نيا

 ييشناسا  مشاهده و  در آنجا  ستيگونه دوز  4و  يگونه ماه  4گونه خزنده،    19  پستاندار، گونه    20پرنده، 
 يهاگونه   گريباشد از د يم  يرانيپلنگ ا  ران، يسانان اگربه   نيبزرگتر  ستگاه يمنطقه ز  ن يا  است.  ه دي ردگ

 و يگربه جنگل ، يسنگ سمور كفتار،  گرگ،  ش، ي م قوچ و منطقه كل و بز،  نيشاخص پستاندار ا
 انواع ، يسورداركوب  ، ي،كمركوليانواع پرندگان شكار شهدخوار،  هو، يت كبك،  لي از قب يپرندگان

  .نام بردتوان غيره را مي چشم و سنگ ، يسهره، قمر
  هاي حيات وحش پناهگاه

 هاي حيات وحشند كه براي حمايت از جمعيت گونه باشيهاي نمونه ماز انواع زيستگاه   مناطقي
كه   ي باشدبه حد ش بايدهاي حيات وح گردند. كمترين وسعت پناهگاه انتخاب ميهميت ملي با ا

  ها را نيز تضمين كند.هاي جانوري، پيوستگي متقابل واحدهاي آن ضمن رفع نياز گونه
هكتار در شهرستان بوشهر واقع شده است.  2083پناهگاه حيات وحش خارك به مساحت 
اي داراي ارزش غذايي ضعيف و گياهي و علوفه پوشش گياهي منطقه شامل مراتعي با پوشش
باشد. پستانداران منطقه شامل آهو و موش و پرندگان  متوسط و گياهان آبزي از قبيل ني و جگن مي
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آن شامل كالغ هندي،كاكايي، قمري، كبوتر چاهي، تيهو، گنجشك، جغد، فالمينگو، غاز و انواع 
  بازهاي شكاري است.
  منطقه شكار ممنوع

اههايي باويژگيهاي بارز كه جمعيت جانوري آنها به دليل شكاربي رويه رو به كاهش است  درزيستگ
سال ،شكارممنوع مي  5تا  3وازاين روبه حمايت نيازدارند،براي مدت محدود وبه طورمعمول 

شود.چنانچه جمعيت جانوري منطقه اي دراين دوره ترميم شود. مي توان آن را با توجه به 
نوان يكي ازمناطق جهارگانه تحت مديريت تعيين كرد. راهكارتعيين مناطق سايرمعيارها به ع

شكارممنوع رامي توان پشتوانه اي براي حفاظت ازذخايرطبيعي كشور و نوعي آزمون براي بررسي  
  قابليت هاي مناطق، براي پيوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانست. 

  60000قه شكار ممنوع كوه مند به مساحت  در استان بوشهر سه منطقه شكار ممنوع شامل منط 
هكتار و منطقه شكار ممنوع كوه  61000هكتار، منطقه شكار ممنوع شاهزاده ابراهيم به مساحت 

  هكتار وجود دارد. 50000سياه به مساحت 
برابر با   97الزم به ذكر است كه وسعت مناطق تحت مديريت محيط زيست استان در سال 

درصد افزايش يافته است. مناطق با ارزش   6/1سبت به سال گذشته هكتار است كه ن 1773707
زيست محيطي استان شامل منطقه حفاظت شده مند، پارك ملي نايبند، منطقه حفاظت شده حله و 

وحش خارك، اثر طبيعي ملي كوه نمك و خارگو و مناطق  پارك ملي دير، نخيلو، پناهگاه حيات
 حفاظتمناطق   2و 1باشد. جداول شماره هيم و كوه سياه ميشكار ممنوع كوه مند و شاهزاده ابرا

و همچنين مناطق تحت پوشش حفاظت  غالب  ياهيو گ يجانور يهاشده استان برحسب گونه 
  دهند.محيط زيست استان را نشان مي
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  97هاي جانوري و گياهي غالب در سال شده استان برحسب گونه: مناطق حفاظت 1جدول 

  مساحت  عنوان منطقه 
  (هكتار) 

موقعيت  
  جغرافيايي 

گونه هاي غالب  
  جانوري

گونه هاي غالب  
  گياهي 

پارك ملي رديايي  
  3025301.665  46687  نايبند 

گرگ  - جبير
- جيرفتي  -وحشيگربه 

  بازهاي شكاري 

- كنار-حرا
صبر  - انجيرمعابد

  ..... -زرد
پارك ملي رديايي  

  3084413.555  20434  دير نخيلو 
- روباه -شغال -آهو

الك   -باقرقره- كبك
  پشت نوك عقابي 

گياهان شور  - حرا
  پسند 

اثر طبيعي ملي  
-كبك -كفتار-كل و بز  3124027.568  3663  كوه نمك جاشك 

  باقرقره  -تيهو  
بادام  -كلخنگ
  گون -كوهي

اثر طبيعي ملي  
انواع دلفين   –آهو   3236870.433  1843  جزيره خاركو

  پشتالك
- معابد انجير 
مريم گلي  -گاليول
  مصري 

پناهگاه حيات  
  -انواع دلفين  -آهو  3107477.536  2083  وحش خارگ

  پرندگان آبزي 
انجير  -كهور -كنار
  - معابد

منطقه حفاظت  
حرا گياهان    كفتار-گربه وحشي -آهو  3107477.536  32985  شده مند 

  كهور -شورپسند
منطقه حفاظت  

-خرگوش - شغال- گرگ  3233443.488  44783  شده حله 
  ني -نخل مرداب  گربه جنگلي –دراج 

منطقه حفاظت  
  3180884.541  22000  شده خائيز 

 -قوچ و ميش  - كل و بز
  -گربه جنگلي   -پلنگ
  گراز 

انجير   -بادام كوهي
  -كلخونگ  -كوهي

  بنه 
منطقه شكار 

بادام    –گون    قوچ و ميش  - كل و بز  3154359.516  60000  ممنوع كوه مند 
  كوهي 

شكار منطقه 
ممنوع شاهزاده  

  ابراهيم 
قوچ و   –كل و بز    3202746.538  61000

  بادام كوهي   –گون   پلنگ  -ميش

منطقه شكار 
 -قوچ و ميش  - كل و بز  3175015.57  50000  ممنوع كوه سياه 

  پلنگ 
بادام    –گون  
  بنه  - انجير -كوهي

  مأخذ: اداره كل محيط زيست استان بوشهر   
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تعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره كل محيط زيست استان بوشهر طي  : 2جدول 
  1397و  1396سال هاي 

  1397  1396  شرح

  پارك ملي
  2  2  تعداد 

  67121  68193  مساحت(هكتار) 
پناهگاه حيات 

  وحش
  1  1  تعداد 

  2083  2083  مساحت(هكتار) 
حفاظت مناطق 

  شده
  3  3  تعداد 

  99768  99750  مساحت(هكتار) 
مناطق شكار 

  ممنوع
  3  3  تعداد 

  171000  171000  مساحت(هكتار) 

  اثر طبيعي ملي
  2  2  تعداد 

  5506  7282  مساحت(هكتار) 

  جمع
11  11  11  

348308  339972  345478  
  2321313  2321313  مساحت استان(كيلومتر مربع)

تحت پوشش استان به نسبت مساحت مناطق 
  14/ 9  15  كل مساحت استان(درصد)

  مأخذ: اداره كل محيط زيست استان بوشهر 

  هاي زيست محيطي استان  بررسي شاخص 
هاي محيطي بيانگر اين مطلب است كه نسبت مناطق تحت پوشش و  بررسي برخي از شاخص

. نسبت فاضالب مي باشددرصد    9/14معادل    97مديريت محيط زيست به كل وسعت استان در سال  
درصد  65به  95درصد در سال  60درصدي از  8بازيافت شده به كل فاضالب صنعتي با افزايش 

ي صنعتي با استانداردهاي زيست محيطي به كل رسيده است. همچنين نسبت واحدها 96در سال 
  دهد.درصد رشد نشان مي 20، ميزان 95نسبت به سال  96واحدهاي صنعتي در سال 
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  1396 - 97هاي هاي زيست محيطي استان طي سال: شاخص 3جدول 

 13961397 واحد شرح
درصد 
 تغييرات

نسبت مناطق تحت پوشش مديريت محيط 
 استانزيست به وسعت كل 

 -0.6 14/ 9 15 درصد

نسبت فاضالب بازيافت شده به كل فاضالب 
 صنعتي

 0 3/ 33 3/ 33 درصد

نسبت واحدهاي صنعتي با استانداردهاي زيست 
 محيطي به كل واحدهاي صنعتي

 1 94 93 درصد

  ماخذ: اداره كل محيط زيست استان بوشهر
  

  محيط زيست طبيعي، محيط زيست انساني و بخش حقوقي محيط زيست 
به استثناي مناطق شكار ممنوع در استان   وسعت مناطق تحت پوشش و مديريت محيط زيست

  96واحد است. در سال  645باشد. تعداد واحدهاي صنعتي استان هكتارمي 177308بوشهر برابر با 
راي استانداردهاي زيست محيطي هستند. طي اين سال  درصد دا  93واحد صنعتي معادل    600تعداد  

  درصد بازديد به عمل آمده است. 34واحد صنعتي معادل  222از 
مورد بوده است. در اين سال استعالمات   415هاي دفن زباله  بازديد از محل  96همچنين در سال  

  باشد.مورد مي 95برداري برابر با  انجام شده براي صدور گواهي بهره 
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محيط زيست طي حقوقيو  بخش: محيط زيست طبيعي، محيط زيست انساني 4جدول
  1396-97هايسال

 شرح
واحد 

 گيرياندازه
 درصد 1397 1396

وسعت مناطق تحت پوشش 
 0 177307 177307 هكتار و مديريت محيط زيست

 0 645 645 واحد تعداد كل واحدهاي صنعتي
تعداد واحدهاي صنعتي 

23/ 3 185 150 واحد بازديد شده  

تعداد واحدهاي صنعتي با 
استانداردهاي زيست 

 محيطي
 - - 567 واحد

34/ 7 132 98 مورد اخطار صادره به واحدها  

-45/ 5 226 415 مورد بازديد از محل دفن زباله  

استعالم براي صدور گواهي 
-24/ 4 69 95 مورد بهره برداري  

-57/ 2 92 215 نفر تعداد متخلفين دستگير شده  

-28/ 9 413 581 مورد كشف و ضبط ادوات تخلف  

پيگيري پرونده متخلفين در 
8/ 8 161 148 پرونده دادگاه  

نصب سيستم هاي 
-60 4 10 مورد مونيتورينگ آالينده ها  

  ماخذ: اداره كل محيط زيست استان بوشهر
  

  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امور زيربنايي –دوم  بخش
  

  انرژی فصل اول : 
  حمل و نقل فصل دوم : 
  عمران شهری فصل سوم : 
  عمران روستایی فصل چهارم : 
  مسکن فصل پنجم : 
  ارتباطات و فناوری اطالعات فصل ششم : 

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

 انرژي –اول  فصل
 

  

  مقدمه
  اقتصاد حيات در باشد. در واقع انرژيپايدار، انرژي ميهاي اصلي توسعه ترديد يكي از زمينهبي
 موقع به و كافي مقدار به انرژي هرگاه  كه معنا اين به كند، مي ايفا را زيربنائي نقش جوامع،  صنعتي

  انرژي  منابع كميابي اخير،  هايدهه  طي در .بود خواهد ميسر نيز اقتصادي توسعه باشد دسترس در
  يك به جهاني بازارهاي  در را طبيعي گاز و نفت مانند  متداول انرژي هايحامل اقتصادي،  صرفه با

سرشار   و  زياد  درآمدهاي  از  منابع  صاحب  كشورهاي  منديبهره   زمينه  و  كرده   تبديل  بها  گران  كاالي
  .است آورده  فراهم انرژي را هايحامل  فروش حاصل از

شود. بر اساس  ابرقدرت در حوزه انرژي محسوب ميايران كشوري غني از منابع طبيعي و يك 
اعالم سازمان اطالعات انرژي آمريكا، ايران داراي چهارمين ذخاير اثبات شده نفت خام و دومين 

از سوي ديگر وجود ذخاير عظيم سوخت فسيلي باعث   ذخاير گاز طبيعي جهان پس از روسيه است.
رويه از منابع برداري و استفاده بيبهره  گيري تفكري نادرست در اذهان عمومي در جهتشكل

مختلف انرژي شده است، كه اين امر نه تنها باعث اتالف هنگفت اين سرمايه ملي شده، بلكه اثرات 
هاي  هاي اخير تالشغيرقابل جبران زيست محيطي نيز به دنبال خواهد داشت. با اين حال طي سال

  ت گرفته است. بسياري به منظور استفاده بهينه از انرژي صور
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  هاي نفتي فرآورده 
  مقدمه

انرژي امكان پذير   از آنجا كه هيچگونه فعاليتي در زندگي و در جهان هستي بدون استفاده از
جوامع بشري بدون وجود  ياقتصاد پيشبرد اهداف توان دريافت كهنيست؛ بنابراين به سادگي مي

قياس با ساير   كه انسان در  باشدمطرح مي انرژي ناممكن است. نفت به عنوان يك منبع انرژي
تري به استفاده از آن عادت كرده و در همه شئون زندگي به ها خيلي سريع و در زمان كوتاه انرژي

همگاني و عمومي و داشتن   اي با موارد استفاده كارگرفته شده است. نفت همچنين به عنوان ماده 
  باشد.ي مياهميت فراوان  داراي گوناگون،  هاي متعدد وفرآورده 

ود، راز آنجا كه نفت به عنوان يكي از منابع مهم تأمين نيازهاي انرژي جهاني به شمار مي
هاي نفتي به جنبه بين المللي پيدا كرده است، هر چند كه اقتصاد فرآورده  نيز اقتصاد نفت خام

هاي نفتي نيز اقتصاد فرآورده  هاي داخلي جوامع و كشورها مربوط است، با اين حال در زمينه نياز
ها دست يافتن  هدف همه جوامع بشري و به ويژه همه دولت. در واقع جنبه جهاني آن آشكار است

ن  به ميزاني از رشد اقتصادي است كه بتواند رفاه جامعه را تأمين كند. رسيدن به اين هدف يا ميزا
وري از دو عامل سرمايه و انرژي است. از همين رشد اقتصادي مورد نظر، نيازمند برخورداري و بهره 
شود. به بيان ديگر، رفاه نيازمند رشد اقتصادي و جا ارتباط ميان رشد اقتصادي و انرژي آشكار مي
يافت نشود، تا هنگامي كه منبع انرژي ديگري  .رشد اقتصادي نيازمند برخورداري از انرژي است

تغييرات عمده در  به طوري كه داري بر اقتصاد جهان خواهد داشت. نفت همچنان اثرهاي دامنه
زا شود و ركودهاي  هاي رشد اقتصادي را فراهم آورد يا مطمئناً تورمتواند زمينهبهاي نفت مي

عنوان يك عامل تعيين كننده از سوي ديگر اهميت نفت نه تنها به  .اقتصادي را متوقف سازد
، كه به عنوان يك عامل سياسي و امنيتي نيز مطرح است. در واقع نفت  باشدمي  اقتصادي و صنعتي

محسوب  هاي اقتصادي، صنعتي، سياسي و تأمين امنيت ملي عاملي اساسي براي رسيدن به هدف
    .گرددمي
  

  هازيرساخت
 1در جدول شماره  97تا  96هاي هاي نفتي طي سالهاي بخش فرآورده رساختوضعيت زي

هايي همانند تعداد و ظرفيت مخازن  گردد، شاخصنمايش داده شده است. همانگونه كه مشاهده مي
نسبت    1396ها در سال  هاي پمپ بنزين و تعداد پمپهاي سوخت، تعداد جايگاه سازي جايگاه ذخيره 

هاي زيرساختي ديگر در اين بخش مانند تعداد  اند و ساير شاخص رشد داشتهبه سال ماقبل خود 
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ظرفيت و  تعداد مخازن  هاي دومنظوره، شعب فروش نفت،  ، تعداد جايگاه CNGهاي عرضه  جايگاه 
  اند.نسبت به سال قبل خود ثابت بوده  هاي نفتيمخازن انبارهاي فرآورده 

  
  

  1396-97هاي هاي نفتي طي سالفرآوردههاي زيرساختي مربوط به : شاخص1جدول 

سال   واحد  عنوان زير ساخت
96 

سال 
97 

درصد تغيير 
نسبت  96

  97به سال 
تعداد مخازن ذخيره سازي جايگاه هاي 

28/1 237 234  مخزن  سوخت  

ظرفيت مخازن ذخيره سازي جايگاه هاي 
34/1 10229 10094  متر مكعب  سوخت  

26  جايگاه  تعداد جايگاه پمپ بنزين  64 22/3  
 0 35 35  جايگاه CNGتعداد جايگاه عرضه 

 0 10 10  جايگاه  تعداد جايگاه دو منظوره
94/1 473 464  پمپ  تعداد پمپ  

 0 96 96  شعبه  تعداد شعب فروش نفت
 . 26 26  مخزن  هاي نفتيتعداد مخازن انبارهاي فرآورده

هاي ظرفيت مخازن انبارهاي فرآورده
 . 311400 311400  مكعبمتر   نفتي
   هاي نفتي منطقه بوشهرمأخذ: شركت ملي پخش فرآورده 
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  1396-97هاي هاي نفتي طي سالهاي زيرساختي مربوط به فرآورده: شاخص  2جدول 
  ديلم   گناوه  عسلويه   جم   كنگان  دير  دشتي  تنگستان  دشتستان  بوشهر  سال  عنوان زيرساخت 

 11 23 16 13 21 20 21 14 52 43 96  تعداد مخازن ذخيره سازي جايگاه هاي سوخت
97 41  52 14 21 20 21 13 16 23 11 

 521 974 721 597 903 812 858 600 2273 1835 96  ظرفيت مخازن ذخيره سازي جايگاه هاي سوخت
97 1789 2273 600 858 812 903 597 721 974 521 

 4 5 5 3 4 4 8 2 15 12 96  تعداد جايگاه پمپ بنزين 
97 14 15 2 8 4 4 3 5 5 4 

 CNGتعداد جايگاه عرضه 
96 7 6 2 4 4 3 3 3 2 1 
97 7 6 2 4 4 3 3 3 2 1 

 0 0 0 2 2 1 2 0 0 3 96  تعداد جايگاه دو منظوره
97 3 0 0 2 1 2 2 0 0 0 

 25 41 29 23 42 35 32 33 104 100 96  1تعداد پمپ
97 110 104 33 33 35 40 23 29 41 25 

 14 6 0 1 0 3 24 8 28 12 96  تعداد شعب فروش نفت 
97 12 28 8 24 3 0 1 0 6 14 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 96  تعداد مخازن انبارهاي فرآورده هاي نفتي
97 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311400 96  ظرفيت  مخازن انبارهاي فرآورده هاي نفتي
97 311400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  1389-97هاي هاي نفتي طي سالهاي عرضه فرآورده: تعداد جايگاه  3جدول 

  سال
  هاي عرضهتعداد جايگاه

  مجموع  دو منظوره  CNG  بنزين
89  54  11  10  75  
90  57  16  10  83  
91  62  23  10  95  
92  68  31  10  109  
93  70  31  10  111  
94  71  33  10  114  
95  63 33 10 106 
96  62 35 10 107 
97  64 35 10 109 

نسبت به سال  97سال  نرخ رشد
89  51/18  18/218  0 33/45  

  هاي نفتي منطقه بوشهرمأخذ: شركت ملي پخش فرآورده
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  1396-97هايهاي مربوط به بنزين به تفكيك شهرستان طي سال: شاخص 4جدول 

 شهرستان

تعداد جايگاه پمپ 
  بنزين 
  (جايگاه)

  مصرف بنزين 
  (مترمكعب)

تعداد جايگاه عرضه 
CNG  

  (جايگاه)  
سال 

69  
سال 

79  
درصد 
 تغيير

سال 
69  

سال 
79  

درصد 
 تغيير

سال 
69  

سال 
79  

درصد 
 تغيير

21  بوشهر  14 67/16  645317  184054 31/4  7 7 0 
44/6 14024 13175 0 2 2  تنگستان  2 2 0 

51/10 33034 29891 0 3 3  جم  3 3 0 
62/15 118839 102780 0 15 15  دشتستان  6 6 0 

45/6 37448 35180 0 8 8  دشتي  4 4 0 
52/10 32850 29723 0 4 4  دير  4 4 0 
-95/3 28066 29220 0 4 4  ديلم  1 1 0 

-36/6 37275 39807 0 5 5  عسلويه  3 3 0 
52/10 69224 62636 0 4 4  كنگان  3 3 0 
-95/3 58421 60822 0 5 5  گناوه  2 2 0 
جمع 
26  استان  64 23/3  968757  613235 79/5  35 35 0 

  هاي نفتي منطقه بوشهر  مأخذ: شركت ملي پخش فرآورده
  

  هاي نفتي مصرف فرآورده
داراي رشدي معادل با  1396نسبت به سال  1397، مصرف بنزين در سال 5با توجه به جدول 

هاي نفتي مربوط به نفت سفيد و باشد و از سويي بيشترين كاهش مصرف فرآورده درصد مي 79/5
باشد، يكي از داليل كاهش مصرف نفت سفيد گسترش شبكه گازرساني درصد مي  55/ 57معادل با  

  باشد.خانگي مي
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  1396-97هاي هاي نفتي طي سالهاي مصرفي مربوط به فرآورده: شاخص5جدول 

نسبت به  97درصد تغيير سال   97سال   96سال   نام فرآورده
  96سال 

79/5 613235 579687 بنزين  
-57/55 5799 13051 نفت سفيد  
27/14 829365 725785 نفت گاز  

42/87 11849 6322 نفت كوره  
-83/11 53299 60448 گاز مايع   

    هاي نفتي منطقه بوشهرمأخذ: شركت ملي پخش فرآورده 
  

  1396-97هاي هاي نفتي طي سالهاي مصرفي مربوط به فرآورده: شاخص 6جدول 

نفت   بنزين  سال شهرستان
  سفيد

نفت 
  گاز

نفت 
  كوره

گاز 
سوخت   مايع

  تن  مترمكعب مترمكعب مترمكعب مترمكعب  هوايي

  استان
96 579687 13051 725785 6322 60448 38272 
97 613235 5799 829365 11849 53299 29069 

79/5 درصد تغييرات   57/55 -  27/14  42/87  83/11 -  05/24 -  

  بوشهر
96 176453 1217 280811 5347 18932 20593 

97 184054 252 238540 5729 14084 12147 

31/4 درصد تغييرات   29/79 -  05/15 -  14/7  61/25 -  -01/41 

  تنگستان
96 13175 889 3198 656 1934 0 
97 14024 191 4644 128 5956 0 

44/6 درصد تغييرات   52/78 -  22/45  49/80 -  96/207  - 

  دشتستان
96 102780 5388 79797 0 21713 0 
97 118839 2916 89323 2634 17394 0 

62/15 درصد تغييرات   88/45 -  94/11  - 89/19 -  - 
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  1396-97هاي هاي نفتي طي سالهاي مصرفي مربوط به فرآورده: شاخص 6جدول  ادامه

نفت   بنزين  سال شهرستان
  سفيد

نفت 
  گاز

نفت 
  كوره

گاز 
سوخت   مايع

  تن  مترمكعب مترمكعب مترمكعب مترمكعب  هوايي

  دشتي
96 35180 3493 42963 191 3923 0 
97 37448 516 6220 37 2793 0 

6/ 45 درصد تغييرات   23 /85-  52 /85-  63 /80-  80 /28-  - 

  دير
96 29723 513 27293 0 1614 0 
97 32850 284 29360 7 1190 0 

10/ 52 درصد تغييرات   64 /44-  57 /7  - 27 /26-  - 

  كنگان
96 62636 13 97137 127 3061 0 
97 69224 7 104494 1975 2012 0 

10/ 52 درصد تغييرات   15 /46-  57 /7  12 /1455  27 /34-  - 

  جم
96 29891 105 25559 1 1269 0 
97 33034 58 27867 9 686 0 

10/ 51 درصد تغييرات   76 /44-  03 /9  00 /800  94 /45-  - 

  عسلويه
96 39807 0 123065 0 765 17679 
97 37275 0 194062 1317 3119 16922 

-6/ 36 درصد تغييرات   - 69 /57   - 71 /307  28 /4-  

  گناوه
96 60822 1861 59336 0 5071 0 
97 58421 1180 94547 12 4677 0 

-3/ 95 درصد تغييرات   59 /36-  34 /59   - 77 /7-   - 

  ديلم
96 29220 623 25296 0 2164 0 
97 28066 395 40307 0 1388 0 

-3/ 95 درصد تغييرات   60 /36-  34 /59   - 86 /35-  - 
  هاي نفتي منطقه بوشهرمأخذ: شركت ملي پخش فرآورده

  
   



  143 فصل اول: انرژي     
  

 
 

  گاز 
  مقدمه

 در آن درصد 30 حدود كه  است مكعب متر  تريليون  140 حدود  گاز دنيا  شده  اثبات  ذخاير مقدار
ــر ـحال در دارد قرار ـخاورمـياـنه منطـقه ــد 25 نزدـيك طبيعيـگاز  ـحاضـ   ـتامين را جـهان انرژي درصـ

ائل به  توجه با .كندمي ت  مـس هم جهان نفتي  ذخاير  كاهش و محيطي  زيـس وخت اين ـس بد  در  ـس  ـس
ــرف ــت،   حال افزايش در  انرژي مص  تا  حداقل  انرژي جهاني انجمن  گزارش طبق   كه  نحوي به اس

 در  گاز تقاـضاي بود و  خواهد نفت  جايگزين عنوان ـسوخت به  گزينه  بهترين طبيعي گاز  2020  ـسال
 در  كـشور  پتانـسيل كنار در  آينده، ـسه برابر خواهد ـشد. اين مـساله ـسال  25  طول در  اقيانوـسيه و آـسيا
ش اين با را ما طبيعي،   گاز حوزه  تفاده  راه  كه كندمي رو  روبه  پرـس ت اـس ور منابع گازي از  درـس  كـش

عه جهت  ابزاري به  را گاز  عمل در  توان مي  چگونه و چيـست ور  توـس اخت؟ مبدل  كـش د  تجربه ـس  ـص
ال توليد ورهاي  عملكرد آن با مقايـسه و نفت  فروش و  ـس  نـشان  نروژ نظير  عرـصه اين  در موفق   كـش

 و نبوده   توســعه و  ترقي عامل  ارزان اوليه منابع از صــرف  كه برخورداري اســت مســاله اين  دهنده 
ماند، لذا   نيافته  توسـعه همچنان و داشـت اختياردر  را جهان معدني منابع  ترينقيمت  گران توانمي

فروشـي مواد معدني با هايي در راسـتاي جلوگيري از خامتوجه به صـنايع تبديلي و اتخاذ سـياسـت
  .باشدارزش، ضروري مي

گاه   ٢GTLطبيعي طي فرايند    گاز ول  50 از  بيش به  تواندمي در پااليـش  افزوده   ارزش با  محـص
ــوالت تا  گرفته  گازوئيل مرغوب و  بنزين از باال  ــيميايي باال   ارزش با محص  بازار  و به  تبديل پتروش

ه جهاني بالقوه  تغال به ايجاد نتيجه  در و  گردد عرـض عه و  اـش نعتي  توـس ادي و ـص ور  اقتـص  منجر  كـش
 كردن  و روشـن منازل  كردن گرم  به مصـارفي همچون  گاز عمدتاً ما  كشـور  در با اين وجود  شـود؛
  ..نمايندمي توليد برق پايين بازدهي با هاينيروگاه  در و يا رسدها ميخانه گاز اجاق
 GLI  جمله از  با ارزـشي  فرآوردههاي توان گاز طبيعي را بهفرايندي اـست كه از طريق آن مي 

فيد نفت  گازوئيل،  ال قدمت دارد ولي در   80از   بيش چند هر  فناوري اين  نمود  تبديل  بنزين و ـس ـس
 هايهزينه  داراي  بنزين  به  گاز  هنوز در ابتداي راه توسعه خود قرار دارد. البته تبديلمقياس تجاري،  

ــتر  تمركز امروزه   علت همين به اســت و  گازوئيل به  نســبت باالتري  نســبت به توليد  روي بر  بيش
 در محيطي زيســت  نظر از  مزاياي بيشــتري از  گازوئيل  نوع اين  اســت كه طريق   اين از  گازوئيل

 
2 Gas To Liquid  
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 در  تكنولوژي  اين  سـريع  گيريشـكل  عدم داليل اسـت. از  برخوردار  ديگر  هايگازوئيل با  مقايسـه
 به  گاز ســوخت، تزريق   براي داخلي گذاري، تقاضــاي بااليســرمايه منابع  كمبود به  توانمي ايران

ت نفتي،  مخازن ياـس ت  هايـس وخت  براي داخلي محيطي  زيـس  با  گازوئيل و نفت  هايجايگزيني ـس
  .كرد اشاره  گاز

ا ه توـجه ـب ده تعيين نقش ـب از كنـن امين در ـگ ده  انرژي ـت اي منطـقه موقعـيت همچنين و جـهان آيـن
خاصـي كه ايران از آن برخوردار اسـت نسـبت به سـاير كشـورها منطقه با منابع غني گاز متمايز و 

ــد. در واقع ايرانداراي برتري مي ــور  15 با باش ــترك خاكي و  آبي مرز  كش  با دارد و همچنين  مش
تري نســبت به ســاير كشــورهاي قوي  متخصــص نيروي از ميليون جمعيت،   70ريب به داشــتن ق

ــاني و موقعيت با در نظر گرفتن مزيت. اســـت  برخوردار تولـيدكنـنده نفت و گاز در منطقه هاي انسـ
 اصــلي از يكي عنوان به ســرعت  به  تواندمي گازي، ايران منابع عظيم  حجم  جغرافيايي و همچنين

كنندگان گاز طبيعي در بازارهاي جهاني ظاهر ـشود. با اين وجود توجه بيـشتر به ـصنعت  تامين  ترين
GLI  در  ايران اقتصـاد  عرصـه  تواند تحولي بزرگتر درنسـبت به صـادرات گاز به صـورت خام مي 
  باشد. داشته آينده 

ل  هاي فجر جم و پااليشگاهاي پارس جنوبي كه شاميشگاه بوشهر از پاال  استان در گاز طبيعي
  ،)3و2دوم (فازهاي    ، )1(فاز  اول  هايپااليشگاه   اي ازمجموعه  باشد و به صورتمي  10الي    1فازهاي  

از طريق  گردد واستحصال مي) 10و9) و پنجم ( فازهاي 8و7و6چهارم ( فاز  ، )5و 4سوم (فازهاي 
در اين  يابد و در واقع برداشت گازششم و هفتم و چهارم سراسري انتقال مي خطوط دوم و سوم و

اي موارد جهت مشتركين عمده در منطقه عسلويه از  استان بيشتر از خط ششم و سراسري و در پاره 
هاي موجود روي خط انتقال ايستگاه  خط هفتم و چهارم برداشت صورت گرفته است و از نمونه

 .توان نام بردتاسيسات تقويت فشار گاز جم و ريز را مي

  گازرساني 
نفوذ گاز در راستاي جايگزيني گاز با سوخت مايع مصرفي از جمله اهداف صنعت افزايش ضريب  

سازي مصرف در سطح كشور  آيد. تحقق اين هدف نقش مهمي در راستاي بهينهنفت به شمار مي 
هاي پيشين در استان بوشهر رشد  نمايد. ضريب نفوذ گاز طي سالو حفاظت از محيط زيست ايفا مي

هاي  وضعيت شاخص  7باشد. جدول  و اين روند كماكان درحال پيگيري مي  قابل توجهي داشته است
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هاي مرتبط را منعكس هاي مختلف شهري، روستايي و نيز ساير شاخصگازرساني در بخش
  نمايد.مي

نسبت به سال قبل داراي   97شده در سال تعداد شهرهاي گازرساني  7 شماره  جدول با مطابق 
داراي رشدي    97تا    96هاي گازرساني شده استان نيز طي دوره يكساله  تغيير نبوده است. تعداد روستا 

درصد بوده است. (الزم به توضيح است كه شركت گاز براي گازرساني به روستاها،  23/5معادل با 
خانوار را به عنوان روستاهاي واجد شرايط گازرساني، منظور  20در اين مرحله روستاهاي باالتر از 

ديگر شاخص تعداد خانوار روستايي برخوردار از گاز طبيعي در دوره مذكور   نموده است.) از سوي
  درصد بوده است.  19/4داراي رشد معادل 

     
  1396-97هاي  هاي بخش گاز در سال: وضعيت شاخص 7جدول 

  درصد تغييرات   97  96  واحد   عنوان شاخص 
  -   36 36  شهر   تعداد شهرهاي گازرساني شده 

  5/ 38  411 390  روستا   روستاهاي گازرساني شده تعداد  
تعداد خانوارهاي شهري  
  -   234643 234643  خانوار   برخوردار از گاز طبيعي 

تعداد خانوارهاي روستايي 
  4/ 19  81974 78673  خانوار   برخوردار از گاز طبيعي 

  مأخذ: شركت گاز استان بوشهر
  

  ميزان مصرف) هاي بخش گاز (انشعاب، مشترك، مصرف كننده و شاخص
كننده سه شاخص اصلي براي بررسي عملكرد و تعداد انشعاب، تعداد مشترك و تعداد مصرف 

ها مراحل مختلف زنجيره گازرساني باشد. هر كدام از اين شاخص وضعيت معيارهاي بخش گاز مي
  هاي مذكور به ترتيب عبارتند از: نمايد. تعريف عملياتي شاخصرا منعكس مي

 :هاي نصب شده در سطح شهرها و روستاها، تعداد انشعاب اد علمكبه تعد  انشعاب
  شود.گفته مي
 :اند، هايي كه انشعاب خود را وصل كردهكنندهبه خانوارها و يا مصرف مشترك

  شود.مشترك گفته مي
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 اند، به مشتركيني كه حداقل يكبار قبض گاز دريافت كرده كننده:مصرف
 شود.كننده گفته ميمصرف

هاي مختلف گازرساني را به تفكيك تعداد انشعاب، مشترك و  شاخص  8شماره جدول 
تعداد انشعاب داراي   97گردد، طي سال دهد. همانگونه كه مشاهده ميكننده نشان ميمصرف

درصد  44/14كننده نيز داراي درصد و تعداد مصرف  52/14درصد، تعداد مشتركين داراي  18/6
  . باشندمي 96رشد نسبت به سال 

1396-97هاي  هاي بخش گاز در سال : وضعيت شاخص 8جدول  
 

  درصد تغييرات   97  96  واحد  عنوان شاخص
  6/ 18  199334 187723  انشعاب   تعداد انشعاب گاز طبيعي
  14/ 52  188285 164406  مشترك  تعداد مشتركين گاز طبيعي

تعداد مصرف كننده گاز 
  14/ 44  177695 155262  مصرف كننده  طبيعي

  مأخذ: شركت گاز استان بوشهر

  كنندگان گاز به تفكيك تعرفه مصرف
كنندگان گاز بسته به تعرفه مصرفي به سه دسته كلي خانگي، تجاري و صنعتي تقسيم مصرف

 97الي    96هاي  كنندگان را به تفكيك نوع مصرف، طي سالتعداد مصرف  9شوند. جدول شماره  مي
  دهد. نشان مي

  
كنندگان گاز طبيعي در استان به تفكيك  تعرفه طي مصرف: تعداد 9جدول

  (مصرف كننده) 1396-97هاي سال
  درصد   تعداد   درصد   تعداد   درصد تغييرات  97  96  نوع مصرف كننده

  09/9  98  174686  4/98  161766  خانگي
  14  5/1  2508  3/1  2200  تجاري
  86/13  5/0  501  3/0  440  صنعتي
  08/8  100  177695  100  164406  مجموع

  شركت گاز استان بوشهر مأخذ: 
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كنندگان بخش خانگي گاز طي دو سال اخير داراي بيشترين شمار  مصرف 9با توجه به جدول  
كننده  الرغم افزايش تعداد مصرفدهد عليهاي مختلف نشان ميباشند. مقايسه تغييرات بخش مي

درصد) مربوط به بخش    14بيشترين تغييرات (معادل با  در هر سه بخش خانگي، تجاري و صنعتي،  
كنندگان اعم از خانگي، تجاري و صنعتي داراي رشدي معادل با باشد و مجموع مصرفتجاري مي

  باشند.درصد مي 08/8
بيشترين تعداد انشعاب مربوط به شهرستان   96و    95هاي  طي سال  15و    14با توجه به جداول  

به دليل باشد. به طور كلي، كننده مربوط به شهرستان بوشهر ميمصرف  دشتستان و بيشترين تعداد
ميزان مصرف گاز  كمبود تعداد مشتركين و همچنين شرايط اقليمي و آب و هوائي در استان بوشهر

مشتركين عمده  مربوط به  بيشترين حجم مصرف باشد وبوشهر كم مي در استانو تجاري خانگي 
عسلويه و نيروگاه   شامل نيروگاه متمركز بعثت و نيروگاه ( در استانهاي موجود به خصوص نيروگاه 

و قابل ذكر است كه  قرار دارند بيشتر در منطقه عسلويهباشد كه مي )تشان و نيروگاه گازي بوشهر
   .باشندمي هاي مذكور در تابستان و اوج گرما داراي پيك مصرف گازنيروگاه 
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  1396گاز به تفكيك شهرستان در سال هاي بخش : برخي شاخص 10جدول 
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 3957 75880 45987 43549 119 530 42900 32908 20 3 بوشهر

15217 6578 7502 7515 39 100 7376 20295 79 3 تنگستان 
10194 11202 20143 19556 11 505 19040 13389 58 3 جم

20628 48319 32974 27745 84 228 27433 48801 85 9دشتستان
 7052 16630 12145 11350 8 179 11163 18064 54 4 دشتي

 2845 13199 10959 11018 4 207 10807 12220 18 5 دير

 1483 8108 4156 3891 20 32 3839 5659 15 2 ديلم

 8516 7950 6415 6108 65 103 5940 7913 21 2 عسلويه 
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  1396هاي بخش گاز به تفكيك شهرستان در سال : برخي شاخص 11جدول 
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 6487 75880 52664 50225 142 665 49418 36975 28 3 بوشهر 

 15217 6578 9257 9340 41 125 9174 20954 79 3 تنگستان 

 10194 11202 21585 21171 11 513 20647 14065 58 3 جم 

 20949 48319 38089 31418 88 264 31066 51699 87 9دشتستان 

 7052 16630 13622 12764 13 198 12553 19060 54 4 دشتي 

 2938 13199 11725 11772 4 222 11546 12364 23 5 دير 

 1526 8108 4805 4541 20 33 4488 5847 17 2 ديلم 

 8516 7950 7536 7222 70 115 7037 8153 21 2 عسلويه 

 2833 24977 14170 14630 38 274 14318 12568 10 3 كنگان 

 6262 21800 14832 14612 74 99 14439 17649 34 2 گناوه 

 81974 177695188285234643 1993341746862508501 411 36  جمع 
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  برق
  مقدمه 

توان گفت بدون برق زندگي سخت  الكتريسيته يا همان برق در تمام زندگي ما جريان دارد و مي
  اهميت  به  بشماريم را كنندمي كار الكتريسيته  با كه وسايلي و كنيم نگاه  شود. اگر به اطرافمانمي
با افزايش درآمد سرانه و پيشرفت فناوري در چند دهه اخير، رشد مصرف انرژي به  بريم. مي پي آن

پذير بوده  انرژي برق بسيار انعطاف .ويژه در بخش مسكوني كشور افزايش چشمگيري داشته است
پذير است. خدمات اين انرژي بدون جانشين عمومي و تبديل آن به ديگر انواع انرژي به راحتي امكان

  باشد.مي
 بودن برهزينه سوئي از ، باشدمي نيرو توليد برق صنعت بخش ترينمهم و تريناصلي اولين، 

 دارند عهده  به برق تامين در واحدها اين كه ديگر نقشي سوي از و توليدي واحدهاي زياد
 واحدهاي قديمي از نگهداري و سرويس و جديد هاينيروگاه  احداث  همواره  كه كندمي ايجاب

  گيرد. صورت روزآمدتر و تر صحيح چه هر ريزيبرنامه و كافي وسواس و دقت با
 بر سويه چند نقشي و است مشتركان و برق صنعت بين رابط برق نيروي توزيع بخش 
 به برق  انرژي فروش  و ايشان رضايت و تامين مشتركان به رساني خدمت نخست دارد: عهده 
هاي  شبكه توسعه و راهبري ، نگهداري براي فني نقش ايفاي دوم اقتصادي،  كاالي يك عنوان
 كه طوري به برق صنعت دست باال  هايبخش با هماهنگي و ارتباط حفظ سوم و توزيع

ه  ب. شود هموار صنعت اين توسعه راه  گردد و حاصل  برق عرضه و توليد فرايند ادامه موجبات
ولتاژهاي باال انتقال دهيم. هرچه   منظور كاهش درصد تلفات توان الزم است كه الكتريسيته را در

لف  ي كابل مورد نياز و ميزان انرژي تامر اندازه  كه ولتاژ باالتر باشد جريان كمتر خواهد بود كه اين
  . دهدشده را كاهش مي

درصد از كل مشتركين موجود)  79بيشترين تعداد مشتركين (معادل با  12با توجه به جدول 
درصد از   81باشند. عمده مشتركين صنعت برق بر حسب تعرفه (حدود مربوط به بخش شهري مي

  97تا  96هاي باشند. از سويي ديگر طي سالكل) در استان بوشهر مربوط به بخش خانگي مي
  بيشترين رشد مشترك در بخش روشنايي معابر رخ داده است. 

باشد، بالطبع در بخش خانگي از آنجا كه مصرف برق تابعي از تعداد مشتركين هر بخش مي
جويي فهبيشترين مصرف وجود داشته است، اما رشد مثبت در مصرف به لحاظ افزايش كارايي يا صر 

باشد كه  رويه در صنعت برق حائز اهميت مييا مصرف بي  و رشد منفي به لحاظ كاهش كارايي
شود؛ درصد) ديده مي  6/ 96بيشترين رشد مثبت مصرف بر حسب تعرفه در بخش تجاري (معادل با  
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درصد)   -79/9از سوي ديگر تنها رشد منفي مصرف بر حسب تعرفه مربوط به عمومي (معادل با 
باشد كه در استان  هاي مهم بخش صنعت برق ميباشد. ميزان مصرف سرانه نيز از ديگر شاخص مي

  درصد كاهش داشته است. 62/6نسبت به سال قبل،  97بوشهر سرانه مصرف برق در سال  
  

 1396-97هاي هاي انرژي برق در سال: شاخص12جدول 

  1397  1396  درصد تغييرات   سال   شاخص 
  مشتركين 

  تعداد مشتركين 
 82/3 345065 332376  شهري 
 53/3 119225 115160  روستايي

 74/3 464290 447536  جمع 

 - 74 74  شهري   درصد مشتركين برق(درصد) 
 - 26 26  روستايي

  درصد مشتركين برق به تفكيك تعرفه 

 - 16/0 80 81  خانگي 
 28/3 7/3 6/3  عمومي 

 - 1/1 1/1  كشاورزي 
 - 27/6 5/0 6/0  صنعتي 
 31/2 3/13 13  تجاري 
 75/12 9/0 8/0  روشنايي

  مصرف 

  ميزان مصرف ( مگاوات ساعت) 
 - 99/3 4421346 4604953  شهري 
 - 46/0 1497749 1504644  روستايي

 - 12/3 5919095 6109596  جمع 
 - 62/6 12749 13652  سرانه مصرف برق (كيلو وات ساعت به مشترك)

 - 75 75  شهري   درصد مصرف برق 
 - 25 25  روستايي

  ميزان مصرف برق به تفكيك تعرفه (درصد) 

 23/1 69 68  خانگي 
 - 79/9 13 14  عمومي 

 - 5 5  كشاورزي 
 - 3 3  صنعتي 
 96/6 9 8  تجاري 
 - 2 2  روشنايي
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   1396-97هاي هاي انرژي برق در سال: شاخص12جدول ادامه 

  1396  1396  درصد تغييرات   سال   شاخص 
  توزيع 

 65/3 15335 14796  نيروي برق(كيلومتر) طول شبكه توزيع  
 58/5 3987 3776  ظرفيت شبكه توزيع نيروي برق (مگا ولت آمپر) 

 10/1 6930 6854  طول شبكه برق فشارضعيف( كيلومتر) 
 مĤخذ:شركت توزيع نيروي برق  

  
دهد. هاي صــنعت برق در اســتان بوشــهر را نمايش ميبرخي از شــاخص  12جدول  

ــالمـطابق ـبا ـجدول  ــد منفي  97ـتا  96ـهاي ـمذكور، ميزان فروش برق طي سـ داراي رشـ
تا   96هاي كـشاورزي برق دار ـشده نيز طي ـسال باـشد. تعداد چاهدرـصد مي  12/3معادل با 

  باشد.درصد رشد مي 27/6داراي  97
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  1396-97هاي هاي انرژي برق در سال: شاخص13جدول 

  شاخص
درصد   سال

  1397  1396  تغييرات
  توزيع

 - 15 15  سرانه شبكه فشار ضعيف (بر مشترك)

 85/5 8406 7941  طول شبكه برق فشارمتوسط(كيلومتر)

 - 18 18  سرانه شبكه برق فشار متوسط( متر بر مشترك)

 5/7 6/8 8  هاي توزيع ( كاوا بر مشترك)ظرفيت ترانس

 - 591909512/3 6109596  ميزان فروش برق ( مگا وات ساعت)

 - 99 99  داردرصد روستاهاي برق

 - 94 94  درصد خانوارهاي روستايي داراي برق

تعداد خانوار هاي داراي برق در روستاهاي باالي 
 - 75967 75967  خانوار 20

تعداد خانوار هاي داراي برق در روستاهاي زير 
 56/1 1567 1543  خانوار 20

 27/6 4505 4239  هاي كشاورزي برق دار شدهتعداد چاه
  مĤخذ: شركت توزيع نيروي برق 
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  1396: موجودي مشتركين به تفكيك تعرفه در سال 14جدول 

    تعرفه         
  

  شهرستان 
  جمع   روشنايي   تجاري  صنعتي   كشاورزي  عمومي   خانگي 

 123624 602 18319 688 219 6439 97959  بوشهر 
 95943 1483 11595 661 2047 4231 77409  دشتستان 

 47044 383 8201 174 192 1813 36664  گناوه 
 26122 66 2647 150 481 980 21864  تنگستان 

 33911 513 3441 283 763 1742 27682  دشتي 
 24103 237 2535 152 614 1228 19574  دير 

 32779 91 4091 216 93 1085 27294  كنگان 
 24685 1 4075 101 28 705 19776  عسلويه 

 23517 252 2656 95 220 1044 19502  جم 
 15808 72 2568 88 53 521 12578  ديلم 

 447536 3700 60128 2608 4710 16088 360302  جمع كل 
  مĤخذ: شركت توزيع نيروي برق
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  1397: موجودي مشتركين به تفكيك تعرفه در سال 15جدول

  تعرفه            
  
  شهرستان 

  جمع روشنايي  تجاري صنعتي كشاورزي عمومي  خانگي

 128372 783 18905 710 237 6417 101320  بوشهر 
 97879 1607 11763 626 2178 2828 78877  دشتستان 

 49242 425 8365 146 259 1594 38453  گناوه 
 26917 76 2836 148 511 929 22417  تنگستان 

 34570 515 3530 264 808 1306 28147  دشتي 
 25034 503 2677 141 648 950 20115  دير 

 34573 93 4289 221 100 1083 28787  كنگان 
 25988 1 4130 100 31 759 20967  عسلويه 

 25474 252 2730 93 242 919 21238  جم 
 16241 73 2678 87 65 453 12885  ديلم 

 464290 4328 61903 2536 5079 17238 373206  جمع كل 
  نيروي برقمĤخذ: شركت توزيع  
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 1396: موجودي مشتركين به تفكيك مديريت در سال 16جدول

  كل  روستايي  شهري  شهرستان
 123624 11633 111991  بوشهر

 95943 29726 66217  دشتستان

 47044 10032 37012  گناوه

 26122 15830 10292  تنگستان

 33911 11081 22830  دشتي

 24103 6105 17998  دير

 32779 3738 29041  كنگان

 24685 10618 14067  عسلويه

 23517 13641 9876  جم

 15808 2756 13052  ديلم

 447536 115160 332376  جمع كل
 مĤخذ:شركت توزيع نيروي برق    
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 1397:  موجودي مشتركين به تفكيك مديريت در سال 17جدول 

  كل  روستايي  شهري  شهرستان
 128372 12526 115846  بوشهر

 97879 30137 67742  دشتستان

 49242 10539 38703  گناوه

 26917 16240 10677  تنگستان

 34570 11217 23353  دشتي

 25034 6234 18800  دير

 34573 3904 30669  كنگان

 25988 11076 14912  عسلويه

 25474 14426 11048  جم

 16241 2709 13532  ديلم

 464290 119008 345282  جمع كل
  مĤخذ: شركت توزيع نيروي برق 
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به تفكيك  97و 96هاي : ميزان مصرف برق به تفكيك شهري  و روستايي در سال 18جدول
 شهرستان (مگاوات ساعت)

  شهرستان/سال
  1396سال   1395سال 

  جمع  روستايي  شهري  جمع  روستايي  شهري
 1707688 130592 17892611577096 130339 1658922  بوشهر

 1200509 352478 1279316848031 368814 910502  دشتستان

 529449 110223 419226 531159 110832 420327  گناوه

 323948 187966 135982 330709 189752 140957  تنگستان

 404817 127513 277304 422218 131144 291074  دشتي

 330741 85316 245425 340020 88432 251588  دير

 480716 70278 410437 481338 72245 409093  كنگان

 506134 270188 235946 490564 243192 247372  عسلويه

 256088 138287 117800 261888 142987 118901  جم

 179005 24907 154098 183123 26906 156217  ديلم

 5919095 1497749 4604953150464361095964421346  استان

  مĤخذ: شركت توزيع نيروي برق
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  (مگاوات ساعت) 1396: ميزان  و سهم مصرف مشتركين برق در سال  19جدول 

  عنوان     
  

  شهرستان 
  جمع   روشنايي   تجاري  صنعتي   كشاورزي  عمومي   خانگي   شرح

  بوشهر 
 1789262 27993 142320 60706 34656 415757 1107830  ميزان 

سهم شهرستان 
 29 25 30 35 11 50 26  در تعرفه 

  دشتستان 
 1279316 25552 63313 46136 138216 83278 922821  ميزان 

سهم شهرستان 
 21 23 13 27 44 10 22  در تعرفه 

  گناوه 
 531159 8011 44632 4672 8796 37527 427521  ميزان 

سهم شهرستان 
 9 7 9 3 3 4 10  در تعرفه 

  تنگستان 
 330710 7779 13661 4427 19822 24124 260897  ميزان 

سهم شهرستان 
 5 7 3 3 6 3 6  در تعرفه 

  دشتي 
 422219 9113 15408 17963 51338 33124 295273  ميزان 

سهم شهرستان 
 7 8 3 10 16 4 7  در تعرفه 

  دير
 340019 6809 12876 8900 39027 30685 241722  ميزان 

شهرستان سهم 
 6 6 3 5 12 4 6  در تعرفه 

  كنگان 
 481339 7256 38439 10446 4399 82410 338389  ميزان 

سهم شهرستان 
 8 6 8 6 1 10 8  در تعرفه 

  عسلويه
 490565 8449 121100 11561 1968 70318 277169  ميزان 

سهم شهرستان 
 8 7 25 7 1 8 7  در تعرفه 

  جم 
 261886 6801 15570 6426 11163 44806 177120  ميزان 

سهم شهرستان 
 4 6 3 4 4 5 4  در تعرفه 

  ديلم
 183123 5782 11320 909 7736 12433 144943  ميزان 

سهم شهرستان 
 3 5 2 1 2 1 3  در تعرفه 

 6109598 113545 478639 172146 317121 834462 4193685  ميزان   جمع كل 
  مĤخذ:شركت توزيع نيروي برق
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  (مگاوات ساعت)1397ميزان  و سهم مصرف مشتركين برق در سال : 20جدول 

  عنوان     
 جمع  روشنايي تجاري  صنعتي  كشاورزي  عمومي  خانگي  شرح شهرستان 

 بوشهر
1707688 14374732733 51142 107888936396737209 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

63 21 2 3 8 2 100 

 دشتستان
1200509 28425 61355 43644 114274 87986372948 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

73 6 10 4 5 2 100 

 گناوه
529449 10495 46218 3662 23479 41222233374 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

78 6 4 1 9 2 100 

 تنگستان
323948 6135 14172 4171 20932 25541023128 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

79 7 6 1 4 2 100 

 دشتي
404817 7881 15861 18299 49662 28709826016 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

71 6 12 5 4 2 100 

 دير
330741 6384 12937 9056 38996 23460128767 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

71 9 12 3 4 2 100 

 كنگان
480716 9170 37190 11116 4468 33857880193 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

70 17 1 2 8 2 100 

 عسلويه
506134 1477459514 10851 2230 27069165103 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

53 13 0 2 29 2 100 

 جم
256088 5422 15600 6095 10348 17738141242 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

69 16 4 2 6 2 100 

 ديلم
179005 3571 11673 1429 9588 13993412810 ميزان

سهم شهرستان در
 تعرفه(درصد)

78 7 5 1 7 2 100 

40746677475473111861594655064991197315919095 ميزان جمع كل
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  1396برق به تفكيك شهرستان در سال هاي بخش : ساير شاخص 21جدول 

استانديلم  جم عسلويه كنگان ديردشتيتنگستان گناوهدشتستان بوشهر  شاخص/شهرستان

سرانه ظرفيت ترانس هاي توزيع 
 (كاوا بر مشترك)

8 8 7 9 9 9 9 10 8 7 8 

سرانه شبكه فشار متوسط ( متر بر  
 مشترك)

7 21 16 25 37 27 14 20 18 22 18 

3487941 433 487 457 1259644 659 2009736 911 شبكه برق فشار متوسططول 
طول شبكه برق فشار 

 ضعيف(كيلومتر) 
1393 1642604 810 467 467 371 318 360 2096641

موجودي ظرفيت شبكه توزيع 
 نيروي برق( مگا ولت آمپر)

1037 798 333 243 306 223 279 259 186 1123776

توزيع نيروي طول شبكه 
 برق(كيلومتر) 

2304 36501340146917251110828 805 793 55814583

4249 51 217 28 88 575 718  442 151 1829 150تعداد چاههاي كشاورزي برقدار شده

تعداد خانوارهاي روستايي داراي  
 خانوار  20برق در روستاهاي زير 

102 326 139 235 254 152 29 5 196 1051543

تعداد خانوارهاي روستايي داراي  
101051901850511366172123637194662147606151775967خانوار  20برق در روستاهاي باالي 

تعداد خانوارهاي روستايي داراي  
 برق

102071934451901389674663789197562197802162277510

827 41 113 36 18 80 131 124 66 176 42 تعداد  روستاهاي داراي برق

 - 8 10 1 2 4 7 6 9 5 3 رتبه سرانه مصرف برق

سرانه مصرف برق (كيلووات ساعت
 به مشترك)

1447313334112911266012451141071468419873111361158413652

    



 

 

  

  
  



 

 

  
  
  
  

 حمل و نقل  - مدو فصل
  

  

  مقدمه 
حمل و نقل از جمله امور زيربنايي و فرابخشي است و به عنوان حلقه اتصال صنايع مختلف 

هاي جامعه بـه نـوعي تحـت تـأثير فعاليتكشور همواره مورد توجه بوده است. عالوه بر اين، همه  
مصرف در هر اقتصـاد اسـت و امكـان  -ايـن بخش هستند زيرا از اجزاي مهم چرخه توليد 

هاي اقتصادي را فراهم  مناسب از صنايع و استعدادهاي جامعه و پيشرفت بسياري از طرح  وريبهـره 
 كند.مي

سهم چشمگير بخش  .  روشن و انكار ناپذير است  امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پايدار بسيار
هاي اقتصادي حمل و نقل در توليد ناخالص داخلي كشورها حكايت از ارتباط تنگاتنگ كليه زير بخش

  با بخش حمل و نقل دارد. 
آيد، و علل و عوامل بسيار هر چند كه حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمي 

كه يكي از  فراموش كرد، گردد، اما نبايد رشد و توسعه اقتصادي ميديگري هم هست كه موجب 
توان در رابطه  ثار اقتصادي حمل و نقل را ميآ   .تسا  عناصر كليدي در توسعه اقتصادي، حمل و نقل

هاي اقتصادي مثل صنايع كشاورزي، خدمات، توريسم و ... برشمرد. اگر نگاهي به  با همه فعاليت 
نها به موازات سرمايه گذاري در بخشآبيندازيم مشاهده خواهيم كرد كه    كشورهاي پيشرفته جهان

اند و اين بخش را هم زمان  گذاري كرده اي مختلف اقتصادي، در امر حمل و نقل نيز سرمايهه
كنند را مي  هاي فعال مختلف كه در جامعه فعاليت اند تا بتوانند ارتباطات بين بخشتقويت نموده 

       .ار نمايندبه نحو احسن برقر
تواند روي بهبود وضع عالوه بر اهميت اقتصادي و آثاري كه يك سيستم حمل و نقل مي

فرهنگي    -اقتصادي بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگي تك تك افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعي
   .داشت آن نيز مثل آثار آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، سياحتي و زيارتي را نبايد از نظر دور
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ارتباط عميق حمل و نقل با زندگي روزمره از نقطه نظر دسترسي به خدمات و رفاه اجتماعي و 
نقش اساسي آن در ارتقاء سطح زندگي و رفاه اجتماعي، بيانگر نقش فرهنگي و اجتماعي است كه  

  .شته باشداتواند د مي حمل و نقل 
اجتماعي، ضروري است كه به توسعه حمل  بنابراين جهت ارتقاء سطح زندگي و كيفيت زندگي 

المنفعه بودن آن بيشتر است توجه خاص مبذول گردد و به اين و نقل، به ويژه آنهايي كه جنبه عام
هاي اجتماعي و ورزشي و ... طريق به تقاضاي جامعه براي دستيابي به آموزش و فرهنگ، فعاليت

اي، دريايي و تفكيكي حمل و نقل جاده  در ادامه مبحث حمل و نقل در قالب . پاسخ مساعد داد
  گيرد.هوايي مورد اشاره قرار مي

  
 اي حمل و نقل جاده

اي جاده توسط ناوگان جاده  ق يكه از طر ، مسافر)  اي(كاال  يونقل حمل هايتي مجموعه فعالبه 
  گويند. اي ميحمل و نقل جاده  رديپذصورت 

- افزايش رفاه اجتماعي، ايجاد ارزش افزوده در بخشاي در  هميت روزافزون حمل و نقل جاده ا
و... منجر به اهميت باالي آن در توسعه اقتصادي گرديده است به  كشاورزي، صنعت هاي مختلف

هاي اخير به شدت افزايش يافته است. نتيجه چنين  گذاري در آن طي سالاي كه ميزان سرمايه گونه
سازي محورها به شدت  ها بلكه به لحاظ ايمنهايي نه تنها از بعد تقويت ساير بخشگذاري يهسرما

  باشد.مورد توجه مي
درصد رشد نسبت به سال  5با   1397طول آزادراه ها و بزرگراهها در استان بوشهر در سال 

  كيلومتر رسيده است  671به  1396
كيلومتر به ترتيب بيشترين و كمترين    21كيلومتر و شهرستان جم با    133شهرستان دشتستان با  

  ميزان راه اصلي را دارا مي باشند.
درصد  1/ 4،  1397ميزان كاالي حمل شده ( درون و برون استاني )در استان بوشهر در سال 

  ميزان كاالي حمل شده در كشور بوده است. 
درصد اين آمار 1/ 6در استان بوشهر  1396ال تعداد متوفيان ناشي از تصادفات رانندگي در س

درصد افزايش    6. در حاليكه آمار متوفيان ناشي از حوادث رانندگي در سطح كشور  دركشور بوده است
درصد كاهش داشته   6نسبت به سال قبل  97يافته است اين شاخص در استان بوشهر در سال 

  است. 
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  1396-97  : گزيده شاخص هاي بخش حمل و نقل در سال1جدول 

درصد   1397  1396  شاخص
  تغييرات

طول راههاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و  
 1/0- 2092 2095  كيلومتر -شهرسازي (بدون روستايي)

 5 671 639  كيلومتر–طول آزاد راهها و بزرگراه ها 
 0 1042 1042  كيلومتر -طول راههاي شرياني
 0 611 611  كيلومتر  -طول راههاي ترانزيتي
 0 12 12  تعداد تونل هاي موجود

 6/1 124 122  متر به باال    10تعداد پل ها با دهانه 
 0 20 20  تعداد راهدارخانه هاي موجود 

 5/1 197 194  تعداد تجهيزات و ماشين آالت راهداري
 40 7 5  تعداد نقاط حادثه خيز رفع شده 

 0 5 5  تعداد پاسگاههاي پليس راه موجود
 0 2 2  مراكز معاينه فني مكانيزه فعال تعداد 

 7/7 14 13  رفاهي و تير پارك فعال  –تعداد مجتمع هاي خدماتي  
 3/6 17 16  تعداد دوربين نظارت تصويري  

 0 43 43  تعداددوربين كنترل سرعت جاده اي 
 1/10- 4176 4643  كيلومتر)  –كاالي طي شده از مبدا استان(ميليون تن 

 1/6 6258 5900  هزار تن -شده از مبدا استان ميزان كاالي حمل  
 9/130 418 181  هزار سفر   –تعداد سفرهاي باري كاميون  از مبدا استان 

 9/49- 1088 2173  تن –ميزان ترانزيت ورودي كاال از مرزهاي استان  
 8/9- 111 123  تعداد شركتها و موسسات باري داخلي

 0 35 35  داخلي تعداد شركتها و موسسات مسافري 
 0 6 6  تعداد پايانه هاي عمومي مسافري فعال 

 0 3 3  تعداد پايانه هاي باري و شهركهاي حمل و نقل فعال  
   1396-اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
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  1396-97هاي هاي حمل و نقل به تفكيك شهرستان طي سال: برخي شاخص2جدول 

  بزرگراه ( كيلومتر)  راه فرعي ( كيلومتر)  راه اصلي ( كيلومتر)  شهرستان
  97سال   96 سال  97سال   96 سال  97سال   96 سال

  82  82  16  16  75  75  بوشهر
  48  48  155  155  45  45  تنگستان

  25  25  126  126  21  21  جم
  102  102  164  164  113  113  دشتستان

  85  85  73  73  49  49  دشتي
  61  61  27  26  70  70  دير
  33  33  152  152  39  39  ديلم

  91  91  23  23  34  34  كنگان
  72  72  62  62  66  66  گناوه

  72  71  47  47  60  60  عسلويه
  671  639  845  849  572  608  استان

  ماخذ : اداره كل راه و شهرسازي استان
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 (هزار تن)   1396-97هاي ميزان كاالي حمل شده  در سال:  4جدول 

ميزان كاالي حمل شده   شرح
 درون استاني

ميزان كاالي حمل شده  
 برون استاني

 جمع

1396  
 5900 4497 1403 استان 

 428348 312885 115462 كشور

1/ 2 سهم  4 /1  4 /1  

1397  
 6258 3886 2372 استان 

 442071 315499 126572 كشور

 1/4 1/2 1/9 سهم
  1395-96اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده   

  
  1396-97هاي اي استان در سالدهي شبكه حمل و نقل جاده:  ميزان سرويس5جدول 

  درصد تغييرات  1397 1396  سال
نسبت موسسات مسافربري به ده هزار  

  0 0/ 3 0/ 3  نفر جمعيت

  -33/ 3  0/ 8  1/ 2  سرانه مسافر جابجا شده درون استاني
سرانه بار جابجا شده درون استاني (نفر  

  58/ 3  1/ 9  1/ 2  تن)  –

  11/ 4  39  37  تعداد موسسات مسافربري
  7/ 4  145  135  تعداد موسسات باربري

    محاسبات نگارندهـ هاي استان بوشهر ماخذ: اداره كل حمل و نقل و پايانه  
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 1397اي استان در سال دهي شبكه حمل و نقل جاده:  ميزان سرويس6جدول 

      محاسبات نگارنده -هاي استان بوشهرماخذ: اداره كل حمل و نقل و پايانه
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  0/ 8  475439  244653  4  71  13  بوشهر
  0/ 5  87608  131895  0/ 8  24  2  دشتستان
  0/ 2  1710  18876  1  1  1  تنگستان

  0/ 5  13936  40295  3  7  3  دشتي
  0/ 5  81795  27769  1/ 6  4  1  دير

  0/ 7  56562  70809  3/ 7  7  4  كنگان
  1/ 4  726493  99115  2/ 9  1  2  جم

  3/ 4  501823  251849  6/ 8  24  5  عسلويه
  0/ 5  106325  56045  5/ 9  4  6  گناوه
  0/ 1  11777  3508  5/ 7  2  2  ديلم

 0/ 8  2063468  944814  3/ 3  145  39  استان
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نقل عمومي بر حسب درون و برون استاني مسافرين جابجا شده با وسايل حمل و :  7جدول 
  ( هزارنفر) 1396-97هاي در سال

 جمع برون استاني درون استاني شرح

1396  
 3189 1845 1344 استان

 153975 71932 82043 كشور

1/ 6 سهم  6 /2  1/2  

1397  
 3018 2071 947 استان

 148327 71015 77312 كشور

 2 2/9 1/2 سهم
  6139-79اي كشور سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جادهماخذ:     

  
  
  

  1396-97هاي تعداد سفر مسافري برحسب درون و برون استاني در سال : 8جدول
  (هزارسفر)

 جمع برون استاني درون استاني شرح

1396  
 182 97 85 استان

 15075 5823 9252 كشور

0/ 9 سهم  7 /1  2/1  

1397  
 174 103 71 استان

 15092 5970 9122 كشور

 2/1 1/7 0/8 سهم
  6139-79اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده    
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  1397هاي فعال تا پايان تعداد راهدار خانه:  9جدول   

 جمع غير شرياني شرياني شرح

 20 4 16 استان 

 697 264 433 كشور 

 2/9 1/5 3/7 سهم
  7139اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده    

  
  
  

اداره كل راه و  استحفاظي حوزه تحت ترانزيتي و شرياني هاي راه : طول 10جدول 
  كيلومتر :واحد                                1397سال پايان شهرسازي تا

  راه ترانزيتي  راه شرياني  شرح

1396  
 611 1042  استان
 24982 34633  كشور
2/ 4 3  سهم  

1397  
 611 1042  استان
 25235 34633  كشور
 2/4 3  سهم

  6139-79اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده    
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                  1396-97هايسالتعداد متوفيات ناشي از تصادفات رانندگي در :  11جدول  
  نفر واحد:

درون   شرح
 شهري

برون 
 شهري

 جمع نامعلوم روستايي

1396  
 289 1 14 200 74 استان

 16201 30 1044 10749 4378 كشور

1/ 7 سهم  9 /1  3 /1  3 /3  8/1  

1397  
 271 6 8 191 66 استان

 17183 783 1095 11029 4276 كشور

 1/6 0/8 0/7 1/7 1/5 سهم
  6139-79اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده   

  

  
 در ( برون شهري و درون شهري) تصادفات رانندگي تعداد مصدومين ناشي از:  12جدول

  واحد:نفر          1396-97هاي سال

 تعداد مصدومين شرح

1396  
 4955 استان 

 335995 كشور

1/ 5 سهم  

1397  
 4576 استان 

 367440 كشور

 1/2 سهم
  6139-79اي كشور ماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده    
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  1396-97 سال در استان راههاي حاشيه مدارس  سازي ايمن طرح اجراي  : وضعيت 13جدول 

  ايمن سازي فيزيكي  آموزش ايمني  شرح

1396  
 5 15  استان
 500 1000  كشور

1/ 5  سهم  1 

1397  
 6 19  استان
 430 1000  كشور
 1/4 1/9  سهم

  6139-79اي كشورماخذ: سالنامه آماري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده    
  

   حمل و نقل دريايي 
توسط ناوگان  ايدر ق يمسافر) است كه از طر اي(كاال  يونقل حمل هايتي مجموعه فعالبه 

  گويند.، حمل و نقل دريايي ميرديپذصـورت   ييـايدر
 ايفا  مهمي  نقش  خارجي  تجارت  توسعه  در  كه  است   نقل و حمل  از  ايشاخه  دريايي  نقل و حمل

 كاال،  حمل پايين هزينه جمله از هاييمزيت داشتن واسطه به نقل  و حمل از شاخه اين. كندمي
 ترينمناسب از كاال،  از بااليي حجم حمل در عمل  سرعت و معتبر اسناد مقابل در وجه پرداخت
هاي جغرافيايي كشورمان ايران در حوزه دريايي بسيار  مزيت  آيد.مي  شمار  به  نقل و  حمل  هايروش

كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب  3000باشد. دارا بودن حدود زياد مي 
هاي آزاد (اقيانوس هند)، قرارگيري كشور بر سر مسير كريدورهاي ترانزيتي  كشور، دسترسي به آب 

هاي جنوب كشور از جمله  هنده كشورهاي آسياي ميانه با آب جنوبي و عملكرد ارتباط د -شمالي
  رود.هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بشمار ميمزيت

پيشرفته لجستيكي در بنادر،  سازي، كاربرد تجهيزاتهاي اخير در صنعت كشتيپيشرفت 
ملكرد آن و همچنين هاي بسيار باال و گستره جغرافيايي عگيري از مزايايي چون حمل در حجمبهره 

استفاده از كانتينرها براي سهولت حمل و نگهداري كاالها، كاربرد حمل و نقل دريايي را به شدت  
  .اي و بين كشوري مورد توجه قرار داده استدر عمليات حمل بين قاره 
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استان بوشهر با دارا بودن سواحل طوالني و همسايگي با كشورهاي حوزه خليج فارس از موقعيتي  
هاي اخير با احداث باشد كه طي سالهاي بالقوه برخوردار ميبرداري از اين مزيتتاز جهت بهره مم

هاي مناسبي در هاي متعدد و ايجاد ساير تاسيسات مورد نظر، قدم هاي مختلف،اليروبياسكله
  عملياتي نمودن اهداف مورد نظر برداشته شده است.

متر اسكله در بنادر بوشهر و گناوه  2223ري و هكتار مساحت بند 5/114استان بوشهر داراي 
  مي باشد.

فروند شناور با ظرفيت هزارتن و باالتر به بنادر استان ( بوشهر، خارك،   3921تعداد  1397در سال  
  درصد افزايش داشته است . 36دير، عسلويه ، گناوه)  وارد شده اندكه نسبت به سال قبل 

 
مالكيت اداره كل بنادر و دريانوردي  استان بوشهردر سال مشخصات بنادر تحت  -14جدول 
1397  

  مساحت(هكتار)  بندر
مساحت 

 انبارهاي مسقف
  (متر مربع)

طول اسكله هاي 
  )موجود(متر

ظرفيت پذيرش 
  اسكله (هزارتن)

  30  2230  31  5/54  بوشهر 
  2  93  4/6  60  گناوه 

  1397ماخذ: سالنامه آماري وزارت راه وشهرسازي سال 

 هاتعداد شناورهاي با ظرفيت هزار تن و بيشتر وارد شده به بنادر و ظرفيت آن: 15جدول 
  )تن –(فروند 

  تعداد شناور  بندر
  ظرفيت شناور

 ناخالص خالص 

 18199817 8669183 1686  بوشهر
 61817524 36705942 746  خارگ
 173767 75637 97  دير

 35685150 17258897 1367  عسلويه
 31754 15753 25  گناوه

  115908012  62725412 3921  استان بوشهر
  اداره كل بنادر و كشتيراني بوشهراخذ: م
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 1397در سال  وزن كاالي تخليه و بارگيري شده در بنادر استان : 16جدول 

  واحد:تن                                                                                                                                    
سال و 
 بندر

 بارگيري تخليه

 كاالهاي غيرنفتي مواد نفتي كاالهاي غيرنفتي مواد نفتي

 10805859 109616465 1237029 4151178 استان

 1290630 422115 583365 438649 بوشهر

 112371 89779266 96775 3693814 خارگ

 187443 … 75797 … دير

 9173837 19415084 420063 18715 عسلويه

 41578 … 61029 … گناوه
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واحد:تن1396-97هاي   آمار تخليه و بارگيري به تفكيك نوع كاال طي سال:17جدول  

 1397 1396 كاال
 186 233 ابزارآالت و دستگاههاي سبك 

 11257 32673 برنج
 1311246 657 پارچه و الياف و منسوجات 
  10 چرم و مصنوعات چرمي

 1663 112 چوب و تخته
 4831224 1123193092 خرده بار و متفرقه

 8849 4234 ذرت 
 1 479 روغن نباتي و حيواني

  33 شكر 

 17817324 4163 فلزات 
 6822418 1810 قطعات و لوازم يدكي

 4 37 كاغذ و مقوا 
 356738944 3322440 كاالهاي ساختماني 

 186625 391640 كاالهاي معدني 
 1939322998 2671523469 كانتينر

 2402199 1756050 كود و سموم شيميايي
 1  گندم

 327937 167 گوشت و فراورده هاي گوشتي 
 3220806 29597 لوازم خانگي و محصوالت سبك 

 80335 6563891 ماشين آالت 
 238570455 4914295 محصوالت كشاورزي ، دامي و احشام 

 53502 408 مصنوعات فلزي 
 3147681 2845930 مواد اوليه و تركيبات شيميايي 

 17042577 10010 مواد غذايي 
 113767643 144122287 مواد نفتي

 905605 2051906 نقليه وسايل 
 1258105307 1568095617 جمع

  اداره كل بنادر و كشتيراني بوشهراخذ: م
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  1396-97: شناورهاي ورودي به بنادر استان طي سالهاي  18جدول 
  تغييرات  فروند ورودي باالي هزار تن  بندر

  درصد  فروند  1397  1396
 5/5-  30- 513 543  بوشهر
 16/6- 161- 807 968  خارگ

 12/4- 148- 1/042 1/190  عسلويه
 54/5- 30- 25 55  گناوه
  اداره كل بنادر و كشتيراني بوشهراخذ: م
  1396-97: شناورهاي ورودي به بنادر استان طي سالهاي 19جدول 

  تغييرات  فروند ورودي زير هزار تن  بندر
  درصد  فروند  1397  1396

 14/9- 337- 1/923 2/260  بوشهر
 14/2- 311- 1/886 2/197  خارگ

 43/6- 113- 146 259  عسلويه
 11/5 123 1/195 1/072  گناوه
  اداره كل بنادر و كشتيراني بوشهراخذ: م
 1397:فعاليت مسافري بنادر استان در سال 20جدول 

 جمع كل دير گناوه خارك بوشهر شرح

1397 
 218669 45 52561 107531 58532 مسافر(نفر) ورودي

 220309 39 50962 109795 59513 مسافر(نفر) خروجي

  اداره كل بنادر و كشتيراني بوشهراخذ: م
  1397: شاخص هاي حمل و نقل دريايي در سالهاي 21جدول 

  1397  شاخص  
  125810530  استان (تن) بنادر در كاال بارگيري تخليه و  مقدار
  1632835  تن هزار از كمتر شناورهاي بارگيري تخليه و  مقدار

  897  بنادر(فروند) به شده وارد تن هزار باالي ايراني شناورهاي
  1545  بنادر(فروند) به شده وارد تن هزار باالي خارجي شناورهاي

  ماخذ: سامانه آمار و عمليات سازمان بنادر و كشتيراني  
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  حمل و نقل هوايي 
سرعت   .هوايي جايگاه مهمي دارددر عصري كه زمان ارزش فراوان پيدا كرده، حمل و نقل 

اي حمل و نقل هوايي، باعث گرديده است اين نوع حمل و نقل نقش بخشي و ارتباطات بين قاره 
  حياتي در  توسعه اقتصاد جهاني ايفا نمايد. 

درصد بوده و رتبه  4/3سهم ارزش افزوده استان از كشور در حمل و نقل هوايي  94در سال 
  اشد.برا در كشور دارا مي12

درصد كاهش نسبت به سال قبل   5/17با  1397تعداد نشست و برخاست هواپيماها در سال 
نشست و برخاست در فرودگاههاي كشور مي باشد، همچنين  9/0فروند رسيده است كه  3608

  نفر رسيده است . 441648درصد كاهش به  30با  1397اعزام و پذيرش مسافر در سال 
  

  1397بوشهر تا پايان سال  : مشخصات فرودگاه22جدول 
  3200مساحت ترمينال بين المللي:( مترمربع):  2تعداد ترمينال  :     
  ظرفيت پذيرش مسافر ساليانه داخلي(نفر):  2تعداد باند پرواز:     

 695442  
  ظرفيت پذيرش مسافر ساليانه بين  المللي(نفر):  1909مساحت ترمينال داخلي (مترمربع): 

266667  
  1397ماخذ: سالنامه آماري وزارت راه و شهرسازي سال 
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  1396-97: شاخص هاي فني حمل و نقل هوايي فرودگاه بوشهر طي  23جدول 

سهم از   1397  سال
  كشور

  تعداد نشست و برخاست
  (فروند)

  1/ 1  3589  داخلي
  0/ 02  19  بين المللي

  0/ 9  3608  كل

  اعزام و پذيرش مسافر
  (نفر)

  1/ 2  439143  داخلي
  0/ 02  2505  بين المللي

  0/ 9  441648  كل

  ارسال و پذيرش بار و پست
  ( تن)

  1/ 5  4034  داخلي
  0/ 02  35  بين المللي

  0/ 9  4069  كل

  درصد تغييرات
  -  -18  نشست و برخاست
اعزام و پذيرش 

 -30  مسافر
- 

  ايرانها و ناوبري هوايي ماخذ: اطالعات آماري سامانه فرودگاه
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هاي : شاخص هاي فني حمل و نقل هوايي فرودگاه اختصاصي عسلويه طي سال 24جدول 
97-1396  

سهم   1397  سال
  ازكشور

  تعداد نشست و برخاست
  (فروند)

 16/ 2 6011  داخلي

  0/ 06  1  بين المللي
  15/ 5  6012  كل

  اعزام و پذيرش مسافر
  (نفر)

  17  786722  داخلي
  0  0  بين المللي

  17/ 1  786722  كل

ارسال و پذيرش بار و 
  پست

  )كيلوگرم( 

  11/ 1  4727890  داخلي
  0  0  بين المللي

  10/ 6  4727890  كل

  درصد تغييرات
  -  -7  نشست و برخاست
اعزام و پذيرش 

  -  -8  مسافر

  ماخذ: اطالعات آماري سامانه فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
  

  1396-97هاي : عملكرد فرودگاه بوشهر در پروازهاي مسافري حج تمتع در سال 25جدول 

  درصد تغييرات   1397  1396  شاخص
  -50  8  16  (فروند) تعداد نشست و برخاست
  -55/ 9  916  2078  (نفر) اعزام و پذيرش مسافر

  -68/ 2  18225  57300  ارسال و پذيرش بار و پست (تن)
  ها و ناوبري هوايي ايرانسامانه فرودگاهماخذ: اطالعات آماري 



 

 

  

  
  
 

 عمران شهري -سوم  فصل
 

  

  مقدمه 
بخش عمران شهري داراي ابعاد گسترده اي از قبيل شهرسازي و خدمات رفاهي مانند آب ، 
گاز برق و  تلفن مي باشد. گستردگي فعاليت هاي اين بخش موجب شده تا در برنامه هاي توسعه  
و اسناد باال دستي به عمران شهري توجه بيشتري شود براساس سند چشم انداز توسعه در فصل 

ايد به مواردي از قبيل توسعه پايدار شهري متناسب با مقتضيات محلي، فرهنگي ، عمران شهري ب
تاريخي و اسالمي ، حفظ حقوق و  تكريم شهروندان، تراكم جمعيت در پهنه سرزمين، هماهنگي و 

اسالمي و تجديد حيات شهري در بافت هاي فرسوده   –تناسب سيماي شهري با  فرهنگ ايراني 
مشاركتي از طريق نهادينه نمودن نقش موثر مردم در امر برنامه ريزي توجه    و پيراموني، شهرسازي
  بيشتري صورت گيرد.  

تهيه ي برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ 
مديريت و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمركز  

از طريق واگذاري  وظايف و تصدي هاي دستگاه هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني و 
شهرداري ها، بازنگري و به روز رساني قوانين و مقرارات شهرداري ها و ارتقاي جايگاه شهرداري 

شهري   ها و اتحاديه آنها و نيز تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهداي ها از ديگر سياست هاي عمران
  است.

  
 آب شهري   

آبرساني به شهرهاي استان تحت پوشش شركت آب و فاضالب استان قرار دارد. هدف شركت  
فاضالب،   آوري، انتقال و تصفيهايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع
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برداري از تاسيسات آب شهري و تاسيسات مربوط به فاضالب در حوزه شهرهاي همچنين بهره 
  .باشدمي استان بوشهر 

درصد افزايش يافته است.  3نسبت به سال قبل خود  97تعداد مشتركين آب شهري در سال  
هزار متر مكعب فروخته   77140هزار متر مكعب آب توليدي در استان،  107730از مجموع 

 .گيردبرداري قرار نمي(مصرف)شده به عبارت ديگر آب ورودي به شبكه به طور كامل مورد بهره 
بوده و مابقي آب توليدي  درصد74حدود    97هاي  برداري از آب ورودي به شبكه در سالهره متوسط ب

شود. اين امر نشان از فرسودگي شبكه توزيع آب در سطح استان دارد. در شبكه هدر رفت (پرت) مي
در بخش خانگي بوده است.  97و  96هاي لطبق پيش بيني ها بيشترين ميزان مصرف آب در سا

درصد كاهش داشته است. در سال 20،     96نسبت به سال    97رف بخش تجاري در سال  ميزان مص
 روز بوده است.ليتر در شبانه   152سرانه آب مصرفي استان  97

  

  فاضالب شهري 

شبكه آب و فاضالب شهرها يكي از تاسيسات مهم شهري محسوب مي گردد. تعداد مشتركين    
شهر از   9درصد افزايش يافته است. تعداد  5/8، 96نسبت به سال  97فاضالب شهري در سال 

شهر بوشهر، ديلم و گناوه داراي   3شهرهاي استان داراي مطالعات فاضالب شهري بوده كه تنها 
  باشد. شبكه فاضالب مي
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  1395-96هاي : وضعيت آب آشاميدني شهري استان بوشهر طي سال  1جدول 

  ضريب تغييرات   1397  1396  واحد  شاخص 
تعداد مشتركين آب  

  33/3  279635  270598  مشترك  آشاميدني 

تعداد مشتركين فاضالب  
 5/8  70791  65245  مشترك  شهري 

  -40/7  100  108  متر مكعب  ميزان توليد آب آشاميدني 

في 
صر

ب م
ن آ

يزا
م

  

  6  76/4  40 42  خانگي 
  39 -20  6/1 2  تجاري
  -28  -40  8/1 3  صنعتي 
  17  -66/0  8/29 30  ساير 
  8  -32/5  9/72  77  جمع 
  -33/13  26  30  درصد  متوسط پرت آب 

 15/1  875  865  كيلومتر  طول خطوط انتقال آب
طول شبكه جمع آوري 

 09/0  5/533  533  كيلومتر  فاضالب 

 -03/3  64  66  مخزن  تعداد مخازن موجود

 8/3  319300  307604  متر مكعب  ظرفيت مخازن موجود

  سرانه آب مصرفي 
ليتر در روز 
به ازاي هر 

  نفر
160  152  5- 

 134  4/23  10  كيلومتر  توسعه شبكه توزيع آب 

 35/30  5/36  28  كيلومتر  اصالح شبكه توزيع آب 

حجم  
  فاضالب 

 45/19  21564145  18051908 مكعبمتر   جمع آوري شده 

 45/19  21564145  18051908 متر مكعب  تصفيه شده 
  مأخذ : شركت آب و فاضالب شهري استان بوشهر
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هاي : ظرفيت تامين، طول شبكه توزيع وتوليد و فروش آب در نقاط شهري در سال 2جدول 
96-1395  

  1396سال  1395سال   شاخص

ظرفيت تامين آب 
  ثانيه)(ليتر بر 

  3416  3228  استان
  247786  261971  كشور
  3/1  2/1  سهم
  24 25  رتبه

  حجم توليد آب
  ( هزار متر مكعب)

  107730  102205  استان
  6162225  6045392  كشور
  74/1  7/1  سهم
  19  19  رتبه

  حجم فروش آب
  ( هزار متر مكعب)

  77140  70985  استان
  4633556  4502617  كشور
  6/1  6/1  سهم
  19  18  رتبه

  1395-1396ماخذ: سالنامه آماري كشور 
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   1396- 97هاي اعتبارات شركت آب و فاضالب شهري به تفكيك فصل و برنامه در سال : 3جدول
  (ميليون ريال) 

  فصل / برنامه
1396  1397  

  عملكرد  مصوب  عملكرد تخصيص مصوب
  288990  487540  358968  381318 557958  فصل منابع آب
  272990  419040  227548  246098 379958  برنامه عرضه آب
  16000  68500  131420  135220 178000  برنامه تامين آب

 1102715 1255045  481988  629257 738508  آب و فاضالب فصل
توسعه تاسيسات فاضالب و  برنامه

  بازچرخاني آب
338065 304850  303400  889085  887785  

برنامه ارايه خدمات آب شهري و 
  روستايي

400443 324407  178588  365960  214930  

  هاي عمرانيماخذ: اطالعات موافقتنامه
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 عمران روستايي - مچهار فصل
 

  

  مقدمه
 عادالنه تامين و روستاها عمران و توسعه زمينه ايجاد هدف با روستايي عمران هاي فعاليت

 سازي زمينه و روستايي نقاط محيطي  زيست شرايط  بهبود جهت فيزيكي هدايت و امكانات
 .رسدمي انجام به كشور سراسر در روستايي جمعيت نگهداشت

 اهميت از دامي و زراعي ، باغي متعدد و مختلف توليدات نظر از اينكه از جداي روستاها
 اين كنار در. دارند خاصي جايگاه  نيز گوناگون دستي صنايع توليد نظر از برخوردارند خاصي
 جاذبه داشتن واسطه به روستاها باشيم داشته نگاهي نيم نيز گردشگري بحث به اگر موضوع
 مزارع حتي و كشتزارها و ها باغ ، سالم و پاك هواي و آب و فرهنگي ، تاريخي متنوع هاي

 نگه را  خود جمعيت تنها نه ، صحيح مديريت و ريزي برنامه با توانند مي ماهي و ميگو پرورش
  .باشند هم جمعيت جاذب  بلكه دارند

 است. گسترش توسعه حال در در كشورهاي جدي هاي نگراني دل از يكي روستايي توسعه
 فعاليتهاي ناپايداريو  سو يك از شهري،  اصطالح به جمعيت شتابان و رشد شهرها بي رويه

بلكه  دهد،  مي گسترش را روستاها و شهرها بين  فاصلة موجود تنها نه ديگرسو،  از كشاورزي، 
 فرايند اين به آنچه كند. مي ديگري مصادره  نفع به را يكي انساني) و (طبيعي گوناگون منابع
 كه است به پايين باال  از متمركز و آمرانه نگرش و تصديگري رويكرد متعارف زند،  مي دامن
 و نيازها سوي و سمت تعيين در آنان و مشاركت ذينفع مردم اساسي نقش به توجه بدون
 عمران شدة  تعيين  از پيش اهداف به  دلخواه  طور به است نتوانسته تاكنون اي،  هاي توسعه برنامه

  يابد.  دست روستايي توسعه و
  باشد:روستاها به شرح ذيل ميوظايف بنياد مسكن انقالب اسالمي در راستاي توسعه 
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هاي مسكن محرومان اعم از مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي -
 روستايي و شهري

 هاي هادي و اصالح معابر در روستاها تهيه طرح -
 هاي قرض الحسنه مسكن روستايينظارت بر پرداخت و مصرف وام -

مجلس شوراي   1366اسالمي مصوب سال با توجه به قانون اساسنامه بنياد مسكن انقالب 
اجراي طرح هادي روستاهاي   1378قانون ساماندهي مصوب سال  11اسالمي و همچنين ماده 

    خانوار از وظايف بنياد مسكن انقالب اسالمي برشمرده شده است. 20باالي 
طرح هادي روستايي طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و گسترش 

ي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري و كشاورزي  آت
-هاي عمومي روستايي را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحو تاسيسات و تجهيزات و نيازمندي

  اي تعيين مي نمايد.هاي جامع ناحيههاي روستايي يا طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاه 
  طرح هادي:اهداف 
 ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرايط فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  -
 تامين عادالنه امكانات از طريق ايجاد تسهيالت اجتماعي، توليدي و رفاهي   -
 هدايت وضعيت فيزيكي روستاها  -
ايجاد تسهيالت الزم به منظور بهبود مسكن روستاييان و خدمات محيط زيستي و   -

 ومي عم
  هاي هادي روستايي به شرح ذيل مي باشد: عمليات اجرايي طرح

روها، احداث فضاي احداث و اصالح شبكه معابر، احداث و اصالح ميادين، احداث و اصالح پياده 
سازي، احداث و تكميل هاي آب داخل روستا، ديواره سبز، احداث و اصالح پوشش انهار و كانال

هاي مورد نياز داخل  بيني شده جهت گسترش آتي روستا، احداث پليشسازي اراضي پبند، آماده سيل
روستا، احداث و تكميل شبكه دفع فاضالب بر اين اساس ساالنه از محل اعتبارات استاني و ملي، 
جهت تهيه و اجراي طرح هادي روستايي جهت نيل به اهداف مذكور اعتباراتي اختصاص داده  

  شود. مي
انجام  97خانوار استان بوشهر تا پايان سال 50هاي بااليهادي كليه روستاهاي مطالعات طرح

  97درصد روستاها در سال  50و  96درصد روستاهاي استان درسال  37شده است. همچنين در 
طرح هادي اجرا گرديده است. تغيير تعريف طرح هادي اجرا شده باعث كاهش شاخص نسبت 
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. 3به كل روستاهاي داراي طرح هادي شده است است روستاهاي داراي طرح هادي اجرا شده 
رتبه اول را داراست. شهرستان ديلم داراي كمترين طرح هادي   97و   96شهرستان عسلويه در سال  

 اجرا شده است. 
  

هاي هدف كمي ساماندهي كالبدي روستاها به تفكيك شهرستان :  عملكرد شاخص 1جدول
  1396تاپايان  سال 

  شرح

روستاهاي باالي نسبت 
خانوار داراي طرح  50

هادي به كل روستاهاي 
  خانوار 50باالي 

نسبت روستاهاي 
داراي طرح هادي اجرا 
شده به كل روستاهاي 

  داراي طرح هادي

نسبت روستاهاي باالي 
خانوار داراي طرح  20

هادي به كل روستاهاي 
  خانوار 20باالي 

  100  72  100  بوشهر
  100  30  100  تنگستان
  100  30  100 دشتستان
  100  33  100  دشتي
  100  17  100  ديلم
  100  26  100  دير

  100  71  100  كنگان
  100  26  100  گناوه
  100  80  100  عسلويه
  100  53  100  جم

  مأخذ : اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي استان بوشهر
  
  

  

 
  طرح هادي اجرا شده به طرحي گفته مي شود كه تمام معابر اصلي و معابر فرعي درجه يك  اجرا شده باشد.  - 3
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روستاها به تفكيك شهرستان هاي هدف كمي ساماندهي كالبدي :  عملكرد شاخص 2جدول
  1397پايان  سال  تا

  شرح

نسبت روستاهاي باالي 
خانوار داراي طرح  50

هادي به كل روستاهاي 
  خانوار 50باالي 

نسبت روستاهاي 
داراي طرح هادي اجرا 
شده به كل روستاهاي 

  داراي طرح هادي

نسبت روستاهاي باالي 
خانوار داراي طرح  20

هادي به كل روستاهاي 
  خانوار 20باالي 

  100  72  100  بوشهر
  100  30  100  تنگستان
  100  30  100 دشتستان
  100  42  100  دشتي
  100  28  100  ديلم
  100  45  100  دير

  100  75  100  كنگان
  100  33  100  گناوه
  100  95  100  عسلويه
  100  53  100  جم
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   1396-97هايسالتفكيك فصل و برنامه دراسالمي بهاعتبارات بنياد مسكن انقالب : 3جدول
  (ميليون ريال) 

  فصل / برنامه
  97سال   96سال 

  عملكرد مصوب عملكرد تخصيص  مصوب
  2000  2000  -  -  -  فصل دفاع

برنامه كمك به پايگاه ها و حوزه هاي 
  مقاومت

-  -  -  2000  2000  

  500  500  0  1000  1000  فصل انرژي
  500  500  0  1000  1000  برنامه توسعه امور برق

 1000  1000 0 1700  1700  فصل دين و مذهب

برنامه حفظ و ارتقا فعاليت هاي 
  ديني مساجد -فرهنگي

1700  1700 0 1000  1000 

برنامه هدايت، اطالع رساني و 
  تبليغات ديني

23600  17476  2176  17260  14260 

  14260  17260  2176  17476  23600  هنرو فصل فرهنگ
برنامه حمايت از فعاليت هاي 

  فرهنگي،هنري، ديني، استان ها
10200  6800  1000  10600  8453  

برنامه گسترش و بهسازي كتابخانه 
  هاي عمومي

3400  2500  0  7100  7100  

  1353  3500  1000  4300  6800  فصل حمايتي
برنامه ارايه خدمات 

اجتماعي،فرهنگي، ورزشي به 
  ايثارگران

2500  500  0  1200  400  

  1200  2900  5500  6500  6700  فصل ورزش و تفريحات

  1200  2900  5500  6500  6700  برنامه گسترش ورزش همگاني

  21805  35400  3380  21230  33463  فصل حمل و نقل
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  1396-97هايسال تفكيك فصل و برنامه دراسالمي به:اعتبارات بنياد مسكن انقالب  3ادامه جدول
 (ميليون ريال)    

  فصل / برنامه
  97سال   96سال 

 عملكرد مصوب عملكرد تخصيص  مصوب

  21805  35400  3380  21230  33463  برنامه حمل و نقل جاده اي

برنامه توسعه و نگهداري راه هاي 
  روستايي

0  0  0  0  0  

فصل توسعه و خدمات شهري، 
  روستايي و عشايري

534585  424118  241080  446455  300651  

  89050  89050  30000  30000  30000  فصل گردشگري

برنامه راهبردي توسعه گردشگري 
  داخلي

504585  394118  211080  357405  211601  

برنامه ارائه خدمات شهري و 
  روستايي

2000  900  400  2500  0  

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و 
  روستايي

2000  900  400  2500  0  

 هاي عمرانيماخذ: اطالعات موافقتنامه
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  	عشاير
. است عشايري و روستايي شهري،  تركيب اجتماعي جمعيت ايران، متشكل از سه جامعه متمايز
و زندگي توأمان جوامع مذكور بوده   حيات اجتماعي در اين سرزمين از ديرباز متأثر از روابط متقابل

و در اين ميان، جامعه عشايري همواره، نقشي بارز و تعيين كننده در سرنوشت سياسي و زندگي  
امعه بوده كه اكنون نيز كمابيش چنين است. ج اين وفعاليت ازايران،قلمروزيست وسيعي پهنه  اقتصادي كشور داشته است.

جمعيت كشورند، ولي به اقتضاي شيوه زيست، قلمرو وسيعي   گرچه امروزه عشاير نسبت محدودي از
  از كشور، فضاهاي زيستي عشايري است.

نفر    30000جمعيت عشايري استان بوشهر تغييري نداشته است و در عدد    97تا    94هاي  سال در  
عشايري اند. جمعيت هاي توسعه اسكان يافتهدرصد در كانون  30ثابت مانده است. از اين تعداد 

استان بوشهر داراي توليدات دامي، كشاورزي و صنايع دستي است. به جز در بخش توليد پشم و  
شاهد افزيش   96نسبت به سال  97دام در زمينه توليد ساير محصوالت، عشاير استان در سال 

زان واحد دامي بوده است. مي 407600تعداد دام عشاير استان برابر با  97توليدات هستيم. در سال 
تن  142تن شير خام و  13700تن گوشت،   6657توليدات دامي عشاير استان در سال مذكور معادل

  پشم بوده است. 
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  1394-97هايهاي مربوط به جمعيت عشاير استان بوشهر طي سال:  شاخص 4جدول 

واحداندازه   شرح
درصد   1397  1396 1395  1394  گيري

 تغييرات
  0  5200 5200 5200 5200  خانوار  جمعيت عشايري (خانوار)

 0 30000 30000 30000 30000  نفر  جمعيت عشايري(نفر)

جمعيت عشايري اسكان 
 0  150 150 150 150 خانوار  هاي توسعهيافته در كانون

جمعيت عشايري اسكان 
 0  780 780 780 780  نفر  هاي توسعهيافته در كانون

جمعيت عشايري اسكان 
توسعه هاي يافته در كانون

  به صورت خودجوشي
 0  1739 1739 1739 1739  خانوار

جمعيت عشايري اسكان 
هاي توسعه يافته در كانون

  به صورت خودجوش
 0  9043 9043 9043 9043 نفر

نسبت خانوارهاي بهره مند 
5/13 26  درصد  از سوخت فسيلي  35 37  6 

هاي بازسازي و مرمت را ه
 50  300 400 300 485  كيلومتر  عشايري استان

جمعيت عشايري تحت 
 0  3311 3311 3311 3311  خانوار  پوشش خدمات پشتيباني

هاي يابي براي كانونمكان
  اسكان عشاير

 0  28 28 25 25  خانوار

 0  162 162 125 125  نفر
  مأخذ : اداره كل امور عشايراستان بوشهر
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  1394-97سال هاي : ميزان توليد محصوالت عشاير استان بوشهر طي 5جدول

واحداندازه   شرح
درصد   1397  1396 1395  1394  گيري

 تغييرات

محصوالت 
  دامي

 1/ 3 6657 6567 6500 6000 تن  گوشت

 0 142 142 140 137 تن  پشم

 0/ 7 13700 13600 13500 13350 تن  شير

0/ 5 7580 7540 7440 7300 تن  محصوالت زراعي  

0/ 83 6100 6050 6000 5985 تن  محصوالت باغي  

0/ 2 30060 30000 30000 30000 مترمربع  محصوالت صنايع دستي  

 0 407600 407600 387600 367600 واحد دامي  تعداد دام

  مأخذ : اداره كل امور عشايراستان بوشهر
  

  1396-97هاي : اعتبارات اداره كل امور عشاير  به تفكيك فصل و برنامه در سال 6جدول
  (ميليون ريال)

  فصل / برنامه
1396  1397  

  عملكرد  مصوب  عملكرد  تخصيص  مصوب
 توسعه خدمات شهري،فصل 

  22062  33318  14816  14816  33966  ،روستايي وعشايري

  22062  33318  14816  14816  33966  برنامه ساماندهي عشاير 
  هاي عمرانيماخذ: اطالعات موافقتنامه
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  آب و فاضالب روستايي

-داراي شبكه آب آشاميدني مي 1396درصد خانوارهاي روستايي در سال  92در استان بوشهر
  باشد. اشند. اين آمار نشانگر وضعيت مطلوب استان  نسبت به ميانگين كشوري نميب

درصد افزايش داشته    6،  1396نسبت به سال    1397روستاهاي استان در سال  سرانه آب مصرفي  
دردستوركار   ، جويي درمصرفبرداري ازمنابع آب، صرفهبراي تداوم بهره  است. بنابراين الزم است

. در پي خشكسالي هايي سال هاي اخير و كم آب شدن و خشك شدن چشمه  مشتركان قرار گيرد
دهنه كاهش پيدا   10وستايي، تعداد چشمه هاي تامين كننده آب به هاي تامين كننده آب مناطق ر

  كرده است.
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  1396-97هاي هاي آب آشاميدني روستايي طي سال: شاخص 7جدول

سال   واحد  شرح
1396  

سال 
1397  

درصد 
  تغييرات

روستاهاي داراي شبكه آب 
  5/1  462  455  روستا  آشاميدني

خانوار روستايي برخوردار از 
  4/0  92  6/91  درصد  آشاميدنيشبكه آب 

طول شبكه و خطوط انتقال آب  
  كيلومتر  آشاميدني

1945  1973  55/0  95 /3  
3449  3468  17/0-  52 /2  

  -17/0  71380  71505  مترمكعب  حجم مخازن آب آشاميدني
  -39/1  5/35  36  درصد  پرت آب

  0  75  75  مورد  تاسيسات همجوار
  0  10  10  دهنه  چشمه

  9/6  62  58  حلقه  چاه
  3/6  184  173  ( ليتر در شبانه روز)  سرانه آب مصرفي

  9/77  19  86  كيلومتر  توسعه شبكه توزيع آب
  4/42  178  125  كيلومتر  اصالح شبكه توزيع آب

  مأخذ :شركت آب و فاضالب روستايي استان بوشهر
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: ظرفيت تامين، طول شبكه توزيع وتوليد و فروش آب در نقاط روستايي در  8جدول
  1394-96هاي سال

  1396سال  1395سال   1394سال   شاخص

ظرفيت تامين آب 
  (ليتر بر ثانيه)

  1107  1079  963  استان
  84306  81054  77095  كشور
  1/ 3  1/ 3  1/ 2  سهم
  23  22  25  رتبه

  توليد آب
  ( هزار متر مكعب)

  34000  32017  36003  استان
  1441038 1382449  1390976  كشور
  2/ 3  2/ 3  2/ 6  سهم
  18  18  16  رتبه

  فروش آب
  ( هزار متر مكعب)

  20300  20373  23912  استان
  975704 652929  963604  كشور
  2/ 08  3/ 1  2/ 5  سهم
 18  19  18  رتبه

  حجم مخازن
  ( متر مكعب)

  71505  60699  66160  استان
  3803553  3628788  3332951  كشور
  1/ 8  1/ 6  2  سهم
  25  25  26  رتبه

طول شبكه توزيع 
  آب

  ( كيلومتر)

  3449  3364  3342  استان
  178848  172980  167234  كشور
  1/ 9  1/ 6  2  سهم
  20  20  18  رتبه

  1394-1396ماخذ: سالنامه آماري كشور 
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هاي : اعتبارات شركت آب و فاضالب روستايي به تفكيك فصل و برنامه در سال 9جدول 
  ( ميليون ريال )  97-1396

  فصل / برنامه
  1397سال   1396سال  

  عملكرد  مصوب  عملكرد تخصيص  مصوب
  501188  1069644  5/663256  815967 1008741  آب و فاضالبفصل 

 و فاضالب تاسيسات توسعه برنامه
  841  1500  -  -  -  آب بازچرخاني

  500347  1068144  5/663256  815967 1008741  روستايي شهري وارايه خدمات  برنامه
  هاي عمرانيماخذ: اطالعات موافقتنامه
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  96هاي آب آشاميدني روستايي به تفكيك شهرستان در سال : شاخص 10جدول 

ان
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خور
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 به
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انو
د خ

رص
طول شبكه و  د

خطوط انتقال 
آب آشاميدني 

 (كيلومتر)

 
حجم مخازن و 
پرت آب (متر 
 مكعب/درصد)

 منابع تامين آب

ال
نتق
ط ا

 خ

يع
توز

كه 
شب

 

زن
خا
م م

حج
 

آب
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 پر
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چاه
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چش

 

وار
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سا
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 تا

99/ 26 27 بوشهر  148 261 4980 54 0 0 11 

91/ 31 86 تنگستان  416 645 20300 36 1 1 10 

83/ 8 81 دشتستان  394 815 14665 49 15 4 24 

 13 5 15 32 11805 399 274 81 59 دشتي

 6 0 7 21 2507 201 149 96 37 دير

99/ 4 35 ديلم  186 139 360 0 0 0 1 

 3 0 0 28 2500 94 41 98 11 كنگان

 0 0 18 37 5500 499 131 95 50 جم

 5 0 0 34 4725 181 4140 99 48 گناوه

 2 0 2 65 4100 265 66 99 21 عسلويه

91/ 6 455 استان  1945 3449 71505 36 58 10 75 
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  97 هاي آب آشاميدني روستايي به تفكيك شهرستان در سالشاخص : 11جدول 

ان
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آشاميدني 
 (كيلومتر)

حجم مخازن و 
پرت آب 

مكعب/درصد)(متر  
 منابع تامين آب
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كه 
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2/99 27 بوشهر  148 263 4980 44 0 0 11 
3/91 86 تنگستان  416 647 20300 36 1 1 10 
17/87 83 دشتستان  411 816 14665 39 17 4 24 
7/82 61 دشتي  278 401 11630 32 15 5 13 
3/96 37 دير  154 201 2570 21 7 0 6 
4/99 35 ديلم  186 139 360 20 0 0 1 
7/98 11 كنگان  42 94 2000 28 0 0 3 
8/97 53 جم  132 454 6050 37 20 0 0 
86/99 48 گناوه  140 182 4725 34 0 0 5 
84/99 21 عسلويه  66 271 4100 45 2 0 2 
5/35 71380 3468 1973 92 462 استان  62 10 75 

  مأخذ : شركت آب و فاضالب روستايي استان بوشهر
  
  
  



 

 

  
  



 

 

  
 

  
  

 مسكن – مپنج فصل
 

  

  مقدمه 
بر تأثيرات   هاي پيشرو در هر اقتصادي است كه توجه بـه آن عـالوه بخش مسكن از بخش 

همچـون موتور رشد و توسعه  .به لحاظ اقتصادي نيزحايز اهميت بـوده  ، فرهنگي -ژرف اجتماعي
هاي بخش  نمايد. اين بخش با ايجاد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در بخش ساختمان وعمل مي

تغييرات در توليد ناخالص داخلي و نوسانات    ، گذاريوابسته، از طريق تاثير بر مخارج مصرفي و سرمايه 
رو كشورها در شرايط بحران اقتصادي و جدي دهد. از اين اقتصادي را به شدت تحت تاثير قرارمي

درعـين   .گيرنـدمـي  عنوان موتور رشد ومولد اشتغال كمك دن معضل بيكاري از اين بخـش بهش
هر بخش اقتـصادي   تواند سيستم كارآي مسكن (وثبـاتي دراقتصاد كالن ميحـال هرگونـه بـي

ديگـري) را غيـركارآمد ساخته و اهداف تعيين شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شـرط 
  ر تمهيد بخش مسكن كارآمد، ايجاد محيط باثبات اقتصادي است.اوليـه د

توانيم به كم درآمدترين خانوارها قدرت تامين حداقل مسكن، فرآيندي است كه طي آن مي 
هاي هميشگي افراد يك تهيه مسكن و خدمات سكونتي مورد نياز بدهيم. خريد مسكن از دغدغه 

هاي ساخت و قيمت زمين (قسمت  همچون هزينه  باشد. قدرت خريد مسكن به عوامليجامعه مي
هاي عرضه)، حجم نقدينگي، نرخ ارز، نرخ بهره و درآمد خانوارها (قسمت تقاضا) بستگي دارد. سياست

تواند نقش موثري در دسترسي آسان توسط همه اقشار جامعه ها در بخش مسكن ميمناسب دولت
  را به همراه داشته باشد. 
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  مزيت نسبي بخش مسكن 
  3/0براي استان بوشهر به ترتيب  معادل   94و  93هاي مزيت نسبي بخش مسكن در سال

هاي مذكور رقمي كمتر از يك  باشد. از آنجا كه اين رقم براي بخش مسكن استان در سال مي 4/0
باشد  ميدهنده اين مطلب است كه اين بخش داراي مزيت نرا به خود اختصاص داده است،  نشان

باشد، اما با مقايسه مزيت نسبي بخش مسكن در اين دو و توليد در اين بخش داراي منفعت نمي
  باشد. مي 93داراي مزيت بيشتري نسبت به سال  94سال، بخش مسكن در سال  

اجرا ي  هـاجهت سنجش ارزش افزوده بخش مسكن، عمدتاً از دو متغير ارزش افزوده ساختمان
  شود.ي و ارزش افزوده خدمات مستغالت استفاده ميشده توسط بخش خصوص

باشد. نسبت مصرف واسطه به ستانده بيانگر ميزان هزينه مصرف شده جهت توليد مسكن مي
باشد. درصد مي  2/59و  3/60به ترتيب معادل 94و  93هاي اين نسبت در استان بوشهر در سال
 93واحد ارزش ريالي توليد شده در بخش مسكن در سال  100اين بدين معني است كه به ازاء هر 

اي، هزينه و مابقي آن درصد آن براي مصارف واسطه 2/59حدود  94درصد، در سال  3/60حدود 
  باشد. ارزش افزوده مي

  

 1393-94هاي هاي اقتصادي بخش مسكن در استان بوشهر طي سال: شاخص1جدول 

 ماخذ: محاسبات نگارنده

  1394  1393  شاخص
 9351237 7866567 ارزش افزوده  استان در بخش مسكن

 559942467 541463160 ارزش افزوده كشور در بخش مسكن

  1/ 7  1/ 5  سهم ارزش افزوده استان از كشور در بخش مسكن
  15  20  رتبه استان در كشور

 13581572 11928379  مصرف واسطه بخش مسكن

 22932809 19794946  مسكنستانده بخش 

  59/ 2  60/ 3  نسبت مصرف واسطه به ستانده
  0/ 4  0/ 3  مزيت نسبي بخش مسكن
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هاي احداث سـاختمان در نقاط شـهري كشـور و اسـتان بوشـهر بر تعداد پروانه
  حسب مساحت زمين و زيربنا، تعداد طبقات، نوع استفاده ساختمان 

توانـد  ساختماني نيـز از جملـه متغيرهـائي اسـت كـه مـيي هاميزان صدور ساالنه پروانه 
افزايش صدور پروانـه سـاختماني، كه با   دهنده ركود يا رونق در بخش مسكن باشد به طورينشان

افزوده بخش مسكن نيز با افزايش و رونق، و در صورت كاهش  و به تبع آن ارزش يگذارسرمايه
  گـردد. و ارزش افزوده بخش مسكن با ركود مواجـه مـي يگذارصدور پروانه ساختماني،سرمايه

  2800به ترتيب برابر با  97و  96هاي هاي ساختماني صادر شده استان در سالتعداد پروانه   
درصد كاهش   4نسبت به سال قبل    96هاي صادر شده در سال  باشد. تعداد پروانهپروانه مي2699 و

هاي ساختماني در استان بوشهر در سال  داشته است. در مجموع با توجه به كاهش صدور پروانه
هاي صادره در پروانه نسبت به سال قبل شاهد ركود بخش مسكن هستيم. بيشترين سهم 1397
  هاي ساير بوده است. مربوط به پروانه 2/ 6با   1396سال 
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هاي احداث ساختمان در نقاط شهري كشور و استان بوشهر  در سال : تعداد پروانه 2جدول 
97-1396  

 

 عنوان
سهم استان از  كشور بوشهر

 كشور
 سهم تعداد  سهم تعداد  سهم تعداد  سهم تعداد  1397 1396 1397 1396 1397 1396

مسكوني 
3/2 85 120485 85 103328 85 2302 85 2375 (پرونده)  9/1  

مسكوني و 
كارگاه  

 توام(پرونده)
212 5/7  185 7 8974 2/7  10595 4/7  4/2  7/1  

بازرگاني 
7/6 189 (پرونده)  185 7 7834 3/6  8978 2/6  4/2  2 

صنعتي 
،آموزشي و 
بهداشتي 
 (پرونده )

16 5/0  19 7/0  1634 3/1  1680 2/1  1 1/1  

3/0 8 ساير (پرونده)   8 3/0  311 2/0  301 2/0  6/2  6/2  
3/2 100 142039 100 122081 100 2699 100 2800 جمع   9/1  

  مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و كشور
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استان بوشهر بر حسب هاي احداث ساختمان در نقاط شهري كشور و : تعداد پروانه 3جدول 
  1396-97هايتعداد طبقات  نقاط شهري در سال

 عنوان
سهم استان از  كشور بوشهر

 كشور
 سهم تعداد  سهم تعداد  سهم تعداد  سهم تعداد  1397 1396 1397 1396 1397 1396

6/44 1249 يك طبقه  1368 7/50  36221 30 42064 6/29  4/3  2/3  
6/26 746 دو طبقه  653 2/24  30545 25 35014 6/24  4/2  8/1  
1/13 353 12 335 سه طبقه  18344 15 20782 7/14  8/1  7/1  
8/9 275 چهارطبقه  228 4/8  11278 9 12500 8/8  4/2  8/1  

پنج طبقه و 
 97 7 195 بيشتر

6/3  
25693 21 31679 

3/22  
1 3/0  

  9/1  3/2  100  142039  100  122081  100 2699  100 2800 جمع
  سالنامه آمار بوشهر و كشورمأخذ: 
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هاي احداث ساختمان بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده ساختمان در نقاط : پروانه 4جدول
  1396-97هاي شهري استان وكشور در سال

 
 شرح

سهم استان از  كشور استان بوشهر
 كشور

1396 1397 1396  1397  1396  1397  
  درصد   تعداد   درصد   تعداد   درصد   تعداد   درصد   تعداد 

اسكلت 
06/0 1/0 6/19  27882 19  23477 60/0  17 8/0  19 فلزي  

45/1 1/2 64 90962 63 76287 3/49  1327 58  1640 بتن آرمه  

آجر و 
 3 1/2 3/15 21802 8/16 20699 5/24  663 16  437 آهن

آجر و 
2/7 4/5 1/0 70 1/0 74 2/0  5 2/0  4 چوب  

بلوك 
9/51 1/45 1 1322 1/1 1550 4/25  687 25  700 سيماني   

 0 0 0 1 0 1 0  0 0  0 ساير 

 9/1 3/2 100  142039 100  122081 100  2699 100  2800 جمع 

  ماخذ: مركز آمار ايران
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هاي احداث ساختمان بر حسب مورد : تعداد واحد مسكوني تعيين شده در پروانه 5جدول
  1396-97هاي استفاده ساختمان در سال

 
 شرح

سهم استان از  كشور استان بوشهر
 كشور

 درصد   تعداد  درصد   تعداد  درصد   تعداد  درصد   تعداد  1397 1396  1397  1396 1397 1396
  14/1  7/1  88  333490  88  285629  87  3808  85  5047 مسكوني

مسكوني و كارگاه 
  28/1  5/2  7/11  42028  12  36295  5/12  542  15  892 توام

  24/1  5/1  2/0  806  2/0  792  2/0  10  2/0  12 بازرگاني
صنعتي،آموزشي و 
  37/5  6  05/0  186  04/0  159  2/0  10  16/0  10 بهداشتي يا درماني 

  69/7  2/2  01/0  65  02/0  87  1/0  5  08/0  2 ساير 
  16/1  8/1  100 376575  100 322962  100 4375  100 5963 جمع 

  ماخذ: مركز آمار ايران
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 اطالعاتارتباطات و فناوري - مشش فصل
  

  
  

 مقدمه
 information communication technologies )  (  ناوري اطالعات و ارتباطاتف

ها ارتباط و انتقال داده   نحوه    ه، هاي پيشرفت تمام فناوريبرگيرنده  عبارتي كلي در  )  (ICTاختصاربه  
  هاي ارتباطي است. در سامانه 

نياي ارتباطات و توليد اطالعات به سرعت در حال تغيير بوده و ما امروزه شاهد همگرايي آنان  د
سرعت و در زماني غيرقابل  ه ها و اطالعات باي كه داده گونه ه بيش از گذشته با يكديگر بوده، ب
   .گيردو در دسترس استفاده كنندگان قرار مي تصور به اقصي نقاط جهان منتقل

ICT  هاي اي را در تمامي عرصه ارتباطات بدون شك تحوالت گسترده  و اطالعاتفناوري  يا
اي است كه جهان  گونه ه اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال داشته و تاثير آن بر جوامع بشري ب

اي كه در آن دانايي و طالعاتي است. جامعهامروز به سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعه ا
ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش، داراي نقشي محوري و تعيين كننده است. گستره كاربرد  
و تاثيرات آن در ابعاد مختلف زندگي امروزي و آينده جوامع بشري به يكي از مهمترين مباحث روز 

 ت. ن را به خود معطوف كرده اسجهان مبدل شده و توجه بسياري از كشورهاي جها 
آوري الزم به منظور توسعه فن هاي  افزون ارتباطات دركشورها و تدوين استراتژيبا گسترش روز 

در جهت توسعه همه جانبه    هاي روز از مزاياي آناطالعات، ما نيز ناگزير هستيم همگام با پيشرفت 
اطالعات وضعيت پست و مخابرات در استان و مند گرديم. اين بخش شامل كشورمان بهره در 

  باشد. هاي مربوط به هر بخش ميبررسي شاخص
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  پست
شركت پست جمهوري اسالمي ايران با هدف دستيابي عموم مردم به خدمات پستي درعرصه  

ريزي، تاسيس، تجهيز و  ها و راهبردهاي كالن در زمينه برنامهارتباطات، تنظيم و اعمال سياست 
توسعه واحدهاي پستي و گسترش خدمات پستي به سراسر كشور، در راستاي انطباق با روزآمدترين  

تحت نظارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  هاي فناوري ارتباطات، پيشرفت
هاي  تاسيس گرديده است. اداره كل پست استان بوشهر نيز در همين راستا و مطابق با سياست

- گيري در شبكه پستي استان ميهاي چشم دار فعاليتعهده جمهوري اسالمي ايران  شركت پست
  د. باش

شود زيرا عالوه بر كاهش  سرانه ترافيك نوعي شاخص توسعه يافتگي جوامع بشري محسوب مي
  در  يپست مرسوالت سرانه دهد.هاي غير ضروري را نيز كاهش ميآلودگي محيط زيست، هزينه

  در  نيا. است 7 حدود) پست يمل شركت به كسالي طول در نفر هر مراجعه متوسط يعني(  رانيا
 يياروپا  يكشورها  از  اعم  شرفتهيپ  يكشورها  در  و  مرسوله  44  ايدن   در  عدد  نيا  متوسط  كه  ستيحال

بوده كه به ميانگين كشوري   5/6در حاليكه در استان بوشهر اين رقم به ميزان  .است مرسوله 300
  نزديك و از ميانگين جهاني بسيار فاصله داريم. 

  است  امكانات و زات يتجه  كمبود  نه و استان بوشهر رانيا در مرسوالت سرانه بودن نيي پا ليدل
 و ها تيقابل از مردم حيصح استفاده  عدم آن ياصل ليدل بلكه ؛ يقانون يهاء خال  و ضعف نه و

  و نيقوان تيرعا  در ناظر يها دستگاه  ينظارت ضعف  نيهمچن و كشور يپست شبكه يها تيظرف
ايران نسبت به ميانگين  .است يدولت يها بخش يگر يخودپست بحث در ژه يبو موجود،  مقررات

جهاني از سرانه ترافيك پاييني برخوردار است چرا كه در كشورهاي توسعه يافته انحصار تمامي 
باشد. با توجه به فاصله سرانه مرسوالت پستي با ميانگين جهاني انتظار خدمات در اختيار پست مي

ارائه نمايد و در اين زمينه  هاي الزم را فراهم و خدمات متنوع مي رود كه شركت پست زيرساخت
  سازي نمايد.فرهنگ 

نسبت    97دهد كه سرانه ترافيك به ازاي هر نفر جمعيت در استان در سال  آمار و ارقام نشان مي
درصدي بوده است. در مقايسه شاخص هاي شهرستاني، از نظر سرانه   10، داراي كاهش  96به سال  

مهم در راستاي توسعه يافتگي شهرستان هاست  مرسوالت پستي كه يكي از شاخص هاي كليدي و  
 و مستقيم تاثير تواند مي نقل،  و حمل توسعه اركان از يكي عنوان به پستي خدمات از و استفاده 
بيشترين   22/16باشد، شهرستان بوشهر با  داشته استان اقتصادي كالن هاي شاخص بر كارآمدي

  يني از اين سطح قرار گرفته اند.سرانه و ساير شهرستان هاي استان در سطح بسيار پاي
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در مقايسه با سال قبل در برخي از شاخص ها  1397بطور كلي مقادير شاخص ها در سال 
تفاوت چشمگيري داشته كه نياز به توجه بيشتر و ايجاد زيرساخت هاي الزم جهت بهبود عملكرد  

  را مي طلبد.
  

  1393-1397هاي هاي پستي استان طي سال: مقايسه عملكرد شاخص 1جدول 

واحد   شرح
  متعارف

  درصد  عملكرد
  1397  1396  1395  1394  1393 تغييرات

پوشش جمعيتي هر  
  82/0  4768  4729  4074  3571  3654  نفر   واحد پستي 

پوشش جمعيتي هر  
  0  3765  3765 3560  2785  2645  نفر   صندوق پستي 

پوشش مساحتي هر  
  41/0  113  112  84  74  81  مربع كيلومتر  واحد پستي 

پوشش مساحتي هر  
  صندوق پستي 

كيلومتر  
  0  89  89 74  57  65/58  مربع 

تعداد مرسوله صادره به  
  - 16  8/4  71/5 68/5  3  07/3  مرسوله   ازاء هر نفر 

تعداد مرسوله وارده به  
  44/9  7/1  6/1 6/1  7/1  8/1  مرسوله   ازاء هر نفر 

تعداد مرسوله به ازاء 
  - 2/10  30970  34484 29661  28700  25700 مرسوله   هر واحد پستي 

تعداد مرسوله به ازاي 
  - 67/3  53061  55084 50053  41000  39100 مرسوله   كارمند 

  - 55/10  7588  8483  8009  6970  7342 مرسوله هزار  حجم ترافيك 
سرانه ترافيك به ازاي 

  - 55/10  52/6  29/7  28/7  34/6  7  مرسوله   هر نفر جمعيت 

سرانه ترافيك به ازاي 
  - 2/10  31  5/34  7/29  7/28  7/25  مرسوله هزار  واحد پستي هر 

سرانه ترافيك به ازاي 
  - 67/3  1/53  1/55  50  41  1/39  مرسوله هزار  هركارمند 

  مأخذ: اداره كل پست استان  
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 1397هاي پستي در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعاليت: شاخص 2جدول 
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 55343  188 41 54 169  9  12  9 2 2 2 8 بوشهر 

 12186  44 10 16 26  19  3 0 0 0 1 1 54دشتستان 

 4014  10 2 4 9  16  1 0 0 0 1 1  18تنگستان 

 3643  12 3 6 11  37  17 0 0 0 0 1 23 دشتي 

 3480  12 3 5 5  23  5 0 0 0 1 1 16 دير

 6452  24 8 8 8  8  7 0 0 0 0 1 3 كنگان 

 8331  34 10 8 8  4  4 0 0 0 0 1 12 عسلويه

 4324  13 4 6 8  12  2 0 0 0 0 1 18 جم 

 11695  44 6 8 14  3  4 0 0 0 0 1 22 گناوه 

 4832  17 3 4 5  15  3 0 0 0 1 1 3 ديلم

114300 398 26311990 146  58 0 0 0 6 17711 جمع 
 مأخذ: اداره كل پست استان
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  1397هاي پستي در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعاليت: شاخص 2ادامه جدول 

حد عنوان شاخص يا نماگر
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روستايي بهره  ICTتعداد دفاتر 
 برداري شده

 4 15 16 12 3 8 23 19 37 9 146 دفتر 

 3 10 2 1 6 8 8 2 38 54 132 صندوق تعداد صندوق هاي پستي شهري 

تعداد صندوق هاي پستي 
 روستايي 

 3 22 18 12 3 16 23 18 54 8 177 صندوق

تعداد كل مرسوالت پستي وارد 
 شده از مبادي داخل كشور

مرسولههزار   1799 917 213 54 73 60 104 123 93 124 37 

تعداد كل مرسوالت پستي صادر 
 شده از مبادي داخل كشور

 16 59 39 68 71 29 17 16 162 1395 1872 هزار مرسوله

تعداد كل مرسوالت پستي وارد 
 شده از مبادي خارج از كشور

 22 58 30 76 41 5 19 2 130 894 1277 مرسوله

مرسوالت پستي صادر تعداد كل 
 شده به خارج  از كشور

 23 21 13 11 57 1 3 1 34 805 969 مرسوله

مرسوله هزار  ترافيك مرسوالت پستي   5574 4848 6/162  06/45  06/51  7/43  12/1109/90  5/67  5/107  68/47  

مرسوله به   سرانه مرسوالت پستي
22/16 5 جمعيت  64/0  59/0  59/0  72/0  02/1  23/1  69/0  05/1  37/1  
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  مخابرات
هاي اقتصادي هر كشور بحث چگونگي ورود به بازارهاي جهاني هاي مهم بخش كي از بحثي

برداران و فعاليت فرامرزي است. در بخش مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه خدمات، بهره 
به ارائه خدمات جديدي خواهند اي فعال خواهند شد و  المللي و منطقههاي بين جهاني در كنار سازمان

و   ICT عموم با ارائه خدمات متنوع  ارتباط مناسب مورد نياز  ايجادهدف شركت مخابرات   .پرداخت
  باشد.مي تاكيد برارزش آفريني حداكثري براي ذينفعان

 دقيق  شناخت مستلزم كشور،  در اطالعات فناوري و ارتباطات براي قوي زيرساخت يك ايجاد
  و  ارتباطات توسعه منظر از مجزا،  طور به استان ها وضعيت شناخت همچنين و كشور كل وضعيت
 فناوري و ارتباطات توسعه شاخص گيرياندازه  زمينه،  اين در. باشدمي)  ICT( اطالعات  فناوري

  در كشور   استان  هر  اطالعات  فناوري   و  ارتباطات  بخش  عملكرد  تحليل   و  ارزيابي  ، )  IDI(  اطالعات
  استان ها  توسعه و رشد ميزان بررسي و هاگيريتصميم  راهبردي،  هايريزيبرنامه  در مهمي نقش
  .  دارند اطالعات فناوري و ارتباطات زمينه در

  رشد  به توجه با هااستراتژي و هاسياست  تدوين براي استان براي IDI شاخص گيرياندازه 
  اين  به جامعه  مختلف اقشار دسترسي امكان آوردن فراهم و ارتباطات و اطالعات فناوري   روزافزون
 در  را  مهمي  بسيار  نقش  شاخص  اين  همچنين.  است  حياتي  جامعه،   همگوني  و  يكپارچگي  و  فناوري

  .كندمي ايفا اقتصادي  و اجتماعي توسعه بر ارتباطات و اطالعات  فناوري تأثير ارزيابي و گيرياندازه 
  101بيش از  1397دهد كه ضريب نفوذ تلفن همراه در استان در سال آمار و ارقام نشان مي

درصدي داشته است اين در حالي است كه ضريب  7/5رشد  1392درصد است و نسبت به سال 
باشد كه اين امر بيانگر گرايش مردم به سوي  درصد مي  21/ 3معادل    1397نفوذ تلفن ثابت در سال  

  باشد. ترس ميهاي جديدتر، آسان و در دستكنولوژي
  96دفتر در سطح استان بوده كه نسبت به سال  169برابر با  1397در سال  ICTتعداد دفاتر 

  درصد رشد داشته است. 77بيش از 
و رتبه استان    1/ 3سهم استان از تعداد تلفن هاي همراه مشغول به كار در كشور    1395در سال  

هاي از استان تهران به ترتيب متعلق به استانباشد. بيشترين تعداد كاربران اينترنت بعد مي 20
  باشد.اصفهان، خراسان رضوي، فارس و خوزستان مي

  داشته خوبي تغييرات 95 سال پايان تا 92 هاي سال طي بوشهر استان IDI شاخص مقدار
 زير مقدار.  است كرده  پيدا رشد 95 سال پايان تا 06/6 مقدار به 92 سال در 05/4 مقدار از و است

 واقع در. است يافته افزايش 95 سال پايان تا 34/8 به 92 سال در 52/5 از دسترسي  شاخص
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 مقدار از نيز استفاده  شاخص زير در. است داشتهاستان روند مثبتي  در خانوارها و افراد دسترسي
  به نيز درصدي136 رشد اين. شود مي ديده  افزايش 95 سال پايان تا 81/3 به 92 سال در 48/1

  . گرددمي بر كشور در بيشتر استفاده  ميزان و اطالعات فناوري كاربردهاي توسعه
  

  1393-1397هاي هاي بخش ارتباطات (مخابرات) طي سال: وضعيت شاخص 3جدول 

  

   

  شرح 
  واحد

اندازه  
  گيري 

  عملكرد استان 

1393 1394 1395  1396  1397  

شماره تلفن  
  منصوبه 

  300832  304511  300832  299242  295939  282588  شهري 
  85353  80513  85353  85603  86896  88896  روستايي

  386185  385026  386185  384845  382835  372484  جمع 
شماره تلفن  
مشغول به  
  كار(داير)

  250995  250995  250995  249324  243078  234847  شهري 
  66553  66553  66553  66248  67496  68061  روستايي

  317548  317548  317548  315572  310583  302908  جمع 
  35000  35000  35000  35000  35000  شماره   شماره تلفن منصوبه (اعتباري) 

شماره تلفن  
مشغول به كار  

  (اعتباري) 

  6941  6941  6941  6941  6251 6298  شهري 
  12300  12300  12300  12246  12593 11070  روستايي

  19241  19241  19241  19187  18844 17368  جمع 
  1303607  1177264 1062360  978614  999808  شماره   تلفن همراه مشغول به كار 
  197  212  212 209 210  مركز   تعداد مركز تلفن خودكار

  18000  21309 19733  20425  17983 كانال   تعداد كانال هاي بين شهري 
  -  943402  -  299552  290942  كانال   تعداد كانال ماكروويو 

  217  217  217  217  ...  كانال   تعداد كانالهاي بين المللي
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      1393-1397هاي هاي بخش ارتباطات (مخابرات) طي سالوضعيت شاخص  :  3 ادامه جدول

  ماخذ: شركت مخابرات استان بوشهر 
  
  
  
  

 واحد شرح 
 اندازه گيري 

 عملكرد استان 

1393 1394 1395 1396 1397 
 280 317 318 318 314 ايستگاه  ايستگاه مايكروويو 

مايكروويو طول خطوط   - 6400 5826 5826 5701 كيلومتر  
 6 6 6 6 6 سرويس  تعداد سرويس هاي ويژه 
28/28 درصد  ضريب نفوذ تلفن ثابت   28/28  8/28  3/28  32/21  

31/30 درصد  شهري  ضريب نفوذ تلفن ثابت   2/30  65/30  82/29  24 
23/24 درصد  روستايي  4/23  11/24  10/24  15 

29/88 درصد  ضريب نفوذ تلفن همراه  82/83  31/91  40/101  40/101  
 552 552 565 568 568 روستا  تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني 

31/83 83 85 درصد  شهري  ضريب بهره برداري تلفن ثابت   74/85  70 
7/89 درصد  روستايي  77 38/77  78 62 

 33 33 35 36 41 دستگاه  شهري  تلفن همگاني 
 1001 981 1182 1154 1546 دستگاه  راه دور 
 83730 83761 77472 77471 77431 خانوار  خانوارهاي روستايي داراي ارتباط تلفني 

 197 212 212 209 210 مركز  مراكز ديجيتال 
 463 468 590 796 665 سايت BTSسايت تلفن همراه 

 212 211 203 183 162 سايت سايت ديتا
 84360 89966 76080 71136 76106 پورت  پورت منصوبه ديتا 

 23 22 - - - درصد  ضريب نفوذ كاربران اينترنت 
 153 154 154 154 158 مركز  مراكز روستايي ارتباطات

 37 37 37 36 36 شهر شهرهاي مجهز به تلفن ثابت 
 37 37 37 36 36 شهر شهرهاي مجهز به ديتا

 - 31 27 24 27 مشترك  ISPتعداد 
 - 2183 2006 2199 1840 مشترك  VPNتعداد  

GSM  117 168 172 162 دستگاه - 
 169 95 142 142 147 دفتر  ICTتعداد دفاتر 
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هاي ارتباطات و فناوري اطالعات (مخابرات) به تفكيك شهرستان در : شاخص 4جدول 
  1397سال 

  مشغول   تلفن منصوبه   شهرستان 
  به كار  

روستاهاي  تعداد 
داراي ارتباط  

  تلقني 

تلفن همگاني  مشغول به  
ضريب نفوذ    كار

  راه دور   شهري   تلفن ثابت 
 21/ 32 1001 33 552 258311 385026  استان
 24/ 28 364 7 33 75516 111270  بوشهر
 18/ 98 34 0 91 15166 23539  تنگستان
 14/ 42 56 0 60 10518 20572  جم

 21/ 52 209 7 123 56486 85533  دشتستان
 18/ 88 84 2 81 16973 26451  دشتي
 23/ 47 61 5 45 14816 17252  دير
 27/ 05 54 7 32 9813 14914  ديلم

 16/ 2 29 2 23 12481 20746  عسلويه
 19/ 53 55 3 12 21931 31724  كنگان
 23/ 06 55 0 52 24611 33025  گناوه

  ماخذ: شركت مخابرات استان بوشهر
  

  

  

  

  

  

  

   



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       224
  

 

 IDI شاخص براساس كشور هاي استان بندي طبقه : 5 جدول

  استان  شاخص سال

1392  

استانهاي باالتر از مقدار ميانگين 
  )IDI )15شاخص 

مركزي،  بوشهر،تهران، مازندران، سمنان، يزد، قم، اصفهان، 
 فارس، آذربايجان شرقي، هرمزگان، قزوين، گيالن، البرز، ايالم. 

تر از مقدار استانهاي پايين
  )IDI)16ميانگين شاخص 

خوزستان، زنجان، خراسان رضوي، همدان، كهگيلويه و  
بويراحمد، اردبيل، خراسان جنوبي، گلستان، آذربايجان غربي، 

، كرمان، كردستان، لرستان، چهارمحال و بختياري، كرمانشاه
 خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان.

1393  

استانهاي باالتر از مقدار ميانگين 
 )IDI)14شاخص 

، بوشهرتهران، سمنان، مازندران، يزد، اصفهان، قم، البرز، 
  فارس، آذربايجان شرقي، مركزي، خوزستان، گيالن، قزوين.

تر از مقدار استانهاي پايين
 )IDI)17ميانگين شاخص 

خراسان رضوي، ايالم، هرمزگان، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، 
زنجان، خراسان جنوبي، گلستان، آذربايجان غربي، چهارمحال و  
بختياري، كردستان، همدان، لرستان، كرمان، كرمانشاه، خراسان 

  شمالي، سيستان و بلوچستان.

1394  

هاي باالتر از مقدار ميانگين استان
 استان) IDI)13شاخص 

، بوشهرتهران، سمنان، مازندران، قم، البرز، يزد، اصفهان، 
  فارس، گيالن، خوزستان، مركزي، هرمزگان.

تر از مقدار استانهاي پايين
 IDI)18ميانگين شاخص 

 استان)

آذربايجان شرقي، قزوين، ايالم، خراسان رضوي، كهيلويه و  
بويراحمد، اردبيل، گلستان، كرمان، زنجان، كردستان، همدان، 
كرمانشاه، خراسان جنوبي، چهارمحال بختياري، لرستان، 

  آذربايجان غربي، خراسان شمالي، سيستان بلوچستان.

1395  

استانهاي باالتر از مقدار ميانگين 
 )IDI)14شاخص 

تهران، سمنان، قم، مازندران، البرز، يزد، فارس، اصفهان، 
، گيالن، خوزستان، مركزي، آذربايجان شرقي، بوشهر

  هرمزگان.

تر از مقدار استانهاي پايين
  )IDI)17ميانگين شاخص 

كهيلويه و بويراحمد، قزوين، ايالم، خراسان رضوي، گلستان، 
بختياري، اردبيل، زنجان، همدان، كرمانشاه، چهارمحال و 

كردستان، لرستان، كرمان، خراسان جنوبي، آذربايجان غربي، 
  خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان.

 فني هاي بررسـي دفتر - راهبردي نظارت  و ريزي برنامه معاونت -اطالعات فناوري  و ارتباطات ماخذ: وزارت
  اقتصادي
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 پايان تا 1389سال كشوراز هايبوشهر و ساير استان  استان IDI شاخص مقدار : 6 جدول
  )امتياز 10از(1395 سال

  1395  1394  1393 1392 1391  1390  1389  استان
  7/ 24  7/ 39  6/ 53 5/ 03  4/ 57 4/ 28  4/ 05  تهران
  6/ 53 6/ 87  5/ 81  4/ 57  4/ 39 4/ 14  3/ 78  سمنان
  6/ 50 6/ 43 5/ 02  4/ 18  3/ 76  3/ 56  3/ 27  قم

  6/ 45 6/ 67  5/ 76  4/ 59  4/ 01  3/ 76  3/ 64  مازندران
  6/ 43 6/ 45  4/ 89  3/ 85  3/ 25  3/ 08  -  البرز
  6/ 30 6/ 55  5/ 62  4/ 45 4/ 08  3/ 84  3/ 51 يزد
  6/ 26 6/ 05  4/ 73 4 3/ 56  3/ 39 3/ 32  فارس
  6/ 24 6/ 24  5/ 28  4/ 17  4/ 06  3/ 85  3/ 63  اصفهان
  06/6 26/6  86/4  05/4  6/3  39/3  14/3  بوشهر

  5/ 96 5/ 85  4/ 44  3/ 86  3/ 54 3/ 35  3/ 21  گيالن
  5/ 79 5/ 61  4/ 50  3/ 71  3/ 18  3/ 01 2/ 92 خوزستان
  5/ 76 5/ 57  4/ 54  4/ 01  3/ 67  3/ 47  3/ 23  مركزي

  5/ 66 5/ 42  4/ 62  3/ 91  3/ 54  3/ 32  3/ 19  آذربايجان شرقي
  5/ 61 5/ 66  4/ 19  3/ 9 3/ 22  2/ 98  2/ 76  هرمزگان

  5/ 59 5/ 36  3/ 65  3/ 42  3/ 11  2/ 92  2/ 76 كهگيلويه و بويراحمد
  5/ 56 5/ 41  4/ 42  3/ 87  3/ 61  3/ 39  3/ 18  قزوين
  5/ 47 5/ 31 4/ 23  3/ 83  3/ 4  3/ 23  2/ 97  ايالم

  5/ 35  5/ 21  4/ 31  3/ 65  3/ 37 3/ 17  3/ 1  خراسان رضوي
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 تا 1389سال كشوراز هايبوشهر و ساير استان  استان IDI شاخص مقدار : 7 جدولادامه 
  )امتياز 10از(1395 سال پايان

  1395  1394  1393 1392 1391  1390  1389  استان
  5/ 33 5/ 24  3/ 93  3/ 5  3/ 2  3/ 05  2/ 9  گلستان
  5/ 30 5/ 10  3/ 98  3/ 66  3/ 38  3/ 21  3  زنجان
  5/ 25 5/ 01  3/ 75  3/ 62  3/ 23  3/ 1  3/ 03  همدان
  5/ 19 5/ 06  3/ 97  3/ 61  3/ 15  2/ 96  2/ 76  كرمانشاه

  5/ 16 4/ 88  3/ 91  3/ 44  3/ 15  3/ 01  2/ 85  چهارمحال و بختياري
  5/ 15 5/ 25  4/ 06  3/ 57  3/ 25 3/ 08  2/ 93  اردبيل
  5/ 07 5/ 04  3/ 87  3/ 35  3/ 09  2/ 92  2/ 76 كردستان
  5/ 07 4/ 95  3/ 66  3/ 46  3/ 03  2/ 91  2/ 83  لرستان
  5/ 05 5/ 19 3/ 65  3/ 37  3/ 01  2/ 84  2/ 76  كرمان

  4/ 95 4/ 96  3/ 94  3/ 55  3/ 32  3/ 1  2/ 91 خراسان جنوبي
  4/ 92 4/ 81  3/ 91  3/ 48  3/ 08  2/ 87  2/ 72  آذربايجان غربي
  4/ 72 4/ 42  3/ 46 3/ 19 2/ 91  2/ 77  2/ 61  خراسان شمالي

  3/ 94 3/ 87  2/ 58  2/ 64  2/ 4  2/ 22  2/ 12  سيستان و بلوچستان
  5/ 61  5/ 55  4/ 39  3/ 80  3/ 50  3/ 30  3/ 10  ميانگين شاخص

 فني هاي بررسـي دفتر - راهبردي نظارت  و ريزي برنامه معاونت -اطالعات فناوري  و ارتباطات ماخذ: وزارت
  اقتصادي
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 پايان تا كشور كل ميانگين با بوشهر استان IDI شاخص مقادير مقايسه -1شكل شماره 

  1395سال
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  1395استانهاي كشور تا پايان سال  IDI: وضعيت شاخص 1نقشه شماره 
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 1389سالاستان بوشهر در كشور از  IDI شاخص دسترسي زيرشاخص مقادير : 8 جدول
 1395سال پايان تا

  1395  1394  1393 1392  1391  1390 1389  استان
 10/ 01 10/ 47  7/ 21  6/ 52  6/ 24  5/ 93  5/ 46  تهران

  9/ 06  9/ 44  6/ 28  4/ 69  3/ 58  3/ 58  - البرز
  9/ 05  9/ 50  6/ 36  6  5/ 12  4/ 93  4/ 99  مازندران
  9/ 02 9/ 24  5/ 66  5/ 49  4/ 99  4/ 82  4/ 28 قم

  8/ 78  8/ 66  5/ 35  5/ 13  4/ 53  4/ 31  4/ 33  فارس
  8/ 76  9/ 60  5/ 97  5/ 66  5/ 4  5/ 26  4/ 61 سمنان
  8/ 54  9/ 33  6/ 28  5/ 79  5/ 26  5/ 05  4/ 5 يزد

  8/ 39  8/ 98  5/ 75  5/ 49  5/ 35  5/ 23  4/ 91  اصفهان
  8/ 37  8/ 62  5/ 20  5/ 12  4/ 54  4/ 35  4/ 28  گيالن
  34/8  95/8  52/5  22/5 59/4  36/4  82/3  بوشهر

  8/ 09  7/ 94  5/ 11  5/ 04  4/ 5  4/ 3  4/ 26  آذربايجان شرقي
  8/ 02  8/ 10  5/ 20  4/ 86  3/ 99  3/ 8  3/ 75  خوزستان
  7/ 96  8/ 48  5/ 27  5/ 33  4/ 28  3/ 86  3/ 47  هرمزگان
  7/ 95  8/ 13  5/ 14  5/ 23  4/ 69  4/ 46  4/ 08  مركزي
  7/ 63  7/ 71  4/ 85  4/ 81  4/ 43  4/ 19  3/ 86  قزوين
  7/ 61  7/ 66  4/ 94  4/ 88 4/ 14  3/ 93  3/ 41 ايالم
  7/ 59  7/ 58  4/ 32  4/ 58  3/ 79  3/ 53  3/ 15 بوير احمدكهگيلويه و 

  7/ 53  7/ 49  4/ 73  4/ 74  4/ 35  4/ 14  4/ 15 خراسان رضوي
  

  

  



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       230
  

 

استان بوشهر در كشور از  IDI شاخص دسترسي زيرشاخص مقادير : 8 جدولادامه 
 1395سال پايان تا 1389سال

  1395  1394  1393 1392  1391  1390 1389  استان
  7/ 46  7/ 72  4/ 46  4/ 65  4/ 1  3/ 94  3/ 84 گلستان
  7/ 34  7/ 41  4/ 51  4/ 69  4/ 1  3/ 95  3/ 9 همدان
  7/ 27  7/ 62  4027  4/ 46  4/ 05  3/ 85  3/ 64 كردستان
  7/ 19  7/ 29  4031  4/ 63  4/ 35  4/ 04  3/ 68  زنجان
  7/ 03  7/ 31  4/ 55 4/ 47  3/ 9  3/ 73  3/ 51  كرمانشاه

  7/ 01  7/ 24  4/ 37  4/ 7  4/ 07  3/ 79  3/ 64  آذربايجان غربي
  6/ 95  7/ 16  4/ 38  4/ 55  3/ 7  3/ 62  3/ 61  لرستان
  6/ 89  7/ 69  4/ 38  4/ 59 4/ 12  3/ 99  3/ 76 اردبيل

  6/ 84  6/ 87  4/ 34  4/ 38  3/ 88  3/ 8  3/ 57 چهارمحال و بختياري
  6/ 80  7/ 34  4/ 21  4/ 37  3/ 74  3/ 53  3/ 57  كرمان

  6/ 78  7/ 11  4/ 03  4/ 51  4/ 14  3/ 94  3/ 57  خراسان جنوبي
  6/ 43  6/ 36  3085  4/ 18  3/ 58  3/ 5  3/ 28  خراسان شمالي

  5/ 72  5/ 91  2/ 97  3/ 6  3/ 21  2/ 89  2/ 77  سيستان و بلوچستان
  7/ 76  8/ 03 5/ 31  4/ 91  4/ 34  4/ 14  3/ 92 ميانگين شاخص
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 تا 1389 سال از كشوربوشهر در  استان IDI شاخص استفاده زيرشاخص مقادير : 9 جدول
 1395 سال پايان

  1395  1394 1393 1392  1391  1390  1389  استان
 4/ 87  4/ 69  5/ 42  2/ 34  1/ 1  1/ 1 1/ 1 تهران

  4/ 23  3/ 81  3/ 57  1/ 62  0/ 82  0/ 82  0/ 72 قم
 4/ 11 3/ 76  4/ 31  1/ 51  0/ 92  0/ 92  0/ 75 سمنان

 3/ 99 3/ 34  308  1/ 34  0/ 85  0/ 85  0/ 69  اصفهان

  3/ 95  3/ 48  2/ 42  1/ 44 0/ 69  0/ 69  -  البرز
  3/ 91  3/ 67  4/ 03  1/ 59  0/ 88  0/ 88  0/ 68 يزد

  3/ 89  3/ 92  4/ 24  1/ 7  0/ 74  0/ 74  0/ 47 مازندران
  81/3  56/3  21/3  48/1  75/0  75/0  6/0 بوشهر

  3/ 79  3/ 35  3/ 01  1/ 41  0/ 74  0/ 74  0/ 63  فارس
  3/ 52  3/ 03  2/ 81  1/ 18  0/ 54  0/ 54  0/ 45 خوزستان
  3/ 41  2/ 88  2/ 41  1/ 04  0/ 61  0/ 61  0/ 41  گيالن

  3/ 36  2/ 73  1/ 38  0/ 89  0/ 46  0/ 46  0/ 37 كهگيلويه و بويراحمد
  3/ 27  2/ 76  2/ 10  1/ 33  0/ 54  0/ 54 0/ 41 هرمزگان
  3/ 27  2/ 62 2/ 60  1/ 18 0/ 66  0/ 66  0/ 53 مركزي

  3/ 09  2/ 37  2/ 12  0/ 89  0/ 49  0/ 49  0/ 4  چهارمحال و بختياري
  3/ 09  2/ 50  2/ 17  1/ 11  0/ 64  0/ 64  0/ 55  زنجان
  3/ 09  2/ 52  2/ 48  1/ 16  0/ 64  0/ 64  0/ 52 قزوين

 3/ 09 2/ 68  3/ 03  1/ 31  0/ 68  0/ 68  0/ 48  آذربايجان شرقي
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 سال از كشوربوشهر در  استان IDI شاخص استفاده زيرشاخص مقادير : 9 جدولادامه 
 1395 سال پايان تا 1389

  1395  1394 1393 1392  1391  1390  1389  استان
  3/ 08  2/ 64  2/ 5  1/ 06  0/ 53  0/ 53  0/ 47  اردبيل
 3/ 02  2/ 62  2/ 20  0/ 92  0/ 57  0/ 57  0/ 4  گلستان

  3/ 00  2/ 45  2/ 06 1/ 12  0/ 62  0/ 62  0/ 59 ايالم
  3/ 00  2/ 47  2/ 22  1  0/ 51  0/ 51  0/ 47 كرمانشاه

  2/ 94  2/ 68  2/ 82  1/ 15  0/ 62  0/ 62  0/ 51  خراسان رضوي
  2/ 89  2/ 64  1/ 78  0/ 92  0/ 49  0/ 49  0/ 33  كرمان
  2/ 78  2/ 37  1/ 53  0/ 86  0/ 46  0/ 46  0/ 31  لرستان
  2/ 77  2/ 27  1/ 75  1/ 08  0/ 54  0/ 54  0/ 5 همدان
  2/ 69  2/ 32  2/ 35  0/ 85  0/ 46  0/ 46  0/ 37  كردستان

  2/ 68  2/ 21  2/ 5  1/ 06  0/ 56  0/ 56  0/ 54  خراسان جنوبي
  2/ 60  2/ 17  2/ 38  0/ 98  0/ 46  0/ 46  0/ 31 آذربايجان غربي
  2/ 51  1/ 99  1/ 79  0/ 77  0/ 48  0/ 48  0/ 39  خراسان شمالي

  1/ 89  1/ 58  1/ 01  0/ 53  0/ 45  0/ 45  0/ 22  سيستان و بلوچستان
 28/3  84/2 11/3  18/1  83/0  63/0  5/0  ميانگين شاخص

  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امور توليدي –سوم  بخش 
  
  

   منابع آب اول : فصل 
  فصل دوم : کشاورزی و منابع طبیعی 
  صنعت و معدن فصل سوم : 

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

  منابع آب -اول  فصل
  
  

  مقدمه
ــد و  ــادي و آب از ديرباز به عنوان يكي از مهمترين و حياتي ترين عوامل رشـ ــعه اقتصـ توسـ

هاي مختلف مـصرف بديل اين منبع در تامين نياز بخشاجتماعي جوامع مطرح بوده اـست. نقش بي
نعت و محيط زيـست) در كنار محدوديت روز افزون آن به لحاظ كمي  اورزي، ـص رب، كـش كننده (ـش

ــت تا مقوله برنامه ــده اس ــبب ش اي در جايگاه ويژه برداري از منابع آب از ريزي در بهره و كيفي س
هاي توســعه جوامع برخوردار شــود. با توجه به قرار گرفتن ايران در نواحي خشــك و نيمه برنامه

هاي جوي در همه جا هاي ايران به اندازه كافي نيسـت و ريزشخشـك مقدار بارندگي و حجم آب
وي، باال بودن هاي جريزد. مشــكل آب در كشــورها، عالوه بر كمبود ريزشبه يك اندازه فرو نمي

ده و از دـسترس خارج مي ور ايران با اينكه ميزان تبخير اـست كه طي فرآيند بخار ـش ود. كـش  1/1ـش
هاي موجود درـصد از آب  34/0هاي جهان را به خود اختـصاص داده فقط  درـصد از مـساحت خـشكي

ــكي ــط بارندگي  در خش ــال بهميلي  250هاي جهان را در اختيار دارد. ثبت متوس عنوان   متر در س
ــط جهاني ( ــه با متوس ــوري در مقايس ــال) خود به تنهايي گواه   800ميانگين كش ميلي متر در س

  محدوديت منابع آب در كشور ماست.
منابع آب قابل تجديد كـشور با توجه به وضعيت بارندگي و پوشش گياهي و برخي عوامل ديگر 

ط حدود  ال و حجم قابل    130به طور متوـس اب حجم ميليارد متر مكعب در ـس تحصـال با احتـس اـس
تي حدود آب ود. از كل آبميليارد مترمكعب برآورد مي  126هاي برگـش ونده حدود ـش هاي تجديد ـش

ــطحي و ميلـيارد مترمكـعب را جرـيان 105 ـهاي نفوذي ـبه ميلـيارد متر مكـعب را جرـيان 25ـهاي سـ
گـسترش كـشاورزي دهند. تقاـضا براي آب به علت رـشد باالي جمعيت، منابع زيرزميني تـشكيل مي

ور رقم ثابتي  ط حجم كل منابع آب كـش ت در حالي كه متوـس نعت در حال افزايش اـس عه ـص و توـس
  است.
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ده اـست كه حدود   3/93هاي مختلف حدود ميزان مـصرف آب در بخش ميليارد مترمكعب برآورد ـش
به   درصــد)  6ميليارد متر مكعب ( 6درصــد) به بخش كشــاورزي و   3/89ميليارد متر مكعب (  3/83

  بخش شرب و مابقي به بخش صنايع اختصاص دارد.
درصـد مسـاحت كشـور) در جنوب 4/1كيلومتر مربع (23072اسـتان بوشـهر با وسـعتي معادل       

تان مال به اـس رق به ايران قرار گرفته و از ـش مال ـش تان و كهگيلويه و بوير احمد، از ـش هاي خوزـس
فارس،   ي از استان خوزستان، از شرق به استاناستان فارس، از شمال غرب به خليج فارس و قسمت

تان هرمزگان و ازجنوب غرب و غرب به خليج فارس  از جنوب به خليج فارس و جنوب ـشرق به اـس
هاي هاي آبريز حله، مند و كل مهران بوده كه رودخانهـشود. اـستان بوـشهر ـشامل حوـضهمحدود مي

اپور و حله در   ه ها قرار ميدائمي همچون مند، باهوش، دالكي، ـش گيرند. با توجه به اقليم اين حوـض
باشـد كه اين ميليمتر مي  235گرم و خشـك اين اسـتان، ميانگين بارش سـاالنه در سـطح اسـتان  

هاي محيطي و ساختار آب و هوايي منطقه شده است. شكلموضوع سبب گوناگوني وضعيت زيست
ــور و همچنين ســ  2و  1 ــهر در كش ــتان بوش ــبكه به ترتيب موقعيت اس ــتان و ش طح بندي اس

حوـضه اـصلي حله، مند و كل مهران را نـشان  3اـستان در  2هاي آبريز درجه  هيدروگرافي، و حوـضه
  داده شده است.
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  هاي مطالعاتي تماب در استان بوشهرموقعيت استان بوشهر در كشور و محدوده -1شكل 
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  بوشهركشور در استان  2هاي آبريز درجه موقعيت حوضه -2شكل 

  
  منابع آب استان

ميليون متر   75/2472درحدود   97حجم پتانـسيل آب هاي ـسطحي و زيرزميني اـستان در ـسال  
د كه از اين مقدار  د آن  (حدود    86مكعب مي باـش طحي   44/2133درـص ميليون متر مكعب) آب ـس

د آن (حدود   14و  ا  31/339درـص ه با ـس ت كه در مقايـس  96ل  ميليون متر مكعب) آب زيرزميني اـس
ال  ب در ـس تان به دليل بارش هاي مناـس يل منابع آب اـس بي  97حجم پتانـس يار مناـس عيت بـس وـض

داـشته اـست. در عين حال از اين همه بارش مناـسب متاـسفانه به دليل نبود زيرـساخت ها و ـسدهاي 
ذخيره اي اين منابع مهم از دسترس استان خارج شده است كه مي بايست براي تامين پايدار منابع 

  آب استان به اين امر مهم توجه ويژه اي شود. 
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  آب سطحي 
ال آبي   تان در مقايـسه   97-96با توجه به بارش هاي مناـسب در ـس نزوالت جوي در ـسطح اـس

ميليون مترمكعب بوده در   44/2133هاي قبل، پتانســيل منابع آب ســطحي اســتان معادل با ســال
ميليون متر مكعب بوده اســـت كه اين امر بيانگر   3/553اين حجم در حدود  96حاليكه در ســـال  

  است. 96درصدي حجم آب هاي سطحي نسبت به سال  386افزايش 
ــاالـنه رودـخاـنه ــال آورد سـ ـــتان در سـ ميليون مترمكـعب و  68/887ـبه ميزان  1397ـهاي اسـ

درصدي در منابع آب   15بيانگر كاهش  1396كه در مقايسه با سال    بوده است  42/1254تخصيص  
الي هاي اخير (هر چند  كـس ديد نزوالت جوي و خـش د. با توجه به كاهش ـش تان مي باـش ـسطحي اـس
الي در  كـس ته وليكن اين روند خـس بي داـش عيت مناـس تان وـض ته بارش هاي اـس ال گذـش در طي يكـس

تنش هاي اجتماعي الزم به نظر مي رسـد كه  سـنوات آتي ممكن اسـت ادامه يابد) و مشـكالت و
ــازي آب دريا و افزايش بهره وري در بخش هاي  ــيرين س بايد به فكر منابع آب جديد از طريق ش

  مختلف شرب، صنعت و كشاورزي باشيم.
ــاهپور، دالكي، حله، باهوش، باغان، دشــت پلنگ ومند  ــامل ش ــتان ش مهم ترين رودخانه هاي اس

سـاالنه رودخانه ها و ميزان تخصـيص هر يك از آنها به شـرح جدول زير باشـد كه ميزان آورد مي
  باشد.مي
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4139 -79هاي ها در سالهاي استان به تفكيك رودخانهي رودخانه: آورد ساالنه 1جدول   

     نام رودخانه نام ايستگاه
1394  1395  1396  1397  1394  1395  1396  1397  

42/1254 42/1254882/27 68/8874/1262 89/23753/1049 74/716  ـ  كل استان
  16/ 12  17/ 82  16/ 12  18/ 9  12/ 65 30/ 007  43/ 6  16/ 9  باغان  باغان

  53/ 9  53/ 9  53/ 9  53/ 9  -   -   77/ 9  23/ 22  گدار دشت پلنگ
  21/ 8  53/ 9  21/ 8  21/ 8 219/ 56  567/ 2 1164/ 8  189/ 9  قنطره   مند
  434/ 5  53/ 9  434/ 5  434/ 5 179/ 21 166/ 13  421/ 7 148/ 36  سرقنات   دالكي
  175/ 7  53/ 9  175/ 7  175/ 7 149/ 93 132/ 37  429/ 9  151/ 5  كلل  حله

  11/ 9  53/ 9  11/ 9  17/ 1  13/ 31  19/ 36  60/ 2  7/ 15  اهرم  باهوش
  0  0  0  0  43/ 92  5/ 06  7/ 1  16/ 1چهارروستاييچهارروستايي

  0  0  0  0  1/37  23/3  4/5  95/12  چاه بردي   دره گپ

رئيسعلي   شاپور
  5/540  5/540  5/540  5/540  232 94/125  29/165 66/150  دلواري
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  1394 – 97هاي : وضعيت كلي منابع آب استان در سال 2جدول 

واحد   شرح
نرخ   1397  1396  1395  1394  گيرياندازه

  تغييرات
حجم كل نزوالت 

  14/145  6077 2479  6912  3527  مترمكعبميليون  جوي
حجم كل منابع آب 

  46/72  1370 794  1106  1128  مترمكعبميليون  تجديد شونده
  49/45  805 553  5/2670  793  مترمكعبميليون  حجم آبهاي سطحي
حجم كل استحصال 

  -5/18  287 306  7/308  65/346  مترمكعبميليون  آب هاي سطحي 
حجم نفوذ مستقيم 

نزوالت به سفره 
  هاي آب زيرزميني 

  17/145  547 223  622  317  مترمكعبميليون

حجم استحصال 
  18/0  513 05/512  04/512  516  مترمكعبميليون  هاي زيرزمينيآب 

حجم آب خروجي 
بدون استفاده 

مستقيم از قناتها و 
  هاچشمه

  -43/0  460 462  460  465  مترمكعبميليون

حجم آب مصرفي  
  18/0  513 05/512  04/512  516  مترمكعبميليون  زيرزميني
استحصال حجم كل 

آب هاي سطحي و 
  زيرزميني

  -43/7  800 818  27/820  65/862  مترمكعبميليون

حجم آب مصرفي در 
بخش شرب و  

  صنعت
  -3/3  176 182  9/128  23  مترمكعبميليون

حجم آب مصرفي در 
  -88/2  769 792  04/797  45/839  مترمكعبميليون  بخش كشاورزي

ميزان مصرف آب  
زيرزميني در بخش 

  كشاورزي
  0  486 486  04/489  493  مترمكعبميليون

ميزان مصرف آب  
سطحي در  
  كشاورزي

  -46/7  283 306  308  45/346  مترمكعبميليون

  اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه
  

، حدود 97هاي جوي ساالنه در سال ميليون مترمكعب حجم متوسط ريزش 6077از حدود 
يابد  هاي عمده استان جريان ميها و مسيل ميليون مترمكعب به صورت رواناب در رودخانه   68/887

رسد كه بخشي از آن ميليون مترمكعب در سال مي 805هاي سطحي استان به كه مجموع جريان
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شود. به طور كلي رس تخليه ميها به خليج فابه مصرف رسيده و قسمت اعظم آن از طريق رودخانه
ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به   1370حجم كل منابع آب تجديد شونده استان  97در سال 

  درصدي بوده است.   72داراي رشد  96سال 
شد هاي سنتي بهره برداري ميهاي قبل از برنامه اول، اراضي با روشدر استان بوشهر در سال 

هاي منشعب صورت  بگير بر روي رودخانه ها و سوار نمودن آب به شبكهكه عمدتاً با ايجاد بند و آ
گرفته است و همه ساله با جاري شدن سيالب اين تاسيسات آبي تخريب شده و اين روند موجبات  

هاي اول، دوم، سوم، افت محصوالت كشاورزي را فراهم ساخته است. به تدريج در طول برنامه
ها و اسيسات آبي از جمله سد رئيسعلي دلواري و اليروبي آب بندان چهارم و پنجم توسعه با ايجاد ت

هاي سطحي  برداري از آبهاي آبياري، بهره هاي پمپاژ، بندهاي انحرافي و شبكهاحداث ايستگاه 
بهبود يافته است. با اين حال بدليل شرايط خاص اقليمي استان كه بارش ها با شدت زياد و مدت 

هاي زيادي در سطح استان رخ داده و هر ساله خسارت هاي زيادي را كم اتفاق مي افتد سيالب 
  گذارد.در بخش هاي مختلف بجا مي

  513و  287برداري شده از منابع آب سطحي و زير زميني به ترتيب ، حجم آب بهره 97در سال 
هاي سطحي و زيرزميني استان  متر مكعب بوده است و در مجموع حجم كل استحصال آب ميليون

ميليون مترمكعب رسيده كه بيشتر از منابع آب زيرزميني مورد بهره  800، به ميزان 97سال در 
  برداري قرار گرفته اند. 

ميليون  460برابر با  97ها در سال ها و چشمهحجم آب خروجي بدون استفاده مستقيم از قنات 
بيانگر افزايش برداشت از  بيشتر استحصال داشته است كه    96مترمكعب بوده كه در مقايسه با سال  

چاه ها و منابع آب زيرزميني است. حجم آب تنظيمي از طريق سدها و تاسيسات موجود در استان 
باشد كه نسبت به سال گذشته تقريباً برابر مي ميليون متر مكعب مي 32202معادل  97در سال 

  باشد. 
  

  منابع آب زيرزميني  
هاي عميق و نيمه عميق، چشمه و قنواتي است كه  چاه  منابع آب زيرزميني استان بوشهر شامل    
هاي مطالعاتي محدوده مطالعاتي واقع در سطح استان پراكنده هستند. مهمترين اين محدوده   17در  

تنگ  -شبانكاره، اهرم، خورموج، باغان، چاهگاه، دشت پلنگ، بوشكان، دهرود –عبارتند از: دالكي 
به ترتيب تعداد و حجم تخليه   4و   3د. كه در جداول شماره باشنكنگان، جم و ريز مي -ارم، دير

  منابع آب زميني به تفكيك نوع منبع و در هر يك از شهرستان هاي استان ارائه شده است. 
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ميليون مترمكعب برآورد   31/339، 97حجم كل پتانسيل منابع آب زيرزميني استان در سال 
  461ترمكعب بوده است كه از اين مقدار حدود ميليون م 513برداري از آن شده كه حجم بهره 

ميليون مترمكعب آن از طريق   52هاي عميق و نميه عميق و ميليون مترمكعب آن از طريق چاه 
هاي زير  هاي تحت تاثير آبها و قنوات تخليه شده است. از طرفي بدليل خطر شوري سفره چشمه

هاي شيرين  هاي شور با سفره جايگزيني سفره هاي شيرين و  هاي شور به سمت آبزميني، تهاجم آب 
هاي گزاف، امكان و عدم وجود پتانسيل آب زيرزميني در بخش وسيعي از استان و همچنين هزينه 

برداري از اين نعمت بايست در  بهره توسعه منابع آب زيرزميني به مقدار زياد وجود ندارد. لذا مي
  514كشت و الگوي مصرف استفاده شود. از مجموع  هاي نوين  سازي شده و از روشگرانبها فرهنگ

ميليون مترمكعب   486، حدود  97ميليون مترمكعب تخليه ساالنه منابع آب زيرزميني استان در سال  
ميليون مترمكعب براي  11ميليون مترمكعب براي مصارف شرب و  16در سال براي كشاورزي، 

ميليون   512، از مجموع  96اليست كه در سال  گيرد و اين درحمصارف صنعتي مورد استفاده قرار مي
متر مكعب براي مصارف  16ميليون مترمكعب در سال براي كشاورزي،  486مترمكعب در حدود 

گيرد. در خصوص توليد منابع آب  متر مكعب براي مصارف صنعتي مورد استفاده قرار مي  10شرب و  
ميليون مترمكعب آب  7/49ميزان جديد از طريق شيرين سازي آب دريا به روش نمك زدايي به 

ميليون در بخش صنعت مصرف  7/42ميليون مترمكعب در بخش شرب و  7استحصال شده كه 
  7395ميليون مترمكعب استحصال شده كه    7618شده است. در روش بدون نمك زدايي به ميزان  

ت هاي ميليون مترمكعب در بخش شيالت به منظور ساي  223ميليون مترمكعب در بخش صنعت و  
  پرورش ميگو و پرورش آبزيان مصرف شده است.  
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  1394-97: تعداد و حجم تخليه منابع آب زيرزميني استان بوشهر در سال  3جدول 

  نوع منبع 
  حجم تخليه (ميليون مترمكعب)   تعداد 

1394  1395  1396  1397  1394  1395  1396  1397  

  110 110  117  117  1352 1352  1405  1405  چاه عميق 
چاه نيمه  

  351 351  353  353  11800 11800  11808  11808  عميق 

  13 13  12  11  49 49  48  48  قنات 
  40 40  40  40  180 180  180  180  چشمه 

  514 514 521 521  13381 13381 13441  13441  جمع كل 
  اي استان بوشهرمأخذ : شركت آب منطقه

  
  1396-97تخليه ساالنه آن در سال آبي هاي زيرزميني و مقدار : منابع آب4جدول 

 شهرستان 
 چشمه  قنات  چاه نيمه عميق  چاه عميق 

 تعداد 
 تخليه  

)MCM( 
 تعداد 

  تخليه  
)MCM( 

 تعداد 
  تخليه 

)MCM( 
 تعداد 

 تخليه  
)MCM( 

 40 180 13  49 351 11800 110 1352 كل استان
 0 0 04/0 3 2 283 1 21 بوشهر
 5/10 28 0 0 42 1723 1 22 تنگستان

 7/0 12 2/2 16 31 1267 12 89 جم
 17 86 5/0 14 153 3837 57 732 دشتستان
 2/6 32 4/7 11 56 1601 24 234 دشتي
 5/3 11 7/2 5 45 1004 12 200 دير
 2/0 2 0 0 1/0 52 0 0 ديلم
 2/0 1 0 0 8 282 3 44 كنگان
 0 0 0 0 3 1311 0 0 گناوه
 4/1 8 0 0 11 440 0 10 عسلويه
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  برداري از منابع آب موجود تحليل بهره
ميليون   287، 97هاي سطحي استان در سال ميليون مترمكعب پتانسيل آب 2133/ 44از مجموع 
درصد) بدون   87ميليون متر مكعب ( 44/1846درصد) بهره برداري و باقيمانده  13مترمكعب (

حجم   97درصد بوده است. در سال  75معادل  92شود كه در سال استفاده از دسترسي خارج مي
ميليون مترمكعب بوده كه از اين مقدار    75/2472پتانسيل منابع آب هاي سطحي و زيرزميني معادل  

ميليون متر مكعب بهره برداري شده است. در مجموع بدليل شرايط خشكسالي و كمبود  800تنها 
يني استان بيش از حد بوده كه  بارش هاي جوي در اين سال حجم بهره برداري از منابع آب زيرزم

اين امر باعث افت شديد سفره هاي زيرزميني گرديده و دشت هاي استان را در معرض پديده 
  فرونشست قرار داده است.

  
 1394 – 97هاي هاي سطحي استان  طي سالهاي منابع آب: برخي شاخص 5جدول 

  (ميليون مترمكعب)

برداريحجم بهره  حجم پتانسيل مناطق  ضريب بهره برداري 
 97 96 95 94 97 96 95 94 97 96 95 94 سال 

5/2670 793 كل استان  3/553  44/2133  65/346  23/308  56/348  287 44/0  11/0  63/0  13/0  
  اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه

  

 1394 – 97هاي هاي زيرزميني استان طي سالهاي منابع آباخصش: برخي  6جدول
  (ميليون مترمكعب)

 ضريب بهره برداري حجم بهره برداري حجم پتانسيل مناطق
 97 96 95 94 97 96 95 94 97 96 95 94 سال 

11/241 622 335 كل استان  31/339  516 04/512  13/478  513 6/1  82/0  98/1  51/1  
  اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه
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   1394- 97برداري طي سال هاي استان به همراه حجم و ضريب بهره : پتانسيل منابع آب  7جدول
  (ميليون متر مكعب)

 ضريب بهره برداري حجم بهره برداري حجم پتانسيل(سطحي و زيرزميني) مناطق
 97 96 95 94 97 96 95 94 97 96 95 94 سال 
كل 
41/794 3292 1128 استان  75/2472  65/862  24/820  55/817  800 77/0  25/0  03/1  32/0  

  اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه
  

  هاي توسعه منابع آب سطحي طرح
طرح سد   6برداري از منابع آب سطحي استان، هم اكنون بيش از به منظور مهار و توسعه بهره     

باشد كه اطالعات هر يك از منابع به تفكيك حوزه برداري، اجرا و مطالعه ميمخزني در حال بهره 
ب  ارائه شده است. همانگونه كه در جدول زير مشخص است، حجم آ 8آبريز آنها در جدول شماره 

ميليون مترمكعب   4/510برداري  هاي در حال بهره هاي استان با استفاده از طرح قابل تنظيم رودخانه
ميليون مترمكعب و پس از  1021هاي در حال اجراء به حدود برداري از طرحبوده كه پس از بهره 

رسيد. در  ميليون مترمكعب در سال خواهد  1138هاي در حال مطالعه به حدود برداري از طرحبهره 
  هاي توسعه منابع آب استان بوشهر ارائه شده است.   جدول زير وضعيت كلي طرح
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  هاي توسعه منابع آب استان بوشهر:  طرح 8جدول 
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 شاپور 
رييسعلي  
 دلواري 

4/510 

 60 8700 شبكه شبانكاره 

7/89 40 0 
حاشيه رودخانه  

 حله
5500 73 

 230 10000 شبكه آبپخش 

 435 دالكي  دالكي 

 1/254 8500 شبكه دالكي 

7/107 0 0 
 39 750 شبكه وحدتيه 
 28 2000 شبكه دهقائيد 
 5/24 1750 حق آبه دالكي 

 شبكه اهرم  8 باهوش  باهوش 
541 3/5 7/2 0 0 

 0 0 2/1 7/2 212 9/3 شيرين  شيرين 

 _ حله

شبكه كلل و  
 زيارت 

1200 5/61 
ستگاه پمپاژ  اي 10 55 55

 جهاد 
3000 1/29 

 0 50 3/256 2/807 42153 مجموع حوضه آبريز حله و رودخانه هاي كوچك

مند ، كاريان و 
خن

دشت 
 پلنگ 

دشت 
 پلنگ 

6/47 
شبكه دشت  

 پلنگ 
1340 4/9 6/9 8/1 4/33 

 6 02/2 23/3 52/6 500 شبكه باغان  12/16 باغان  باغان 
 0 0 0 8/21 2600 حق آبه مند  _ مند 

 4/39 82/3 83/12 72/37 4440 مجموع حوضه آبريز مند ، كاريان و خنج 
  اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه

  
  سازي آب استان ظرفيت ذخيره

ميليون مترمكعب  287معادل   97برداري از منابع آب ـسطحي اـستان در ـسال  ميزان حجم بهره 
دها، بندهاي   بكهبوده كه از طريق ـس دهاي خاكي كوچك، انحرافي، ـش ي، ـس هاي آبياري و زهكـش

  هاي پمپاژ احداثي و استخرهاي ذخيره آب تامين گرديده است.ايستگاه 
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  ها و تاسيسات در مدار بهره برداري طرح
علي دلواري با  د مخزني رئيـس تگاه   510ـس اپور، ايـس ميليون مترمكعب آب تنظيمي بر رودخانه ـش

هاي ميليون متر مكعب آب تنظيمي بر رودخانه حله و سـاير ايسـتگاه  5/81  پمپاژ  كلل و زيارت  با
ايـستگاه پمپاژ ـسازمان  3هاي دـستي و پمپاژ حاـشيه رود حله ـشامل حقابه بران ـسنتي با موتور پمپ

  باشند.  برداري استان ميها و تأسيسات قابل بهره جهاد كشاورزي از طرح
  

  طرح هاي سد و  شبكه در دست اجرا 
ميليون متر   12/16ميليون متر مكعب آب تنظيمي، ســد باغان با  7/46د دشــت پلنگ با ـسـ 

د دالكي با  بكه  435مكعب آب تنظيمي، ـس هاي آبياري ميليون متر مكعب آب تنظيمي و تكميل ـش
ــبـكه چم تـنگ و محـمدي و كره بـند از  ــعلي دلواري، زيارت و كـلل و اهرم ، شـ و زهكشـــي رئيسـ

  باشند.استان ميهاي در دست اجراي طرح
  

  طرح هاي سد و شبكه در دست مطالعه
ميليون  8ميليون مترمكعب آب قابل تنظيم، سـد مخزني باهوش با  435سـد مخزني دالكي با 

ــبكه ــبكه آبياري و مترمكعب بر روي رودخانه باهوش، ش ــد باغان، ش ــي س هاي آبياري و زهكش
هاي در دـست اجراي اـستان دالكي از طرحپلنگ و ـشبكه آبياري و زهكـشي ـسد  زهكـشي ـسد دـشت

  باشند.مي
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 1394-97هايسالموجود استان طيآبيتاسيساتطريقمهارشده ازآب: حجم9جدول
  مترمكعب)(ميليون

  تاسيسات 
درصد   حجم آب تنظيم شده 

  1397  1396  1395  1394  تغييرات 
سد مخزني (سد رئيسعلي 

  دلواري) 
02 /197  29 /165  132  213  36 /61  

شبكه هاي آبياري و زهكشي  
  (هكتار) 

31850  31850  31850  31850  0  

  -21  30/ 65  38/ 8  38/ 59  30/ 4  ايستگاه هاي پمپاژ
  0  8/ 2  7  5/ 2  0  ها  كن آبشيرين

خطوط آبرساني(خط كوثر و  
  كازرون) 

102  100  107  95  2 /11-  

  -29/ 33  5/ 3  7/ 5  7/ 91  5/ 3  هاي تغذيه مصنوعي طرح 
  -  32202/ 15  32143/ 5  31950  31952  جمع كل

  اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه
  

  ضرورت توسعه منابع آب 
هكتار مي باـشد كه از اين مقدار حدود   327900وـسعت اراـضي زير كـشت اـستان در حال حاـضر  

، پتانسـيل آب سـطحي اسـتان 97باشـد. بر اسـاس آمار و اطالعات سـال  هكتار ديم مي  219900
برداري قرار مكـعب مورد بهره ميليون متر 287ميليون مترمكـعب اســـت ـكه از اين مـقدار   44/2133
ــعه منابع آب زير زميني و خطر شـــوري اين منابع و از لحاظ مي گردد. با توجه به محدوديت توسـ

ميليارد مترمكعب اـست كه با توجه   2/2عوامل زيـست محيطي امكان توـسعه منابع آب اـستان حدود
اي از برداري كامل از حجم آب، بخش قابل توجهي اـستان در ـصورت توـسعه و بهره به وـسعت اراـض 

عه و   تان نقش حياتي در توـس عه منابع آب اـس د، لذا تامين و توـس تان مرتفع خواهد ـش نيازهاي آب اـس
  اقتصاد منطقه دارد.
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  مصارف آب استان
ال   تان در ـس طحي، زير زميني، آب از منابع آب 97مـصرف آب اـس دريا و انتقال آب بين هاي ـس

تاني در بخشحوزه  نعت و معدن اي و بين اـس رب، ـص يالت، ـش اورزي، ـش ميليون   89/898هاي كـش
ال  ميليون مترمكعب اـست. در جدول   5/936، 96مترمكعب بوده اـست. در حاليكه اين ميزان در ـس

  ت.ميزان مصارف در بخش هاي مختلف و به تفكيك منابع تامين ارائه شده اس 10شماره 
  

  مصارف آب شرب 
ــال   ــيده كه   6/113، 97در س ــرف رس ــرب به مص  3/ 6ميليون مترمكعب از منابع آب براي ش

ميليون  7ميليون مترمكعب نيز از منابع آب زير زميني،  16ميليون مترمكعب از آب هاي ـسطحي،  
اي و بين ميليون مترمكعب از انتقال آب بين حوزه  87مترمكعب از طريق ـشيرين ـسازي آب دريا و 

ــته مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه  ــنوات گذش ــت. با توجه به س ــتاني تامين گرديده اس اس
تاني اـست بيـش  ترين ميزان مـصرف آب در بخش ـشرب مربوط به انتقال آب بين حوزه اي و بين اـس

ــال ـــتان ـهاي همجوار ـتامين گردـيده و در طي سـ هاي ـهاي اخير نيز ـبدلـيل ـكاهش ـبارشـكه از اسـ
  هاي سياسي مابين استان ها در بحث آب جدي تر شده است. ها تنشجوي و خشكسالي

  
  مصارف صنعت و معدن 

ميليون مترمكعب اـست كه   1/7457ع آب مـصرف ـشده در بخش ـصنعت و معدن معادل مجمو
ــطحي،  4/0 اي سـ ب از آب ـه ب آن از آب 11ميليون مترمكـع اي زيرزميني، ميليون مترمكـع ـه
ميليون  8ميليون مترمكـعب از طريق آب دريا به روش نـمك زدايي و بدون نـمك زدايي و   7/7437

  شود.اي و بين استاني تامين ميحوزه مترمكعب نيز از انتقال آب بين 
  

  مصارف كشاورزي و محيط زيست
ال   ارف  7/768، حدود  97در ـس طحي و زيرزميني جهت مـص ميليون متر مكعب از منابع آب ـس

ميليون   7/282هاي زير زميني و ميليون مترمكعب آن از آب  486كـشاورزي اـستفاده ـشده اـست كه 
  تامين شده است.هاي سطحي مكعب از منابع آبمتر
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  مصارف شيالت
ــال  ميليون متر مكـعب از مـنابع آب درـيا ـبه روش ـبدون نـمك زدايي  12/223، ـحدود 97در سـ

ي   تفاده خاـص اير منابع در اين بخش اـس ده اـست و از ـس تفاده ـش ايت هاي پرورش ميگو اـس جهت ـس
  صورت نگرفته است.

       1394- 97هاي مصرف طي سالهاي تفكيك بخشاستان به آب: ميزان مصارف 10جدول
  مترمكعب) (ميليون 

آب   هاي مصرف بخش 
  شرب 

صنعت  
  و معدن 

كشاورزي 
و محيط  
  زيست 

  جمع   شيالت 

  هاي سطحي آب

1394  0  2/0  45/346  0  65/346  
1395  0  23/0  308  0  23/308  
1396  6/3  4/0  8/347  0  8/351  
1397  6/3  4/0  7/282  0  7/286  

  -5/18  0  -7/18  0  0  درصد تغييرات 

  هاي زيرزميني آب

1394  12  11  493  0  516  
1395  12  11  04/489  0  04/512  
1396  16  10  04/486  0  04/512  
1397  16  11  486  0  513  

  2/0 0  0  10  0  درصد تغييرات 

آب 
  دريا

  7/49  0  0  7/42  7  96  نمك زدايي 
  12/7570  12/223  0  7347  0  بدون نمك زدايي

  7/49  0  0  7/42  7  97  زدايي نمك 
  1/7618  1/223  0  7395  0  بدون نمك زدايي

اي و  آب بين حوزه انتقال 
  بين استاني 

1394  91  11  0  0  102  
1395  95  5  0  0  100  
1396  98  8  0  0  106  
1397  87  8  0  0  95  

  -4/10  0  0  0  -2/11  درصد تغييرات 
اي استان بوشهرمأخذ: شركت آب منطقه



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  كشاورزي و منابع طبيعي -دوم  فصل
  
  

  مقدمه 

  درصد 20پس از بخش خدمات است كه حدود  يبخش اقتصاد نيبزرگتر رانيدر ا يكشاورز
 نيدهد. همچن يرا به خود اختصاص م ينفت ري از صادرات غ ياو سهم عمده  يناخالص مل ديتول

رسالت اين بخش از ديرباز تأمين امنيت غذايي   كشور است .  تياز جمع  يعياشتغال بخش وس  محل
 ، » ملي امنيت ايفاي نقش در «  ملهج از فردي به منحصر هاي ويژگي باشد، عالوه بر آن دارايمي
نسبت   سرمايه وري بهره  باال بودن و گذاري سرمايه بودن زودبازده « ، » باال در فقرزدايي پتانسيل« 

 اقتصادي،  چندگانه  كاركردهاي  ارائه«   ، »   صنعت  و   خدمات  بخش  با  پيوند  قابليت«   ، » به ساير بخش ها 
 .باشد غيره مي  و » جهاني نسبي مزيت«  ، » مهاجرت كنترل«  ، »  زيستي محيط و اجتماعي

آوري، نهادسازي، بازاريابي، هاي گوناگوني از جمله رشد فنتوسعه كشاورزي نيازمند مؤلفه
  ريزي براي پيوند بين آنها است.گذاري و برنامهسرمايه

هاي توليد سنتي و كشاورزي  از جمله راهبردهاي توسعه كشاورزي، دگرگوني ساختاري در شيوه 
  باشد. ازار در چارچوب توسعه پايدار ميمبتني بر ب

هاي مختلف در استان بوشهر نيز با وجود استعدادهاي مناسبي كه براي توليد در زيربخش
فرنگي و گياهان دارويي وجود دارد، بروز پديده  پروري، نخيالت، گوجه كشاورزي از جمله آبزي

هاي اين بخش تأثير فراوان داشته  فعاليتخشكسالي و محدوديت منابع آبي طي ساليان اخير بر 
بنيان با تكيه بر وري و توليد دانش است اما عليرغم اين موضوع حركت به سمت افزايش بهره 
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هاي نوين سبب شده است كه تا حدودي اثرات اين پديده بر بخش كشاورزي را  بكارگيري فناوري
  پوشش دهد. 

داري و  مل كشاورزي، شكار، جنگلافزوده بخش كشاورزي، شانسبت ارزش 94در سال 
افزوده  درصد بوده و نسبت ارزش 4/3هاي استانافزوده ساير بخش ماهيگيري به نسبت كل ارزش
  درصد است. 3/30افزوده بخش كشاورزي بخش ماهيگيري از كل ارزش

درصد از مساحت استان را دارا  5/49درصد، مراتع  8/9درصد، جنگل  5/13اراضي كشاورزي 
  ند. اطالعات اين بخش شامل بخش زراعت، باغباني، دامداري، شيالت و منابع طبيعي است. باشمي

  زراعت و باغباني 

  ت زراع 

اي،  محصوالت زراعي استان شامل غالت، سبزيجات، محصوالت صنعتي، محصوالت علوفه
عي  سطح اراضي زرا  96-97در سال زراعي  باشد.  هاي روغني ميحبوبات، محصوالت جاليزي و دانه 

  224665هكتار سطح زيركشت و   51180.5باشد كه از اين مقدار هكتار مي 275845.5استان 
درصد افزايش يافته   339باشد. در اين سال سطح اراضي آيش نسبت به سال گذشته  هكتار آيش مي

است به عبارتي كشاورزان به دليل خسارت هاي ناشي از خشكسالي طي سنوات پيشين تمايل به  
 اراضيهكتار آن را  9540ضي ديم نداشته اند. از مجموع اراضي زيركشت زراعي حدود كاشت ارا

غالت يكي از مهمترين محصوالت  دهد. آبي تشكيل مي اراضيهكتار آن را   41640.5ديم و 
غير از جم، عسلويه و كنگان كه هاي استان به  باشد كه تقريباً در تمامي شهرستان زراعي استان مي

شود. محصول گندم از نظر سطح زيركشت اند كشت مياچيزي را به خود اختصاص داده سهم بسيار ن
هكتار سطح زيركشت ديم باالترين سطح    8040هكتار سطح زير كشت آبي و   10319.4با 

گوجه فرنگي يكي از محصوالت مهمي است كه در زيركشت محصوالت ساالنه را در استان دارد. 
هكتار از اراضي  12446.5حدود  شود.كشت ميز كشاورزان استان هاي اخير توسط بسياري اسال

به كشت اين محصول اختصاص يافته است كه همگي آن به صورت آبي   97زراعي استان در سال  
است. كيلوگرم در هر هكتار بوده    52824سال بالغ بر    اين  مي باشد. ميزان عملكرد اين محصول در
  طح زير كشت اين محصول را دارند.شهرستان هاي دير و دشتي باالترين س
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شهرستان دشتستان به دليل داشتن موقعيت جغرافيايي و جوي مناسب از لحاظ كشت  
درصد از سطح زير  33ها در رده اول قرار دارد. حدود محصوالت زراعي نسبت به ساير شهرستان

تي به لحاظ  هاي دير و دششهرستانمحصوالت زراعي استان در اين شهرستان قرار دارد.  كشت
هاي  سطح زيركشت زراعي آبي و شهرستان ديلم و گناوه از نظر سطح زيركشت زراعي ديم در رده 

  بعدي قرار دارند. 
از اين باشد كه تن مي 990623 بالغ  96-97ميزان توليد محصوالت زراعي استان در سال 

به محصوالت زراعي ديم   تن 2328.9به محصوالت زراعي آبي و  تن 988294بالغ بر  مقدار
  اختصاص دارد. 

زير كشت محصوالت زراعي بخش كمي از سطح  شود با وجود اين كه  همانگونه كه مشاهده مي
هاي متعدد و ولي به دليل وجود خشكسالي  شده استسال به صورت ديم كشت اين استان در  

ميزان است.  ر ناچيزهاي اخير، ميزان توليد محصوالت ديم بسياكاهش ميزان بارندگي در سال
كيلوگرم در   244حصوالت ديم حدود  كيلوگرم و م  23734عملكرد در هكتار محصوالت آبي بالغ بر  

  باشد.ترين سطح زيركشت محصوالت ساالنه ديم استان مربوط به گندم و جو مياست.عمده هكتار  
ميزان   97ر سال فرنگي خارج از فصل رتبه اول را دارد. د استان بوشهر از لحاظ توليد گوجه 

  است. تن بوده   657473فرنگي توليد گوجه
با    شود كهفرنگي،  ساير محصوالت زراعي نيز در استان كشت ميبه غير از گندم و جو و گوجه 

اهميت منابع آبي بهينه كردن الگوي كشت و كاشت محصوالت كم آب بر با هدف كاهش  توجه به  
  تقاضاي آب ضروري است.
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        زراعيبوشهر در سال استان ساالنهكشت و توليد محصوالت : آمار سطح زير 1جدول 
96-97  

 نام محصول
 توليد ( تن ) سطح زير كشت (  هكتار)

عملكرد در هكتار
 ( كيلوگرم)

 ديم  آبي  جمع ديم  آبي  جمع ديم  آبي 

 غالت 

 4/252 0/2838 3/31315 4/292869/2028 4/18359 4/103198040 گندم 

 0/200 6/2272 4800 300 4500 341/80 1500 1/1980 جو

 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 ذرت دانه اي

سبزيجات

 0/199000/0 9/815 0 9/815 41 0 41 سيب زميني

 6/350070/0 7/19418 7/194180 7/554 0 7/554 پياز

 0/528240/0 657473 6574730 5/12446 5/124460 گوجه فرنگي 

 3/296290/0 23659 0 23659 5/798 0 5/798 بادمجان

 0/105000/0 1/23 0 1/23 2/2 0 2/2 باقال تازه 

 2/152690/0 7/39 0 7/39 6/2 0 6/2 هويج محلي  

 7/159860/0 6/56068 6/560680 2/3507 0 2/3507 ساير سبزيجات

محصوالت
 صنعتي

 0/0 9/1999 9/7933 9/79330 1/3967 0 1/3967 تنباكو

محصوالت
علوفه اي 

 8/158110/0 7/11806 7/118060 7/746 0 7/746 يونجه

 4/398520/0 9/19730 9/197300 1/495 0 1/495 خصيل 

 1/579480/0 4/3123 4/31230 9/53 0 9/53 ذرت علوفه اي 

 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 لوبيا ، عدس، نخود حبوبات

محصوالت
 جاليزي

 7/410620/0 4/35835 4/358350 7/872 0 7/872 هندوانه

 4/274020/0 31225 0 31225 5/1139 0 5/1139 خربزه

 9/199980/0 5/9355 5/93550 8/467 0 8/467 خيار

 0/305370/0 8/28594 8/285940 4/936 0 4/936 كدو

 0/357800/0 7/37647 7/376470 2/1052 0 2/1052 طالبي

 4/349250/0 7/8102 7/81020 232 0 232 ساير جاليز
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        زراعيبوشهر در سال استان ساالنهكشت و توليد محصوالت : آمار سطح زير 1جدول ادامه 
96-97 

  نام محصول
 عملكرد در هكتار  توليد ( تن )  سطح زير كشت (  هكتار)

  ( كيلوگرم)

  ديم   آبي   جمع  ديم   آبي   جمع  ديم   آبي 

دانه هاي 
 روغني

 0/0 1/1200 1920 0 1920 9/1599 0 9/1599 كنجد

 0/0 0/262 8/104 0 8/104 400 0 400 كلزا

 0/651280/0 2/1628 2/16280 25 0 25 ساير محصوالت 

 0/237341/244 990623 9882949/2328 5/51180 5/416409540 جمع محصوالت 

  جهاد كشاورزي استان  بوشهرمأخذ: سازمان 
  

به تفكيك شهرستان بوشهر استان : آمار سطح زير كشت و توليد محصوالت ساالنه2جدول 
  1396-97زراعي  در سال

 عملكرد ديم عملكرد آبي  توليد ديم توليد آبي سطح ديم  سطح آبي  نام شهرستان

8/1090 2162 بوشهر   5/18258  4/223  6/19042  0/16  
4/5980 نتنگستا   5/256  7/59149  8/48  4/19847  0/12  
9/952 جم   2/9  1/28442  8/4  9/22115  1/20  

8/14313 دشتستان   4/2601  9/234606  2/755  7/23506  5/13  
7/6763 دشتي   9/1043  4/173078  9/123  7/18667  5/6  
8/7420 دير  6/694  4/368257  3/100  9/22187  0/12  
4/35 ديلم  1/2041  4/540  6/625  0/10988  9/66  

7/931 عسلويه  0 8/49994  0 7/28286  0/0  
1/1200 كنگان   2/51  9/51443  7/5  7/24099  3/5  
7/1879 گناوه   3/1751  6/4521  2/441  0/17075  1/20  
5/41640 استان   9540 7/988293  9/2328  9/20683  1/15  
  سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر مأخذ:
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سطح زير كشت و توليد غالت در استان بوشهر به تفكيك شهرستان در سال : 3دولج
  1396-97زراعي 

نام 
 شهرستان

سطح 
 آبي

 عملكرد آبيتوليد ديم توليد آبيسطح ديم
عملكرد 
 ديم

 175/6 1458/75 223/4 2845/6 1090/8 1567 بوشهر
 198/65 2730/65 48/8 2274/7 256/5 832/1 تنگستان
 260/85 2314/25 4/8 339/3 9/2 151/5 جم

 249/15 3059/5 755/2 18587/4 2601/4 5893/4 دشتستان
 100/95 3491/1 123/9 6328 1043/9 1757/7 دشتي
 197/4 2501/75 100/3 1282/5 694/6 535/8 دير
 367/85 0 625/6 0 2041/1 0 ديلم

 0 2535/7 0 7/1 0 2/8 عسلويه
 111/3 1800 5/7 18 51/2 10 كنگان
 210/7 1148/8 441/2 2103/8 1751/3 1549/2 گناوه
 1872/45 21040/5 2328/9 33786/4 9540 12299/5 استان
  سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر مأخذ:
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در سال  به تفكيك شهرستان در استان بوشهر : سطح زير كشت و توليد گندم 4دول ج
  1396-97زراعي 

نام 
 شهرستان

سطح 
 آبي

 توليد آبي سطح ديم
توليد 
 ديم

عملكرد 
 آبي

عملكرد ديم

 238/5 2080/2 190/5 2566/7 798/9 1233/9 بوشهر
 168/4 2642/9 27/6 1061/4 163/9 401/6 تنگستان
 0 2184/4 0 260/6 0 119/3 جم

 308/5 3183 679/4 16551 2202 5199/8 دشتستان
 120/6 3617/8 119/8 5916/2 993/5 1635/3 دشتي
 112/2 2333/4 63/2 1026/7 563/3 440 دير
 294/5 0 552 0 1874/3 0 ديلم

 0 2535/7 0 7/1 0 2/8 عسلويه
 111/3 1800 5/7 18 51/2 10 كنگان
 280/5 1471/5 390/7 1878/7 1392/9 1276/7 گناوه
 1634/5 21848/9 2028/9 29286/4 8040 10319/4 استان
  سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر مأخذ:
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   شهرستان به تفكيك بوشهر استان درفرنگيتوليد گوجه و سطح زيركشت :5دولج
  1396-97زراعي  سال در

 (تن) توليد (هكتار) سطح شهرستان
 0 0 بوشهر

 4414.9 88.7 تنگستان
 23514.9 469.6 جم

 56738.9 1112 دشتستان
 129100.4 2806.9 دشتي 

 344557.9 5996.6 دير
 0 0 ديلم

 49539.3 911.5 عسلويه
 49335.8 1051.7 كنگان
 271.2 9.5 گناوه

 657473.3 12446.5 استان
  سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر مأخذ:

  
  محصوالت باغي  

سردسيري، هاي هاي گرمسيري، نيمه گرمسيري، ميوه محصوالت باغي استان شامل انواع ميوه   
باشد. مجموع سطوح زير  هاي زينتي مياي، گياهان دارويي، آپارتماني و درختچهمحصوالت گلخانه

هكتار آن را  35150كه از اين مقدار  باشدميهكتار  38508،  97در سال كشت باغات استان 
  7/91و درصد از باغات استان ديم  3/8دهد. هكتار آن را نهال تشكيل مي 3357و درختان بارور
هكتار و سطح  35300سال برابر با اين در باغات آبي مجموع سطح زير كشت  باشد.درصد آبي مي

  هكتار مي باشد.  3207برابر با باغات ديم زير كشت 
هكتار  33272سطح زير كشت نخيالت استان باشد. از مهمترين محصوالت باغي استان مي خرما

درصد از باغات استان را نخيالت  86شور است. بالغ بردرصد از نخيالت ك 8/13است كه در حدود 
  دهد. تشكيل مي

از ديگر محصوالت باغي استان انواع مركبات شامل پرتقال، نارنگي، ليمو ترش، ليمو شيرين، نارنج  
هكتار از باغات استان به كشت   3233است  و ليمو ترش  آندرصد  78كه بالغ بر  و ... مي باشد
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. انواع  مي باشدهكتار    3911سطح زير كشت مركبات    كل   مقدار  اين محصول اختصاص يافته است.
موز ، انبه ، كنار و .... و ميوه هاي سردسيري  زيتون، مانند  گرمسيريو نيمه ميوه هاي گرمسيري

هكتار از   458حدود در مجموع د كه مانند سيب ، زردآلو ، بادام و .... نيز در استان كشت مي شو
همچنين با كاهش منابع آبي كشت اراضي استان به كشت اين محصوالت اختصاص يافته است. 

باشد كه  هكتار مي 302برابر با    97هاي استان در سال اي روبه توسعه است. سطح گلخانه گلخانه
هاي دولت در پرداخت  درصد رشد داشته است و حمايت  143نسبت به سال قبل در حدود ، 

  تسهيالت ارزان قيمت در اين زمينه موثر بوده است.
اي  گلخانهات تن و ميزان توليد  294643، مقدار 97در سالاستان ميزان توليد محصوالت باغي 

. متوسط عملكرد مي باشدتن    162095،  سالاين  ميزان توليد خرماي استان در    .مي باشدتن    60300
كيلوگرم    3099متوسط عملكرد نخيالت ديم  و  كيلوگرم در هر هكتار    5497نخيالت آبي استان در  

  است. در هر هكتار 
  باشد.بندي  و فرآوري خرما در كشور داراي رتبه نخست مياستان بوشهر به لحاظ صنايع بسته 

دات خرماي استان در صنايع تبديلي و  درصد از تولي   50تن تقريباً معادل    80810مقدار    97در سال  
تن  75010با     96بندي و فرآوري قرار گرفت كه ظرفيت اين صنايع نسبت به سال تكميلي مورد بسته

عليرغم كاهش سطح زير     97ميزان توليد مركبات در سال    درصد افزايش يافته است.  7.7به ميزان  
  . تن رسيده است 67309به كشت اين محصول در اثر خشكسالي 

هاي مناسب جهت استفاده كامل و محدوديت منابع در بخش كشاورزي اهميت انتخاب فناوري 
دهد. يكي از راهبردها براي تامين امنيت غذايي توسعه  بهينه ازمنابع كمياب وگران را نشان مي

  باشد. مكانيزاسيون مي
خط اعتباري توسعه مكانيزاسيون وزارت جهادكشاورزي به منظورارتقاي كمي وكيفي مكانيزاسيون 

اندازي اين خط  با راه  .اندازي شدراه  1392 درفرآيندتوليدمحصوالت كشاورزي كشور،ازمهرماه سال
اعتباري و تزريق سرمايه به اين بخش، مكانيزاسيون كشاورزي شتاب بيشتري گرفته است بطوريكه  

 73رسيده است و  97در سال   1.35به  92در سال  78/0در اين استان ضريب مكانيزاسيون از 
ريب مكانيزاسيون و ض  1.51 ضريب مكانيزاسيون زراعي استان  97درصد رشد داشته است. در سال  

توان ناشي از عواملي است، پايين بودن ضريب مكانيزاسيون باغي نسبت به زراعي را مي  58/0باغي   
چون كوچك بودن مساحت باغات و عدم رعايت فاصله بين درختان دانست. 
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  96: آمارسطح وتوليد محصوالت باغي استان بوشهرسال زراعي6جدول 

 نام محصول
 توليد ( تن) باغات با احتساب درختان پراكنده ( هكتار)سطح زير كشت 

 عملكرد در هكتار
 بارور نهال ( كيلوگرم)

 ديم  آبي  جمع ديم  آبي  جمع ديم  آبي  جمع ديم  آبي 

 ميوه هاي نيمه گرمسيري

ات
ركب

م
 

 3437/ 2 5820/ 0 172081 10157 161924 30777 2955 27822 2495 80 2415 خرما

 - 958/ 9 70 0 70 73 0 73 7 0 7 زيتون

 - 18428/ 1 5123 0 5123 278 0 278 34 0 34 پرتقال

 - 14603/ 9 2249 0 2249 154 0 154 45 0 45 نارنگي

 - 22234/ 5 57921 0 57921 2605 0 2605 628 0 628 ليمو ترش

 - 20833/ 3 875  875 42 0 42 0  0 ليموشيرين

 - 12279/ 6 1142  1142 93 0 93 23/ 8 0 23/ 8 نارنج

 - - 0 0 0 0 0 0 8 0 8 ساير 

 3437/ 2 7381/ 0 239461 10157 229304 34022 2955 31067 3240/ 8 80 3160/ 8 جمع

 - 11833/ 3 71 0 71 6 0 6 1 0 1 انار

 - 3454/ 5 152 0 152 44 0 44 2 0 2 انجير

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كيوي
 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساير 

 هاي گرمسيري ميو

 - 2500/ 0 5 0 5 2 0 2 1 0 1 موز

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انبه

 3148/ 1 11274/ 1 1862 340 1522 243 108 135 80 52 28 كنار

 3666/ 7 2727/ 3 14 11 3 4/ 1 3 1/ 1 0 0 0 ساير 
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 96زراعي: آمارسطح وتوليد محصوالت باغي استان بوشهرسال 6جدول ادامه 

  نام محصول
  سطح زير كشت باغات با احتساب درختان پراكنده ( هكتار)

  عملكرد در هكتار  توليد ( تن)
  بارور  نهال  (كيلو گرم)

      جمع  ديم   آبي   جمع  ديم   آبي   جمع  ديم   آبي 

 ميوه هاي سردسيري

 - 18000/ 0 36 0 36 2 0 2 0 0 0 سيب

 - 6600/ 0 3/ 3 0 3/ 3 0/ 5 0 0/ 5 0 0 0 شفتالو

 - 8000/ 0 8  8 1 0 1 0 0 0 زردآلو

 - 1200/ 0 8/ 4  8/ 4 7 0 7 1  1 بادام

 - 7357/ 1 206 0 206 28 0 28 5 0 5 انگور

 - 4200/ 0 44/ 1 0 44/ 1 10/ 5 0 10/ 5 1 0 1انواع توت درختي

 - 4807/ 7 2625  2625 546 0 546 19 0 19 گياهان دارويي

 3427/ 3 7346/ 5 244495/ 8 10508 233988 34916/ 1 3066 31850/ 1 3350/ 8 132 3218/ 8 جمع باغات

 گلهاي شاخه بريده

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گاليول

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نرگس سلطنتي

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آفتابگردان زينتي

 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گياهان آپارتماني

 0/ 0 - 0 0 0 17 17  1 1  درختچه هاي زينتي

 - 248958/ 3 59750 0 59750 240 0 240 0 0 0 سبزي و صيفيساير محصوالت گلخانه اي

 - 220000/ 0 550  550 2/ 5 0 2/ 5 0 0 0 ايقارچ دكمهساير محصوالت گلخانه اي
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 96: آمارسطح وتوليد محصوالت باغي استان بوشهرسال زراعي6جدول ادامه 

  نام محصول
  باغات با احتساب درختان پراكنده ( هكتار)سطح زير كشت 

  عملكرد در هكتار  توليد ( تن)
  بارور  نهال  (كيلو گرم)

      جمع  ديم   آبي   جمع  ديم   آبي   جمع  ديم   آبي 
 - 248659/ 8 60300 0 60300 259/ 5 17 242/ 5 1 1 0 جمع گياهان و گلخانه

 3408/ 4 9170/ 0 304795/ 8 10508 294288 35175/ 6 3083 32092/ 6 3351/ 8 133 3218/ 8 كل محصوالت

  مأخذ: سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر
  باشد.هاي زينتي هزار شاخه و عملكرد درهكتار شاخه ميهاي شاخه بريده و درختچهواحد توليد گل-
  باشد.واحد توليد گياهان آپارتماني هزار گلدان و عملكرد در هكتار گلدان مي -
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    97و  96: ضريب مكانيزاسيون كشاورزي  استان طي سالهاي  7جدول 
 واحد :  اسب بخار بر هكتار

ضريب مكانيزاسيون 
 كل

ضريب مكانيزاسيون 
 باغي

ضريب مكانيزاسيون 
 يزراع

 شرح

23 /1 58 /0 38 /1 1396 

35 /1  58 /0  51 /1  1397  

  تغييراتدرصد  9/ 42 0/ 00 9/ 76
  

  ، طيور و زنبور عسلدام 
شامل انواع گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، شتر و انواع تك  استان هاي موجود در دام

باشد. ميرأس  1033284به تعداد  97در سال  به غير از تك سميان هادامتعداد باشد. سميان مي
جمعيت واحد دامي استان  درصد كاهش يافته است.   2راس   1054985كه نسبت به سال قبل با 

واحد دامي گوسفند     390015واحد دامي شامل      1106850بالغ بر    به غير از تك سميان  97در سال  
حد دامي وا 29750واحد دامي گاو و گوساله و   240081واحد دامي بز و بزغاله ،   447005و بره، 
  باشد.  شترمي

عليرغم كاهش چشمگير تعداد دام طي ساليان اخير، در سال جاري بدليل تزريق سرمايه به بخش  
كشاورزي از طريق پرداخت و تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي با كاهش كمتري در تعداد  

  دام ها و تمايل به پرورش دام هاي سنگين مواجه بوده ايم . 
واحد  198واحد شامل  213به تعداد  97صنعتي استان در سال نعتي و نيمههاي صگاوداري

راس    680واحد گاوداري شيري به ظرفيت     15راس و    28395پرواربندي گاو و گوساله به ظرفيت  
  باشد. مي

  بوده است.  97رأس طي سال  18950ظرفيت پرواربندي گوسفند و بره نيز 
مي باشد كه به دليل    97قطعه در سال     6546700و ظرفيت  واحد    226هاي صنعتي  تعداد مرغداري 

  عدم صدور جواز تاسيس جديد براي مرغداري ها، تغييري نسبت به سال قبل نداشته است. 
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، تن گوشت قرمز  8132تن شير،  40597ل به ترتيب شام 97 ميزان توليدات دام و طيور در سال 
تن   9تن پشم،  484تن مو،  184  عسل، تن  525 تن تخم مرغ،  1100تن گوشت مرغ،  35240

  به ترتيب شامل  96باشد. ميزان توليدات دام و طيور در سال جلد پوست مي  304080كرك و 
تن    504 تن تخم مرغ،  1123 تن گوشت مرغ،   35236، تن گوشت قرمز 8011تن شير،  39610
ميزان توليد برخي  .  باشدجلد پوست مي  302003تن كرك و    6/ 9  تن پشم،     478تن مو،   181  عسل، 

 5/1و    2/ 4نسبت به سال قبل به ترتيب      97گوشت در سال  و  دامي مانند شيرعمده  هاي  از فرآورده 
هايي است كه دليل وابستگي به مراتع وعلوفه يكي ازبخش درصد افزايش يافته است. بخش دام به

  مستقيم و  طورنوسانات جوي به  دارد و خشكسالي قرار پذيري ناشي ازدرمعرض بيشترين آسيب 
گذارد، طي ساليان اخير هر چند توليد شير و گوشت روند مي  وري آن تأثيرغيرمستقيم برتوليد و بهره 

به بعد با تزريق سرمايه به اين بخش از طريق پرداخت تسهيالت   96كاهشي داشته است اما از سال  
  فراهم شده است. مختلف بخش كشاورزي، زمينه رشد مجدد توليدات 

شود و هاي دامي استان به تنهايي توسط شهرستان دشتستان توليد ميدرصد از فرآورده   49حدود 
  كنند. هاي دامي را توليد ميهاي استان رويهم حدود نيمي ديگر از فرآورده شهرستان مابقي

ه استان در واحدهاي درصد از جمعيت گاو و گوسال   67/ 5درصد از جمعيت گوسفند و بره و    5در حدود  
  صنعتي و نيمه صنعتي نگهداري مي شوند. 
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1397در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر8جدول   

 شهرستان 
گوسفند و بره

 (راس)
بز و بزغاله  

 ) راس   
 شتر   گاو و گوساله (راس) 

 جمع 
 (نفر)  جمع  اصيل  دورگ  بومي 

 33643 568 5523 128 3211 2184 8471 19081 بوشهر 

 53134 25 1396 33 811 552 31125 20588تنگستان 

 66529 0 923 22 536 365 63463 2143 جم 

 548576 890 25739/ 9 599 1017514965/ 9 282272 239674دشتستان 

 151755 1207 2550 60 1482 1008 102773 45225 دشتي 

 63701 1400 1394 33 810 551 54314 6593 دير 

 40420 0 953 22 554 377 14589 24878 ديلم 

 9799 60 1035 24 602 409 8048 656 عسلويه 

 23192 0 673 16 391 266 18737 3782 كنگان 

 42535 100 2826 66 1643 1117 12214 27395 گناوه 

 1033284 4250 43012/ 9 1003 1700425005/ 9 596006 390015 استان 
  كشاورزي استان بوشهر : سازمان جهاد ماخذ
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    1396در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر9جدول 

گوسفند و   شهرستان
 بره (راس)

 بز و بزغاله
 ( راس)

 گاو و گوساله ( راس)
 جمع اصيل دورگ بومي

 6158 36 3984 2138 8660 19484 بوشهر
 1634 40 1043 551 31789 21019 تنگستان

 1069 0 439 630 64821 2186 جم
 24555 982 13941 9632 288315 244711 دشتستان

 2656 40 1346 1270 104973 46175 دشتي
 1458 10 694 754 55476 6731 دير
 1951 17 639 1295 14900 25399 ديلم

 1106 0 339 767 8219 668 عسلويه
 1107 0 340 767 19137 3859 كنگان
 2919 55 1678 1186 12473 27969 گناوه
 44613 1180 24443 18990 608763 398201 استان
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    1396در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر 9جدول ادامه 

( نفر) شتر شهرستان ن ( راس)اتك سمي جمع   
 2150 34894 592 بوشهر

 0 54442 0 تنگستان
 1275 68076 0 جم

 9830 558138 557 دشتستان
 15 154840 1036 دشتي

 600 64856 1191 دير
 1165 42250 0 ديلم

 2095 9993 0 عسلويه
 1135 24103 0 كنگان
 1160 43393 32 گناوه
 19425 1054985 3408 استان

  : سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهرماخذ
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  )دامي(واحد         1397: جمعيت واحد دامي استان بوشهر در سال  10جدول 

 بز و بزغاله گوسفند و بره شهرستان
 جمع شتر گاو و گوساله 

 جمع اصيل  دورگ بومي

 60234 3976 30824 1216 20872 8736 6353 19081 بوشهر

 51900 175 7793 314 5272 2208 23344 20588تنگستان

 54893 0 5153 209 3484 1460 47597 2143 جم

 601275 6230 143667 5691 97273 40704 211704 239674دشتستان

 144989 8449 14235 570 9633 4032 77080 45225 دشتي

 64911 9800 7783 314 5265 2204 40736 6593 دير

 41138 0 5318 209 3601 1508 10942 24878 ديلم

 12889 420 5777 228 3913 1636 6036 656 عسلويه

 21592 0 3758 152 2542 1064 14053 3782 كنگان

 53030 700 15775 627 10680 4468 9161 27395 گناوه

 1106850 29750 240081 9529 162533 68020 447005 390015 استان

  : سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر ماخذ
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  )دامي(واحد   1396: جمعيت واحد دامي استان بوشهر در سال 11جدول 

گوسفند و    شهرستان
  گاو و گوساله  بز و بزغاله  بره

  جمع  اصيل  دورگ  بومي
 38615 342 29721 8552 6495 19484  بوشهر
 10365 380 7781 2204 23842 21019  تنگستان
 5795 0 3275 2520 48616 2186  جم

 151857 9329 104000 38528 216236 244711  دشتستان
 15501 380 10041 5080 78730 46175  دشتي
 8284 91 5177 3016 41607 6731  دير
 10108 162 4767 5180 11175 25399  ديلم

 5597 0 2529 3068 6164 668  عسلويه
 5604 0 2536 3068 14353 3859  كنگان
 17784 523 12518 4744 9355 27969  گناوه
 269510 11207 182345 75960 456573 398201  استان

  )دامي(واحد   1396: جمعيت واحد دامي استان بوشهر در سال 11جدول ادامه 

  جمع  تك سميان  جمع  شتر  شهرستان
 75375 7525 67850 3256  بوشهر
 55226 0 55226 0  تنگستان
 61059 4463 56597 0  جم

 650273 34405 615868 3064  دشتستان
 146156 53 146104 5698  دشتي
 65273 2100 63173 6551  دير
 50760 4078 46682 0  ديلم

 19762 7333 12429 0  عسلويه
 27789 3973 23816 0  كنگان
 59344 4060 55284 176  گناوه
 1211017 67990 1143029 18745  استان

  : سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر ماخذ
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  : تعداد واحدهاي صنعتي  و نيمه صنعتي دام و طيور  به تفكيك شهرستان 12جدول 
  1397در سال 

شهرستان 
 مرغ تخمگذار  مرغداري هاي گوشتي پروار بندي گوسفند  گاوداري شيري  پروار بندي گوساله 

 تعداد 
 ظرفيت
 (رأس) 

 تعداد 
ظرفيت
 ظرفيتتعداد (رأس) 

 (رأس) 
 ظرفيتتعداد 

 )قطعه(
 ظرفيتتعداد 

)قطعه(
 0 0 1072000 34 2550 7 100 1 2250 14 بوشهر

 0 0 502000 18 1550 5 80 4 1050 8 تنگستان

 0 0 60000 2 0 0 0 0 0 0 جم

40000 1 1022574300 6500 18 420 8 16995 106 دشتستان
 0 0 700500 23 4850 16 30 1 1600 15 دشتي 

 0 0 60000 3 800 3 0 0 800 7 دير

 0 0 212000 7 300 1 0 0 2300 23 ديلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عسلويه

 0 0 36000 1 0 0 0 0 0 0 كنگان

 0 0 1329900 36 2400 8 50 1 3400 25 گناوه

40000 1 2266546700 18950 58 680 15 28395 198 استان
  : سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهرماخذ
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     97: وضعيت توليدات دام و طيور استان بوشهر به تفكيك شهرستان در سال 13جدول 

گوشت شير (تن)شهرستان
قرمز (تن)

گوشت مرغ
 (تن)

تخم مرغ 
 (تن)

عسل 
 (تن)

مو جمع (تن)
)(تن

پشم 
 (تن)

كرك 
(تن)

پوست 
 (جلد)

2/16 83 4126 537 4303 بوشهر   9066 3 23 14/1  9893 

4/27 113 1947 384 1754تنگستان  4225 10 25 05/0  15709 

5/89 63 90 400 1638 جم   2280 20 3 00/0  19640 

5/283 625 13976 4369 22479دشتستان  41733 87 300 78/1  161712 

1/85 61 3346 995 3627 دشتي  8114 31 55 41/2  44270 

6/5 32 45 440 1769 دير   2292 17 8 80/2  18311 

5/0 13 1418 327 1310 ديلم   3068 4 30 00/0  12144 

7/8 28 1132 175 825 عسلويه  2169 6 5 00/0  6926 

5/8 43 9104 404 2267 كنگان  11826 4 34 20/0  12613 

0/0 39 56 102 624 گناوه  821 2 1 12/0  2862 

 304080 9 484 184 85594 525 1100 35240 8132 40597 استان
  سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر ماخذ:
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     96: وضعيت توليدات دام و طيور استان بوشهر به تفكيك شهرستان در سال 14جدول 

 شير شهرستان
 (تن)

 گوشت
 قرمز(تن)

 گوشت مرغ
تن)(  

مرغ   تخم
 ( تن)

 عسل
 (تن)

 13 86 5206 519 4091 بوشهر

 57 117 2130 380 1719 تنگستان

 86 66 62 398 1612 جم

 256 632 12549 4306 22108 دشتستان
 65 63 3293 983 3507 دشتي

 14 32 125 433 1739 دير

 0 14 1425 325 1271 ديلم
 0 40 38 100 610 عسلويه
 11 29 65 175 811 كنگان

 2 44 10333 392 2142 گناوه
 504 1123 35226 8011 39610 استان
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      96: وضعيت توليدات دام و طيور استان بوشهر به تفكيك شهرستان در سال  14جدول ادامه  

 جمع شهرستان
 (تن)

       مو
 (تن

 پشم
 (تن)

 كرك
 (تن)

 پوست
 (جلد)

1/ 2 23 3 9915 بوشهر  9752 
 15645 0 25 10 4403 تنگستان

 19588 0 3 19 2224 جم
1/ 1 294 86 39851 دشتستان  160103 

2/ 1 55 31 7911 دشتي  44247 
2/ 4 8 17 2343 دير  18310 
 12139 0 30 4 3035 ديلم

 2862 0 1 2 788 عسلويه
 6926 0 5 6 1091 كنگان
0/ 1 34 4 12913 گناوه  12431 
6/ 9 478 182 84474 استان  302003 

  سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر ماخذ:
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  صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي 
هاي گسـترده براي افزايش توليد محصـوالت كشـاورزي حجم بسـياري از اين عليرغم تالش

ـشود. اين ـضايعات عالوه بر هدر رفت منابع خارج ميمحـصوالت بـصورت ـضايعات از چرخه مـصرف 
يدن به خودكفايي نيز مي مندي نظير آب، مانع رـس نايع تبديلي و ارزـش ود. لذا از مزاياي عمده ـص ـش

وري، ايجاد ارزش افزوده، افزايش صادرات محصوالت غير نفتي و  توان به افزايش بهره تكميلي مي
هاي مختلف زراعي، باغي، دامي و ـشيالتي در بوـشهر در بخش. در اـستان ايجاد اـشتغال اـشاره نمود

ال   تغال    186، مجموعاً تعداد    97ـس د نفر فعال مي  5061واحد صـنايع تبديلي و تكميلي با اـش باـش
  درصد از نظر  شاغلين رشد يافته است. 5درصد از نظر تعداد واحد و  11كه نسبت به سال قبل 

  
  1396-97هاياستان طي سالنايع تبديلي و تكميلي ص واحدهاي: تعداد و ظرفيت 15جدول

7139 درصد تغييرات  6139  شرح 
33 /2  تعداد 43 44 

 زراعي
-81 /0  اشتغال(نفر) 621 616 

31 /18  تعداد 71 84 
 باغي

70 /5  اشتغال(نفر) 2717 2872 
00 /0  تعداد 17 17 

 دامي
-44 /1  اشتغال(نفر) 416 410 

81 /10  تعداد 37 41 
 شيالتي

34 /7  اشتغال(نفر) 1063 1141 
71 /10  تعداد 168 186 

 جمع
61 /4  اشتغال(نفر) 4817 5039 

  
ترين صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي است. در بندي و فرآوري خرما از جمله عمده صنايع بسته 

تن بوده است كه نسبت به سال گذشته    80810واحد با ظرفيت  69، تعداد اين صنايع  97سال 
  درصد از نظر ظرفيت افزايش يافته است. ظرفيت اين صنايع بالغ  7/ 7درصد از نظر تعداد و     6حدود  

  باشد. درصد خرماي توليدي استان مي 47بر 
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استان طي يصنايع تبديلي و تكميلي خرما واحدهايو ظرفيت  : تعداد16جدول 
  1396-97هايسال

 شرح صنايع بسته بندي خرما  فرآوري خرما جمع  
 تعداد  ظرفيت(تن) تعداد  ظرفيت(تن) تعداد  ظرفيت(تن) ظرفيت(تن)

75010 65 7450 8 75010 65 7450 
80810 69 7650 8 80810 69 7650 

  مأخذ: سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر
  

 آبزيان  
مركز با ظرفيت   37بندر و تعداد مراكز تخليه صيد    16برابر با     97تعداد بنادر صيادي استان در سال  

   2214صياد، با نفر   12110باشد. عمليات صيد انواع آبزيان در اين سال توسط هزار تن مي 200
فروند كشتي صورت گرفته   22فروند لنج و    571فروند قايق،   1621فروند شناور صيادي شامل 

تن بوده است     60600بالغ بر   97هاي ساحلي استان در سال  است. مجموع صيد انواع آبزيان در آب
صيد سطح  تن    1523تن صيد سطح زي درشت،     27947تن ماهي شامل    59343كه از اين مقدار  

تن ميگو توسط   1257تن صيد انواع كفزيان مي باشد. همچنين در اين سال  29873ريز و زي
درصد كاهش   9/5به ميزان  96صيادان استان صيد شده است. ميزان صيد ماهي نسبت به سال 

  53تن رسيده  است. ميزان صيد ميگو نيز نسبت به سال قبل   59343تن  62842يافته و  و از 
  اهش يافته است.درصد ك

سايت پرورش    10با توجه به ظرفيت باالي بنادر استان جهت توليد ميگوي پرورشي از جمله وجود 
كارگاه فعال جهت تكثير ميگو و توان باالي توليد الرو ميگو اين صنعت مي تواند به    12ميگو، 

  97رشي در سال عنوان يكي از قابليت هاي توسعه استان محسوب شود . ميزان توليد ميگوي پرو
  درصد افزايش يافته است.   73در حدود  96تن مي باشد كه نسبت به سال 23227به ميزان 

توجه به توسعه   ، ياز منابع آب يبردار فراوان در بهره  يهات يدر حال حاضر،با توجه به وجود محدود
. در است ده يآغاز گرد يدر سطح كشور اديص يهاتيآن با فعال ينيگزيدر قفس و جا يپرورش ماه

يسبب  كيو امكانات مناسب اكولوژ يطيمح ستيز طيوجود شرا اين استان نوار ساحلي طوالني و 
فعاليت پرورش ماهي در   95شده تا سرمايه گذاران به سمت اين فعاليت گرايش يابند. طي سال 
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در   96قفس در درياچه سد رئيسعلي دلواري در شهرستان دشتستان آغاز و پس از آن در سال 
ستان هاي تنگستان و دير نيز واحدهاي پرورش ماهي در قفس در دريا شروع به كار نموده شهر

  تن توليد داشته است. 2761به ميزان  97است و در سال  
كيلوگرم مي باشد كه نسبت به سال قبل تغييري   20به ميزان  97مصرف سرانه آبزيان در سال 

  نداشته است.
  97 و  96: آمار صيد و توليد انواع آبزيان به تفكيك بنادر صيادي طي سالهاي  17جدول 

  واحد: تن

شهرستان

صيد انواع  
آبزيان(انواع ماهي و 

 ميگو)

صيد ماهي (كفزيان، 
سطح زيان درشت، 

 سطح زيان ريز)
صيد سطح زي صيد سطح زي درشت صيد انواع كفزيان

 ريز
 صيد ميگو

97 96 ٩٧ 96 97 96 97 96 97 96 97 96 

9/21262 15863 بوشهر  15147 20446 8364 2/14989  6613 97/5128  170 3/328  716 478/816  

32/6836 6673تنگستان  6459 1/6539  1792 21/2985  4615 93/3495  52 58 214 182/297  

483/934 611 دشتي  599 27/890  299 985/574  278 952/309  22 329/5  12 2173/44  

42/9180 9011 دير  8923 5/8782  3286 39/4577  5566 14/4044  71 9/160  88 956/397  

09/2951 2510 ديلم   2360 5/2675  1494 18/2258  836 255/335  30 06/82  150 587/275  

55/2869 4831عسلويه   4831 5/2869  597 571/992  4192 74/1840  42 24/36  0 0 

9/18417 20437 كنگان  20400 18364 13742 29/4076  5568 3/12849  1090 1439 37 4721/53  

73/2314 664 گناوه  624 6/2274  299 14/1879  279 696/382  46 79/12  40 1041/40  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0دشتستان

4/64767 60600 استان  59343 62842 29873 32333 27947 28387 1523 2122 1257 1925 

 شيالت استان بوشهرمأخذ: اداره كل 
  *آمار صيد شهرستان عسلويه با كنگان لحاظ شده است.
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  97و  96هاي : آمار برخي شاخص هاي شيالت طي سال 18جدول 

 97 96 واحد اندازه گيري  عنوان  رديف

  37  37  مركز  مركز تخليه صيد  3
  16  16  بندر  بنادر صيادي   4
200000200000 تن ظرفيت تخليه صيد  5

 20 20 كيلوگرم مصرف سرانه آبزيان  6

 12 11 كارگاه تعداد مراكز تكثير ميگو ( فعال)  9

 10 10 سايت تعداد سايتهاي پرورشي فعال  10

 4810 4412 هكتار مساحت سايت هاي پرورش ميگو  11

 289 276 مزرعه تعداد مزارع پرورش ميگو فعال  12

 2520 2100 نفر تعداد شاغلين در بخش آبزي پروري  13

 112 115 ميليون دالر صادرات آبزيان  14
 مأخذ: اداره كل شيالت استان بوشهر

  
 منابع طبيعي

 96باشد. وسعت منابع طبيعي استان بوشهر در سال  منابع طبيعي شامل جنگل، مرتع و بيابان مي    
درصد    95باشدكه  هكتار بيابان مي  331682هكتار مرتع و    1147244هكتار جنگل،    227215شامل  

از اين اراضي دولتي توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اخذ سند گرديده است. اكثر مراتع 
استان را مراتع فقير و متوسط تشكيل مي دهند.وسعت مراتع فقير و متوسط در اين سال به ترتيب 

اتع خوب تشكيل مي هكتار از مراتع استان را مر 17202هكتار مي باشد.تنها  176874و  953168
درصد اين مراتع در شهرستان دشتستان واقع شده است. غالب مراتع استان در  72دهد و حدود 

واحد دامي عشاير    590762شهرستان هاي دشتستان و دشتي قرار دارد. از مراتع استان ساالنه حدود  
نمايند. تعليف مي  عرف دامداري  847ماه در قالب  4واحد دامي روستايي براي مدت    549260و حدود  

هاي طبيعي و اراضي بياباني استان در علوفه خشك قابل برداشت توليدي از سطح مراتع، جنگل
  باشد. تن در سال مي 151595حدود 
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درصد از مساحت   8/9باشدكه هكتار مي 227145بالغ بر  96هاي استان در سال مساحت جنگل   
هاي هكتار آن را جنگل  211399. از اين سطح   هاي كشور استاز مساحت جنگل  %58/1استان و  

  دهند. هاي دست كاشت و پارك جنگلي تشكيل ميهكتار آن را جنگل  15816طبيعي (حفاظتي) و 
هاي منابع طبيعي استان بوشهر بيابان و اراضي بياباني است. مساحت اراضي بياباني يكي از عرصه

هاي شود. اين اراضي شامل پهنهامل ميدرصد از مساحت استان را ش 14هكتار يعني  331682
هكتار و اراضي بدون پوشش به   29/89021هكتار، اراضي شور  77/2309اي به مساحت ماسه

  هكتار است.  09/240351مساحت 
درصد اراضي بياباني در  37اول قرار دارد و  شهرستان دشتي از نظر وسعت اراضي بياباني در رده 

درصد از اراضي بياباني    17و    18هاي دير و تنگستان به ترتيب با  نباشد، شهرستا اين شهرستان مي
  هاي دوم و سوم قرار دارند.در رده 

  هكتار شناسايي شده است. 454641كانون بحراني فرسايش بادي به مساحت   16همچنين 
ها، مراتع و آبخيزداري كشور  بندي سيستم كدينگ سازمان جنگل استان بوشهر براساس تقسيم 

  باشد.هكتار مي 2559523  حوزه آبخيز با مساحت 276 داراي
هاي آبخيز مرزي و درصدر حوزه  22 هكتار معادل 558466 هاي آبخيز استانازكل مساحت حوزه 

  شوند.هاي آبخيز داخلي شامل ميدرصدر حوزه  78 هكتارمعادل 2001057 ساحلي و
باشد  هاي آبخيزاستان ميوزه درصد مساحت ح  19  هكتار معادل  486709  مساحت حوزه آبخيز سدها

 هكتار، حوزه سد اهرم  31830 هكتار، حوزه سد سنا 37803 كه شامل حوزه سد رئيسعلي دلواري
  هكتار وحوزه سد باغان   183832  هكتار، حوزه سد دشتپلنگ  83289  هكتار، حوزه سد دالكي  58393
  هكتار است. 91562

هاي درصد از مساحت حوزه  19 رمعادلهكتا 488584 هاي آبخيز باالدست شهرهامساحت حوزه 
  6888 هكتار، حوزه شهري امام حسن 17378 باشد كه شامل حوزه شهري ديلمآبخيز استان مي

هكتار، حوزه شهري  9386 هكتار، حوزه شهري بندر ريگ 27040 هكتار، حوزه شهري گناوه 
هكتار،  8625 يههكتار، حوزه شهري وحدت 20082 هكتار، حوزه شهري سعدآباد 8910 شبانكاره 

 هكتار، حوزه شهري تنگ ارم 28377 هكتار، حوزه شهري برازجان 22180 حوزه شهري دالكي
هكتار، حوزه شهري   20720  هكتار، حوزه شهري بوشكان  24862  هكتار، حوزه شهري كلمه  5683
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هكتار، حوزه  25061 هكتار، حوزه شهري بوشهر 45933 هكتار، حوزه شهري اهرم 8972 آباد
 هكتار، حوزه شهري بادوله و كاكي 11579 هكتار، حوزه شهري خورموج 12225 شهري دلوار

هكتار، حوزه شهري   18037 هكتار، حوزه شهري آبدان 11684 هكتار، حوزه شهري شنبه  28520
 هكتار، حوزه شهري كنگان و بنك 19049 هكتار، حوزه شهري دير و بردستان 26211 بردخون
هكتار و حوزه  7275 هكتار، حوزه شهري سيراف 51213 هري جم و ريزهكتار، حوزه ش 16740

  هكتار است. 8952 شهري عسلويه و نخل تقي
هاي گناوه، ديلم، بوشهر، تنگستان، دشتي، هاي مرزي شهرستانهاي مرزي شامل حوزه حوزه 

 باشد. كنگان، عسلويه و دير مي

- ساليان متمادي اقدامات مهمي از جمله كپهدر راستاي حفظ و احياء ذخاير و منابع استان طي    
هاي جنگلي، كاري، توليد نهال جنگلي، مراقبت و آبياري، احداث، توسعه، نگهداري و تجهيز پارك

  داري، احداث بند خاكي و ... صورت گرفته است.اجراي عمليات آبخيزداري، اجراي عمليات جنگل 
  ( هكتار)       97ستان بوشهر در سال هاي اها، مراتع و بيابان: مساحت جنگل 19جدول 

مساحت 
  جنگل

  مراتع
  بيابان

  فقير  متوسط  خوب
227215  17202  34 /176874  36 /953168  331682  

  مأخذ: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر
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  97: سطح  مراتع ، جنگل ها و بيابان هاي  استان به تفكيك شهرستان طي سال  20جدول 
  واحد :  ( هكتار )

 شهرستان
 مراتع

 جمع درجه سه درجه دو درجه يك

 22190 13101 9089 0 بوشهر
 120681/7 97777/8 21466/9 1437 تنگستان
 285064/8 202583/1 70168/9 12312/8 دشتستان

 274963/4 232354/5 42608/9 0 دشتي
 140859 128202/6 12656/4 0 دير
 54428/76 50903/76 73 3452 ديلم

 54354 50683 3671 0 كنگان
 142246/14 128566/6 13679/54 0 گناوه

 52456/7 48996 3460/7 0 جم
 0 0 0 0 عسلويه
 1147244/5 953168/36 176874 17202 استان
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هاي استان به تفكيك شهرستان طي سال : سطح  مراتع ، جنگل ها و بيابان 20جدول ادامه 
  واحد :  ( هكتار )  97

 شهرستان
 جنگل

 جمع بيابان
 جمع حفاظتي دست كاشت

 55334/4866 18073 15071/4866 14214/0866 857/4 بوشهر
 191879/7932 56513 14685/0932 13171/0932 1514 تنگستان
 395663/4604 16900 93698/6604 88257/6604 5441 دشتستان

 442074/8 123500 43611/4 39880/4 3731 دشتي
 207033/56 60300 5874/56 5074/56 800 دير

 71376/5553 16700 247/7953 107/7953 140 ديلم
 98275/46 31032 12889/46 12349/46 540 كنگان
 153430/14 8664 2520 0 2520 گناوه

 90722/4145 0 38265/7145 38012/7145 253 جم
 351/2 0 351/2 331/2 20 عسلويه
 1706142 331682 227215/37 211398/97 15816/4 استان

  مأخذ: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر
  

  هاي بخش كشاورزي ها و پتانسيل مهمترين قابليت

سابقه ديرينه در امر تجارت با برخورداري از تاسيسات بندري و مبادالت فرهنگي در طول   •
 جنوب  -كيلومتر سواحل خليج فارس و امكان استقرار در محور ارتباطي  شمال  900

 پروري(بويژه ميگو)هاي قابل توجه صيادي و آبزيوجود منابع غني دريايي و ظرفيت  •
 روجود منابع آب سطحي قابل مها •
جات و كشت انواع  برخورداري از شرايط اقليمي مناسب براي كشت خارج از فصل صيفي •

 محصوالت گرمسيري بويژه خرما با قابليت صادرات 
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هاي حرا براي هاي مستعد، بويژه جنگلبرخورداري از نوار ساحلي مناسب و اكوسيستم  •
 هاي گردشگري دريايي در فصول مساعد سال توسعه فعاليت 

هاي مختلف التحصيل كشاورزي از رشته اي نيروي فارغ د قابل مالحظهداشتن تعدا •
  كشاورزي 

امكان پژوهش وتحقيقات بيشتربا استقرار بخشي از مركز تحقيقات منابع طبيعي  •
  وكشاورزي دراستان

 المللي بخصوص كشورهاي حوزه خليج فارس اي وبيندسترسي به بازارهاي منطقه •
  ها و تنگناهاي بخشاهم چالش 

  هاي متوالي و بحران آب ز خشكساليبرو •
هاي هاي آبياري و زهكشي، ساير زيرساخت هاي زيربنايي بخش (كانال عدم تناسب شبكه •

 هاي بخش كشاورزي استان مورد نياز) با قابليت
هاي هاي بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش گذاري در فعاليتريسك باالتر سرمايه •

 اقتصادي 
 هاي بخش اري با قابليت گذعدم تناسب ميزان سرمايه  •
كمبود سرمايه و پايين بودن سهم سرمايه گذاري بخش كشاورزي از كل سرمايه گذاري  •

 ها نسبت به توليد ناخالص داخلي 
 كمبود نفدينگي كشاورزان و حجم انبوه بدهي هاي معوقه آنها ناشي از خشكسالي   •
 نابساماني و عدم تعادل در بازار محصوالت كشاورزي •
تهديد هاي زيرساختي (تغيير كاربري اراضي ، فرسايش و تخريب منابع پايه و منابع  •

متناسب با تامين طبيعي ، عدم توسعه نظامهاي آبياري ، كمبود شبكه هاي اصلي آبياري 
 منابع آب )

 عدم تعادل بين توسعه بخشهاي صنعت (نفت و گاز) و كشاورزي   •
 پايين بودن بهره وري عوامل توليد (زمين ، آب و ... ) در بخش كشاورزي •

  97بخش كشاورزي در سال  ياقدامات اساس 
  استان  يكشاورز يهكتار از اراض 4016در سطح  ياريآب نينو يتوسعه سامانه ها  •
درصد از   61/8هكتار و تحقق    2100در سطح    ياصل  يوزهكش   ياريآب  يداث شبكه ها اح •

 استان ازيمورد ن ياصل يوزهكش يار يآب يشبكه ها



  285 فصل دوم: كشاورزي و منابع طبيعي     
  

 
 

توسط شركت هاي توليد  97-98تن بذر گندم جهت كشت سال زراعي  14000خريد  •
  كننده بذر  

طرح بخش كشاورزي(عمده  3240ميليون ريال تسهيالت بانكي به  3862241پرداخت  •
  1914154اين تسهيالت مربوط به تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق  روستايي با  

  نفر اشتغال است). 2960طرح و  1814ميليون ريال ، 
  درصدي نسبت به سال گذشته   26و رشد  تن    4/4به    يمزارع پرورش   ديراندمان تولافزايش   •
  و كسب رتبه دوم كشوري  پرورش در قفس ق ياز طرتن ماهي  2000توليد   •
  استان ياديبنادر ص 15 ميتوسعه و ترم •

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  



 

 

  
  
  
  
  

 صنعت و معدن -سوم  فصل
 

  

 مقدمه 
 با  ايدارا بودن بيشترين سهم اقتصادي كشور، داراي تعامل گسترده با  معدن و بخش صنعت

تواند يكي از موثرترين  ه ايران است و ميجامع سياسي و اقتصادي اجتماعي،  هايبخش  ساير
تواند سهم بااليي در ساماندهي معدن نه تنها مي   و  . بخش صنعتباشدهاي اقتصادي كشور  پيشران 

مدي كشور را براي دستيابي به امنيت، عدالت، آتواند اقتدار و كارمي  معيشت جامعه داشته باشد، بلكه
هاي مختلف ارتباط گسترده اين بخش با بخش د. رفاه، آزادي، استقالل و عزت ملي تقويت نماي

كننده مانند حوزه پولي و بانكي، بورس، توليد، توزيع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بين مصرف 
ها نشانگر  هاي ديگر و ميزان اثر گذاري و اثر پذيري از اين بخش ياري بخش و توليدكننده و بس

  .معدن است و صنعتبخش اهميت باالي شناخت 
كيلومتر مرز آبي با خليج فارس، ذخاير عظيم   936هاي طبيعي استان مانند دارا بودن پتانسيل 

نفت و گاز، ذخاير قابل توجه مواد معدني همچون سنگ آهك، سنگ گچ و سنگ الشه، وجود شش 
هزارتن خرما، اراضي مستعد پرورش ميگو به  130ميليون اصله نخل خرما با توليد ساالنه بيش از 

ها گذاري ده شهرستان عسلويه با انجام سرمايههمراه استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در  
هاي گاز و واحدهاي پتروشيمي، اين انتظار را بوجود آورده  ميليارد دالري در زمينه ايجاد پااليشگاه 

كه بخش صنعت و معدن صاحب نقش محوري در اقتصاد استان گرديده و جايگاه اين بخش در  
  سطح ملي ارتقا يابد. 

ميليون تن و برحسب ذخاير 2072استان بوشهر برحسب ذخاير قطعي    شده معادنظرفيت شناخته 
ميليون تن برآورد شده است. همچنين استان بوشهر با موقعيت مناسب ساحلي و 4352احتمالي 
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هاي بااليي براي صدور مواد معدني فرآوري شده و خام  نزديكي منابع معدني به ساحل از ظرفيت 
اي شناسايي شده در استان شامل سنگ الشه، سنگ گچ، سنگ ه. مهمترين انديس  .برخوردار است

موقعيت مناسب ساحلي و نزديكي منابع  باشد.آهك، مخلوط كوهي، سنگ نمك، مارن و آلوين مي
هاي مناسب براي صدور مواد معدني خام و فرآوري شده استان معدني به ساحل از جمله پتانسيل 

  باشد.مي
 بخش صنعت  

  سطح ملي  جايگاه صنعت استان در
هاي صنعتي در استان نسبت به كل كشور از يك طرف به دليل باال بودن هزينه اجراي طرح

باال بودن باشند و از طرف ديگر به دليل  بر ميهاي سرمايههاي پتروشيمي كه جزء طرحاجراي طرح 
ها در استان با توجه به شرايط اقليمي نسبت به ساير مناطق  هاي ساخت و ساز و زيرساختهزينه 
  است.

فقره جواز تأسيس صنعتي معتبر با پيش بيني  693تعداد  1397در مجموع تا پايان سال 
در مقايسه    نفر در استان بوشهر وجود داشته كه23367ميليارد ريال و اشتغال  297760گذاري  سرمايه 

درصد   14.4، 21.4افزايش و  0.87گذاري و اشتغال به ترتيب با سال قبل از نظر تعداد، سرمايه
 كاهش داشته است. 
و متوسط  8/150در استان  1396گذاري هر واحد صنعتي در پايان سال متوسط سرمايه 

حاليكه اين ارقام براي   ميلياردريال بوده در 9/3گذاري براي هر واحد شغلي در اين واحدها سرمايه 
باشد. داليلي كه در مورد باال بودن هزينه اجراي  ميلياردريال مي  97/0و    6/28كل كشور به ترتيب  

  طرحهاي صنعتي در استان نسبت به كل كشور ذكر شد در مورد واحدهاي توليدي نيز مصداق دارد.  
  103456گذاري ري با سرمايه بردافقره پروانه بهره  579تعداد  1397در مجموع تا پايان سال 

نفر در استان بوشهر وجود داشته كه در مقايسه با سال قبل از نظر   21411ميليارد ريال و اشتغال 
درصد افزايش داشته   5.9درصد كاهش ودر سرمايه گذاري  15.6، 10.6تعداد و اشتغال به ترتيب 

  است.
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  97مقايسه جواز تاسيس صادره در استان با كشور در سال  : 1جدول 
 اشتغال سرمايه گذاري (ميليارد ريال ) تعداد شرح
 553445 32870807 24414 كشور

 4676 14462  249 استان

 0/ 84  0/ 50  1/ 02 صد)نسبت (در
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده

  
   97 مقايسه پروانه بهره برداري صادره در استان با كشور در سال:  2جدول 

 اشتغال سرمايه گذاري (ميليارد ريال ) تعداد شرح
 106203  1592351 6178 كشور

 1188 42527 38 استان

 1/ 1 7/ 2  0/ 62 نسبت (درصد)
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده

  
  1396 -97مقايسه مجوزهاي صنعتي صادره استان بوشهر با كل كشور در سالهاي   :  3جدول

 شـــرح سال
 )واحد(

 جواز تأسيس

 تعداد
 )فقره(

گذاريرمايهس
 )ميلياردريال(

 اشتغال
 )نفر(

توسط م
گذاري سرمايه

 هر طرح
 )ميلياردريال(

رانه  س
گذاري سرمايه

 اشتغال
 )ميلياردريال(

1396 
 3/ 1 58/ 1 4676 14462 249 استان

 5/ 2 117/ 6 553445  32870807 24414 كشور

1397 
 13/89 418/97 9107 126529 302 استان

 3/72 85/22 476340 1769836 20767 كشور
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  1396 - 97با كل كشور در سالهاي :  مقايسه مجوزهاي صنعتي صادره استان بوشهر 3ادامه جدول

 سال
 شـــرح

 پروانه بهره برداري

 اشتغالگذاريرمايهستعداد  
متوسط 

 گذاري سرمايه
    هر واحد 

رانه س
گذاري سرمايه

 اشتغال
  ميلياردريال  ميلياردريال  نفر  ميلياردريال  فقره  واحد

1396 
 35/ 8 1119/ 1 1188 42527 38 استان

 5/ 6 95/ 9 106203 592351/ 1 6178 كشور

1397 
 9/07 102/09 495 4492 44 استان

 2/82 49/86 103249 291533 5847 كشور
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده

  
  جواز تأسيس 

و  ريالميليارد  14462 گذاريبيني سرمايهفقره جواز تأسيس با پيش  249 تعداد 97در سال 
گذاري و نفر صادر گرديده كه در مقايسه با سال قبل از نظر تعداد، سرمايه 4676غال بيني اشتپيش 

  درصد كاهش  داشته است.  6/48،  6/88،  5/17اشتغال به ترتيب 
  
  در استان بوشهر 1396-97 يسالها يمقايسه جواز تاسيس صادره  ط:  4جدول  

 عنوان
  تعداد

 (فقره)  
  سرمايه 

 ( ميليارد ريال)
  اشتغال

 ( نفر)  

 9107 126529 302 96جواز تاسيس صادره در  سال 

 4676 14462 249 97جواز تاسيس صادره در  سال 
  مأخذ : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان  
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-97: مقايسه وضعيت جوازهاي تاسيس صنعتي استان(تجمعي) تا پايان سال هاي  5جدول  
96  

  تعداد  عنوان
 (فقره)

  سرمايه
 ارد ريال)( ميلي

  اشتغال
 ( نفر)

وضعيت موجود جواز تاسيس تا پايان   
 96اسفند ماه 

687 378933 27302 

وضعيت موجود جواز تاسيس تا پايان   
 97اسفند ماه 

693 297760 23367 

 -14/ 4 -21/ 4 0/ 87 درصد تغييرات
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده 

  

  ي تاسيس صادره با كشور واستان هاي همسايه  مقايسه جوازها
  و  ريال ميليارد 3/2870807 سرمايه بيني پيش با تاسيس جواز فقره  24414 تعداد 1397 سال در

    گرديده  صادر  نفر 553445اشتغال بيني پيش
ميليارد ريال   8/14461فقره  جواز تاسيس با سرمايه  249است. به همين ترتيب در استان تعداد 

نفر كه در مقايسه با استان هاي همسايه در  تعداد و اشتغال مجوز، رتبه چهارم و در    4676ل  واشتغا
 سرمايه گذاري در رتبه پنجم قرار دارد. 

 1712 و 1800 و 2145 با ترتيب به يزد و قم سمنان،  استان هاي در تاسيس جواز تعداد  بيشترين 
  است. شده  صادر فقره 
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 هاي همسايه يس صادره با كشور و استان: مقايسه جوازهاي تاس 6جدول 

  استان

  درصد تغيير  1397سال  1396سال 

 تعداد
سرمايه 
  مجوز

اشتغال 
  مجوز

 تعداد
سرمايه 
  مجوز

اشتغال 
  مجوز

 تعداد
سرمايه 
  مجوز

اشتغال 
  مجوز

  46/ 7-  88/ 6- 17/ 5-  9107  126529  302  4676  14461/ 8  249  بوشهر
  13/ 6  53/ 1  30/ 4 20662 242485/ 0  730 23477 371277/ 0  952  خوزستان

  -1/ 3  103/ 6  0/ 4 26613  67128/ 6  1644 26257 136650/ 5  1650  فارس
كهگيلويه و 

  بويراحمد
136  4 /18893  3030  139  8 /29606  4300  2 /2- 2 /36-  5 /29-  

  -5/ 0  322/ 3  43/ 7  9301 113778/ 5  357 13983 480525/ 7  513  هرمزگان
  15/ 5  50/ 6  16/ 8 1906201479009/ 4 20908 2870807553445/ 3 24414  كل كشور

  مأخذ: مأخذ: وزارت  صنعت، معدن و تجارت  
  

  هاي همسايه استاناستان بوشهر و مقايسه جوازهاي تاسيس صادره :  1نمودار 
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  هاي همسايه : مقايسه پروانه بهره برداري صادره با كشور و استان 7جدول 

  استان 

  درصد تغيير   1397سال  1396سال 

 د تعدا
سرمايه  
  مجوز

اشتغال  
  مجوز

  تعداد 
سرمايه  
  مجوز

اشتغال  
  مجوز

  تعداد 
سرمايه  
  مجوز

اشتغال  
  مجوز

  140  846/ 7 13/ 6-  495  4492  44  1188 42526/ 6  38  بوشهر
  35/ 1  -51/ 3  6/ 0  2302 10898/ 1  149  3109  5309/ 1  158  خوزستان

  3/ 0  173/ 4  34/ 5  3361 10938/ 1  220  3462 29903/ 7  296  فارس
يه و كهگيلو

  بويراحمد
27  9 /871  287  39  9 /4570  538  8 /30- 9 /80-  7 /46- 

  133/ 9 1008/ 0 -14/ 0  1601 17492/ 4  107  1938073745/ 2  92  هرمزگان
  1/ 7  99/ 7  6/ 2 296622104455/ 8 5820 592351106203/ 1 6178  كل كشور

  صنعت، معدن و تجارت  وزارت مأخذ: 
  

  هاي همسايه و استاناستان بوشهر صادره  مقايسه پروانه بهره برداري:  2نمودار 
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  توزيع شهرستاني جوازهاي تاسيس صادره 
  249، تعداد 1397 در سال هاي صنعتي صادره حاكي از اين موضوع است كه آمار جواز تاسيس 

نفر صادر   4676بيني اشتغال ريال و پيش ميليون 14461787گذاري فقره جواز تاسيس با سرمايه 
درصد   9/83گذاري و درصد از ميزان سرمايه  93درصد از تعداد، همچنين  84دود گرديده است. ح

هاي ذكور به شهرستانبيني شده جوازهاي تاسيس صادره استان طي سال ماز مجموع اشتغال پيش 
  بوشهر، تنگستان، كنگان، گناوه، دشتستان و دير اختصاص داشته است. 

نشانگر اين موضوع   1397ادره تا پايان سال هاي صنعتي صآمار وضعيت موجود جواز تاسيس 
ميلياردريال ريال و اشتغال   297760گذاري فقره جواز تاسيس معتبر با سرمايه  693است كه تعداد 

بيني درصد پيش  59/ 08درصد تعداد،  7/82نفر در استان وجود داشته است. كه  23367
هاي هاي تاسيس نيز به شهرستانبيني شده اين جوازدرصد اشتغال پيش  3/78گذاري و سرمايه 

  الذكر اختصاص دارد. فوق 
  توزيع صنعتي جوازهاي تأسيس صادره  

نشانگر اين موضوع است   97تا پايان سال  بررسي آمار جوازهاي تاسيس صنعتي صادره استان
گذاري و بيني سرمايه درصد پيش  1/92درصد از تعداد جوازهاي تاسيس صادره استان،  6/19كه، 

هاي حاصل  ورده آكك وفربيني شده اين جوازها به صنايع شيميايي (رصد از اشتغال پيش د 9/40
) اختصاص دارد. در ك وپالستيكمحصوالت ازالستي ، محصوالت شيميائي و ساخت مواد، ازنفت

بيني شده درصد از اشتغال پيش  4/69درصد سرمايه گذاري و  96/ 7درصد از تعداد،  65/ 1مجموع 
دره استان به صنايع شيميايي، كاني غيرفلزي، غذايي، ساخت ماشين آالت و  جوازهاي تاسيس صا

  اشته است.تجهيزات و محصوالت فلزي فابريكي و مابقي به ساير صنايع اختصاص د
  صادره  تأسيس  جوازهاي وضعيت پيشرفت فيزيكي

  گر بيان  97  پايان سال   تا  استان  صادره   صنعتي  تاسيس  جوازهاي  فيزيكي  پيشرفت   وضعيت  بررسي
 استان داراي پيشرفت فيزيكي صفر بوده، صادره  تاسيس  جوازهاي از درصد 54/ 8 است كه،  اين

تا  21 فيزيكي پيشرفت  داراي درصد2/4درصد،     20يك تا  فيزيكي پيشرفت داراي درصد 5/25
  فيزيكي پيشرفت داراي درصد 8/8درصد،  60 تا 41 فيزيكي پيشرفت داراي درصد 2/3درصد،  40
  باشند.   درصد مي 81باالتر از  فيزيكي  درصد داراي پيشرفت 5/3درصد و   80 تا 61
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 يها شهرستان در سال كيصادره استان به تفك يصنعت سيتاس يجوازها : وضعيت 8 جدول
  97و  96

شهرستان

1396 1397 

 تعداد
 (فقره)

 سرمايه
(ميليون 

 ريال)

 اشتغال
 (نفر)

 تعداد
 (فقره)

 سرمايه
(ميليون 

 ريال)

 الاشتغ
 (نفر)

 2176 4961225 76 1319 2213817 69 بوشهر
 985 1980174 39 498 1017380 28 تنگستان

 207 238791 14 85 90994 3 جم
 598 857372 40 572 698418 24 دشتستان
 326 1307172 21 343 547883 20 دشتي
 2426 68261737 26 567 8502839 20 دير
 965 46860566 7 156 144141 7 ديلم
 690 1154612 36 522 502075 38 كنگان
 450 468485 27 443 562726 29 گناوه
 284 438652 16 171 181514 11 عسلويه
 9107 126528786 302 4676 14461787 249 كل استان

  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 اني) تا پاي(تجمعشهرستان  كياستان به تفك يصنعت سيتاس يجوازها تيوضع:  9جدول 
  97و  96 يها سال

شهرستان

1396 1397 

 تعداد
 (فقره)

 سرمايه
(ميليارد 

 ريال)

 اشتغال
 (نفر)

 تعداد
 (فقره)

 سرمايه
(ميليارد 

 ريال)

 اشتغال
 (نفر)

 5918 41579 193 4475 37519 186 بوشهر

 4058 6851 65 4152 7625 82 تنگستان

 312 328 22 221 227 14 جم

 1591 1923 102 1458 1892 81 دشتستان

 601 1565 37 1088 2021 44 دشتي

 5050 74406 54 5835 126418 60 دير

 2972 131883 24 1272 57320 27 ديلم

 1459 1998 97 1285 1188 98 كنگان

 990 1296 54 1080 1268 66 گناوه

 4351 117104 39 2501 62282 35 عسلويه

 27302 378933 687 23367 297760 693 كل استان
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 يها صنعت در سال كيصادره استان به تفك يصنعت سيتاس يجوازها تيوضع :  10 جدول
  97و  96

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 58 103112 6 65 109778 5 استخراج سايرمعادن
غذائي محصوالت 

 وآشاميدنيها
24 644660 507 29 652000 777 

  و توتون از محصوالت
 تنباكو

1 3325 5 0  0  0  

 595 200492 9 52 38751 4 ساخت منسوجات
 آوري عمل و پوشاك

 خز پوست
12 131099 211 0  0  0  

  -چرم = كيف -دباغي 
 كفش-چمدان 

0 0 0 0 0 0 

چوب ومحصوالت چوبي 
 بجزمبل

5 49237 54 2 17333 19 

ساخت كاغذومحصوالت 
 كاغذي

6 142100 99 15 1545087 318 

كك وفراورده هاي حاصل
 ازنفت

0 0 0 2 67692000 1820 

ساخت موادومحصوالت 
 شيميائي

18 8498252 534 11 48959194 1075 

محصوالت ازالستيك 
 وپالستيك

26 544896 366 45 623988 558 

سايرمحصوالت كاني 
 غيرفلزي 

43 1317699 669 61 2684285 997 

 129 78674 4 269 285552 3 ساخت فلزات اساسي 
 488 806418 23 262 386648 18محصوالت فلزي فابريكي

آالت ساخت ماشين
 وتجهيزات

12 266675 202 13 334790 255 
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صنعت در  كيصادره استان به تفك يصنعت سيتاس يوازهاج تيوضع :  10 جدولادامه 
  97و  96 يهاسال

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

ماشين آالت ودستگاههاي
 برقي

8 514564 181 6 88274 108 

راديوتلويزيون وسايل  
 باطارت

2 70835 22 2 25214 86 

-اپتيكي-ابزارپزشكي
 ساعت-دقيق

1 8562 12 1 11050 14 

 21 11345 2 128 105148 5 وسايل نقليه موتوري
 587 1546325 13 239 533424 5سايرتجهيزات حمل ونقل
 245 230001 13 191 207601 15 مبلمان سايرمصنوعات

 220 336995 13 127 123202 9 بازيافت
ايرفعاليتهاي خدمات س

 مهندسي
27 479779 481 32 582209 737 

فعاليت هاي پشتيباني و  
كمكي حمل و نقل  

هاي هاي آژانسفعاليت
 مسافرتي

0 0 0 0 0 0 

 1265287869107 302 4676 14461787 249 كل استان
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 اني) تا پايصنعت (تجمع كياستان به تفك يصنعت سيتاس يجوازها تيوضع:  11 جدول
  97و  96 يهاسال

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 230 329767 23 180 275435 16 استخراج سايرمعادن
محصوالت غذائي 

 وآشاميدنيها
71 4578220 1727 67 4774590 2052 

  و توتون از محصوالت
 تنباكو

1 9150 12       

 425 1116958 13 354 1067736 11 ساخت منسوجات
پوشاك وعمل آوردن 

 پوست خز
16 338702 617 5  166592  521  

-كيف-چرم -دباغي 
 كفش-چمدان

1 21000 20 1 21000 20 

چوب ومحصوالت چوبي 
 بجزمبل

10 97720 103 7 52164 64 

ساخت كاغذومحصوالت 
 كاغذي

22 913564 419 25 1766580 534 

   0 0 0 0 انتشاروچاپ وتكثير
كك وفراورده هاي حاصل

 ازنفت
12 212373213 4382 19 2731527036614 

ساخت موادومحصوالت 
 شيميائي

44 60483660 4091 43 80344067 5001 

ازالستيك محصوالت 
 وپالستيك

80 1411263 1090 89 1242677 1128 

سايرمحصوالت كاني 
 غيرفلزي

134 4996530 2641 155 4522675 2559 

 263 106474 7 310 316552 5 ساخت فلزات اساسي
 765 1015544 44 554 857148 37محصوالت فلزي فابريكي

ساخت ماشين آالت 
 وتجهيزات

30 1032504 769 30 1403346 895 
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 اني) تا پايصنعت (تجمع كياستان به تفك يصنعت سيستا يجوازها تيوضع:  11 جدولادامه 
  97و  96 يهاسال

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

آالت ماشين
 وحسابداريدفتري

1 5000 12 0   

آالت ودستگاههاي ماشين
 برقي

25 962192 502 19 527046 310 

راديوتلويزيون وسايل  
 ارتباط

3 157890 38 3 41426 106 

-اپتيكي-ابزارپزشكي
 ساعت-دقيق

2 19612 26 2 27550 30 

 1813 2161623 8 1783 2041160 7 وسايل نقليه موتوري
 2164 4324898 35 1795 3773815 33سايرتجهيزات حمل ونقل
 416 444918 25 462 492463 30 مبلمان سايرمصنوعات

 435 539298 19 378 345515 19 بازيافت
فعاليتهاي پشتيباني و  
 كمكي حمل و نقل؛

24 189704 0 1 77725 25 

 سايرفعاليتهاي خدمات
 مهندسي

59 1000863 1102 47 773179 932 

هاي كامپيوتر و فعاليت
 مربوطه

0 0 0 0 0 0 

فاضالب، دفع زباله، 
 بهداشت محيط

0 0 0 0 0 0 

 37893280027302 687 23367 297760611 693 كل استان
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
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  97هاي صنعتي تا پايان سال  وضعيت پيشرفت فيزيكي طرح:  12 جدول

 پيشرفت فيزيكي
 تعداد
 ريال)سرمايه (ميليارد   (فقره)

 تعداد
 (فقره)

 8546 109352 380  صفر درصد
 7323 102147 177  درصد 1-20
 3775 37216 29  درصد 21-40
 505 5904 22  درصد 41-60
 1974 35083 61  درصد 61-80

 1244 8059 24  به باال 81
 23367 297761 693 كل

  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
  

  برداري صدور پروانه بهره
ميليارد  42527گذاري بالغ بر ايهبرداري با سرمفقره پروانه بهره  38درمجموع  1397در سال 

،درصد كاهش    6/15نفر صادر گرديده كه در مقايسه با سال قبل از نظر تعداد،    1188ريال و اشتغال  
درصد افزايش يافته است. همچنين در خصوص   3/126و  8/843سرمايه و اشتغال به ترتيب و 

سرمايه  برداري با فقره پروانه بهره  579، تعداد 97تا پايان سال برداري وضعيت موجود پروانه بهره 
نفر وجود داشته كه در مقايسه با سال قبل از نظر   21411ريال و اشتغال ميليارد 103456گذاري 

  است.  درصد كاهش يافته  1/5و  8/13سرمايه و اشتغال به ترتيب     درصد كاهش و از نظر  5/9تعداد  
  

در استان  1397- 96ه طي سالهاي : مقايسه وضعيت پروانه بهره برداري صادر 13جدول 
  بوشهر

 عنوان 
 تعداد 
  (فقره) 

  سرمايه 
 ريال)(ميليارد 

 تعداد 
 (فقره) 

 495 4492 44 96سال پروانه بهره برداري صادره در  
 1188 42527 38 97پروانه بهره برداري صادره در  سال 

 140 846/ 7 13/ 6- درصد تغييرات
  انمأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت است

  
    



  1397اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال گزارش       302
  

 

  در استان بوشهر  1397- 96مقايسه وضعيت پروانه بهره برداري صادره طي سالهاي :  3نمودار 

  
  

در  1397-96 يها : مقايسه وضعيت موجود پروانه بهره برداري تا پايان سال 14جدول 
  استان بوشهر

 عنوان 
 تعداد 
  (فقره) 

  سرمايه 
 ريال)(ميليارد 

 اشتغال 
 (نفر) 

بهره برداري تا پايان وضعيت موجود پروانه   
 96اسفند ماه 

648 97695 25359 

وضعيت موجود پروانه بهره برداري تا پايان   
 97اسفند ماه 

579 103456 21411 

 15/ 6- 5/ 9 10/ 6-  درصد تغييرات
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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در استان بوشهر  1397-96  ي ها مقايسه وضعيت موجود پروانه بهره برداري تا پايان سال:  4نمودار 

  
  

  برداري صادره هاي بهره پروانه توزيع شهرستاني 
، 1397برداري صادره حاكي از اين موضوع است كه تا پايان سال هاي بهره آمار موجود پروانه 

گذاري انجام درصد سرمايه   53/ 04برداري استان،  درصد از تعداد واحدهاي صنعتي در حال بهره 9/68
واحدها به چهار شهرستان بوشهر، دشتستان، درصد از اشتغال صنعتي ايجاد شده اين  2/84شده و 

هاي صنعتي استان كنگان و عسلويه اختصاص دارد، به عبارتي اين چهار شهرستان به عنوان قطب 
گردند. قريب به اتفاق واحدهاي بزرگ صنعتي استان كه شامل واحدهاي توليدي با  شناخته مي

اند و در حقيقت بوشهر، دشتستان، ار گرفته باشند در اين چهار شهرستان قرنفر مي  50اشتغال باالي  
  باشند. كنگان و عسلويه خاستگاه اصلي صنعت استان مي

ها ميليارد دالري درجنوب  ايجاد منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با حجم سرمايه گذاري ده 
ستمرار  ن را به شدت تحت تأثير قرار داده و ااستان بوشهر، ساختار توزيع فضايي مراكز صنعتي استا

هاي جنوبي هاي صنعتي به سمت شهرستانگذاري هاي اين منطقه موجب سوق دادن سرمايه فعاليت
  استان شامل كنگان، عسلويه، دير ، دشتي و تنگستان گرديده است. 
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  برداري صادره هاي بهرهتوزيع صنعتي پروانه 
انگر اين موضوع است كه، نش  97داري صادره استان تا پايان سال  برهاي بهره بررسي آمار پروانه 

درصد از اشتغال اسمي اين   37/ 1گذاري انجام شده و درصد سرمايه  3/88درصد از تعداد،  3/14
 ،ييمحصوالت شيميا و ساخت مواد، هاي حاصل ازنفتورده آكك وفرها به صنايع شيميايي(پروانه 

 صاص دارد. ) اختمحصوالت ازالستيك وپالستيك
  

 يهاشهرستان در سال كيصادره استان به تفك يبرداربهره يهاپروانه تيوضع:  15 جدول
  97و  96

  شهرستان 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليارد ريال)

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليارد ريال)

 اشتغال 
 (نفر) 

 150 204 16 134 195 10 بوشهر
 0 0 0 0 0 0 تنگستان
 7 14 1 14 19 2 جم

 77 187 11 46 61 6 دشتستان
 185 3862 4 55 84 5 دشتي
 8 10 2 881 42092 5 دير
 0 0 0 0 0 0 ديلم
 36 31 5 30 54 6 كنگان
 7 5 2 13 20 2 گناوه
 25 179 3 15 2 2 عسلويه
 495 4492 44 1188 42527 38 كل استان

  رت استانمأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجا
    



  305 فصل سوم: صنعت و معدن     
  

 
 

 اني) تا پايشهرستان (تجمع كياستان به تفك يبهره بردار يپروانه ها تيوضع:  16جدول 
  97و  96 يسالها

  شهرستان 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليارد ريال)

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليارد ريال)

 اشتغال 
 (نفر) 

 9709 5714 235 8971 5659 187 بوشهر
 495 267 38 490 266 37 تنگستان
 155 117 15 146 132 15 جم

 3083 1746 152 3030 1779 143 دشتستان
 839 4377 48 866 4450 47 دشتي
 389 128 30 1229 42204 30 دير
 233 1305 14 288 1330 15 ديلم
 1253 4452 50 809 2420 45 كنگان
 376 209 38 356 201 36 گناوه
 8827 79380 28 5226 45015 24 عسلويه
 25359 97695 648 21411 103456 579 كل استان

  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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و  96 يصنعت در سالها كيصادره استان به تفك يبهره بردار يپروانه ها تيوضع:  17جدول 
97  

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 نفر) (

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 19 58921 3 35 44618 4 استخراج ساير معادن
محصوالت غذائي 

 32 148451 3 28 99870 2 وآشاميدنيها

 0 0 0 15 30000 1 ساخت منسوجات
ساخت كاغذو محصوالت 

 0 0 1 0 0 0 كاغذي

چوب و محصوالت  چوبي
 6 9000 1 10 73905 1 بجز مبل

انتشار چاپ و تكثير رسانه
 هاي ضبط شده

0 0 0 0 0 0 

كك وفراورده هاي حاصل
 0 0 0 0 0 0 ازنفت

ساخت موادومحصوالت 
 شيميائي

2 41721625 795 4 110244 23 

محصوالت ازالستيك 
 44 114100 6 17 21850 3 وپالستيك

سايرمحصوالت كاني 
 227 3870399 10 117 345026 11 غيرفلزي

 0 0 0 0 0 0 ساخت فلزات اساسي
 22 44419 4 26 48982 4 محصوالت فلزي فابريكي
 12 6940 2 15 9864 2 ماشين آالت وتجهيزات
ماشين آالت ودستگاههاي

 65 89630 3 4 8584 1 برقي

راديو تلويزيون و وسايل  
 0 0 0 0 0 0 ارتباط

  -ابزار پزشكي اپتيكي 
ساعت -دقيق   

1 2420 8 0 0 0 
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 يصنعت در سالها كيصادره استان به تفك يبهره بردار يپروانه ها تيوضع:  17جدول دامه ا
  97و  96

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 0 0 0 0 0 0 وسايل نقليه موتوري
لسايرتجهيزات حمل ونق  1 49631 80 2 12494 13 
 13 10000 1 27 60500 3 مبلمان سايرمصنوعات

 0 0 0 0 0 0 بازيافت
هاي خدمات ساير فعاليت

 19 17812 4 11 9750 2 مهندسي

 495 4492410 44 1188 42526625 38 كل استان
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

    



  1397اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال گزارش       308
  

 

 اني) تا پايصنعت (تجمع كياستان به تفك ياربهره برد  يپروانه ها تيوضع:  18جدول 
  97و  96 يسالها

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
 (ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 199 268216 18 254 321211 22 استخراج سايرمعادن
غذائي محصوالت 

 2461 1120481 126 2236 1131425 113 وآشاميدنيها

محصوالت ازتوتون 
 6 1530 1 6 1530 1 وتنباكو

 468 144050 6 333 94050 6 ساخت منسوجات
پوشاك وعمل آوردن 

 66 1814 6 49 1655 4 پوست خز

-كيف-چرم -دباغي 
كفش-مدانچ  

3 38477 174 4 41897 187 

چوب ومحصوالت چوبي
 426 336428 22 385 400185 17 بجزمبل

ساخت كاغذو محصوالت
 370 253261 23 345 250056 18 كاغذي

 22 1404 2 10 374 1 انتشاروچاپ وتكثير
كك وفراورده هاي 

 حاصل ازنفت
14 18750148 2228 18 47954378 5034 

ساخت موادو محصوالت 
 شيميائي

26 71918565 4893 33 37452641 5376 

محصوالت ازالستيك 
 1029 695669 58 827 672854 43 وپالستيك

سايرمحصوالت كاني 
8023539/ 9 193 غيرفلزي  3072 196 9 /7722264  3048 

 77 34586 7 44 22666 4 ساخت فلزات اساسي
 806 342232 34 761 376172 26 محصوالت فلزي فابريكي

ساخت ماشين آالت 
 179 42153 15 153 48772 12 وتجهيزات
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 اني) تا پايصنعت (تجمع كياستان به تفك يبهره بردار يپروانه ها تيوضع:  18جدول ادامه 
  97و  96 يسالها

  گروه صنعت 
1396  1397  

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
 (ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 تعداد 
 (فقره) 

 سرمايه 
(ميليون ريال) 

 اشتغال 
 (نفر) 

ماشين آالت دفتري 
 24 422 1 0 0 0 وحسابداري

آالت و ماشين
 458 260852 20 411 261244 18 دستگاههاي برقي

راديوتلويزيون وسايل  
 40 2216 5 40 2216 5 ارتباط

-اپتيكي-ابزارپزشكي
ساعت-قيقد  

1 2420 8 1 63 8 

 14 3410 2 8 3000 1 وسايل نقليه موتوري
و نقلسايرتجهيزات حمل  28 704898 4810 28 640557 4684 

 60 23646 6 87 84146 7 مبلمان سايرمصنوعات
يافتباز  1 18620 12 2 22290 30 

فعاليتهاي پشتيباني و  
نقل وكمكي حمل

فعاليتهاي آژانسهاي 
 مسافرتي

0 0 0 0 0 0 

هاي خدمات سايرفعاليت
 287 328051 14 265 328225 15 مهندسي

103456448/ 9 579 كل استان  21411 648 97694512 25359 
  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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  ها و نواحي صنعتي   شهرك
تعداد دوازده شهرك، هشت ناحيه صنعتي و يك منطقه ويژه مصوب در   1397تا پايان سال 

ها و نواحي صنعتي به هكتار زمين صنعتي در شهرك  53/403استان وجود داشته است. در مجموع 
اند. داري رسيده برواحد توليدي در آنها به بهره  347واگذار شده و تا تاريخ مذكور تعداد متقاضيان 

و صنعتي دريايي در شهرستان   2و1هاي صنعتي بوشهر  دوازده شهرك صنعتي استان شامل شهرك 
صنعتي گناوه و بندرريگ در   هاي بوشهر، شهرك صنعتي برازجان در شهرستان دشتستان، شهرك 

هاي صنعتي اهرم و دلوار در وه، شهرك صنعتي ديلم در شهرستان ديلم، شهرك شهرستان گنا
شهرستان تنگستان، شهرك صنعتي خورموج درشهرستان دشتي، شهرك صنعتي دير در شهرستان 

ها و نواحي صنعتي باشد. مساحت كل شهرك دير و شهرك صنعتي كنگان در شهرستان كنگان مي
قطعه   930قطعه بوده كه 2974ها و نواحي  قطعات اين شهرك هكتار است. تعداد كل  1759استان 

باشد  مي 1ترين شهرك صنعتي استان، شهرك صنعتي بوشهر رديده است. قديمياز آنها واگذار گ 
برداري رسيده و به بهره   1370كه عمليات اجرايي آن از قبل از انقالب اسالمي آغاز شده و در سال  

  در حال حاضر ظرفيت آن تكميل گرديده است.  
دريايي سرتل در  هشت ناحيه صنعتي استان شامل ناحيه صنعتي چغادك و ناحيه صنعتي 

گز در شهرستان تستان، ناحيه صنعتي بنهشهرستان بوشهر، ناحيه صنعتي گزبلند در شهرستان دش
تنگستان، ناحيه صنعتي بويرات در شهرستان ديلم، ناحيه صنعتي بنك در شهرستان كنگان، ناحيه 

  باشند.صنعتي لمبدان در شهرستان دير و ناحيه صنعتي دشتي در شهرستان دشتي مي
 مساحت   به  پتروشيمي  و  گاز  نفت،   تخصصي  رويكرد  با  بوشهر  استان  شمال  اقتصادي  ويژه   منطقه

 واقع ديلم شهر جنوب كيلومتري 15 فاصله در هكتار 2089 صنعتي زمين مساحت و هكتار 3900
  شده است.
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 تا به تفكيك شهرستان بوشهر استان صنعتي هاي شهرك شركت هاي : شاخص 19جدول 
  1397 سال پايان

 دشتستان جم تنگستان بوشهر استان كشور واحد عنوان شاخص يا نماگر
 1 0 2 2 12 570 شهرك تعداد شهركهاي صنعتي
 1 0 1 2 8 422 ناحيه تعداد نواحي صنعتي 

 147533 هكتار مساحت كل شهركهاي صنعتي
5499 406 247 0 67 

 26 0 31 36 160 هكتار مساحت كل نواحي صنعتي 
ن آماده سازي مساحت زمي

 شهركهاي صنعتي
 هكتار

86532 
1740 406 130 0 67 

مساحت زمين آماده سازي 
 26 0 31 36 160 هكتار نواحي صنعتي

تعداد واحدهاي دريافت كننده 
 واحد زمين در شهركهاي صنعتي

78783 
628 336 18 0 123 

تعداد واحدهاي دريافت كننده 
 18 0 22 16 156 واحد زمين در نواحي صنعتي 

تعداد واحدهاي به بهره برداري
شهركهاي صنعتيرسيده در   

 واحد
43489 

272 164 1 0 68 

تعداد واحدهاي به بهره برداري
 11 0 9 9 75 واحد رسيده در نواحي صنعتي
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 تا بوشهربه تفكيك شهرستان استان صنعتي شهركهاي شركت : شاخصهاي 19ادامه جدول 
  1397 سال پايان

يا نماگر عنوان شاخص  عسلويه گناوه كنگان ديلم دير دشتي واحد 
 0 2 1 2 1 1 شهرك تعداد شهركهاي صنعتي
 0 0 1 1 1 1 ناحيه تعداد نواحي صنعتي 

 0 78 220 4160 219 102 هكتار مساحت كل شهركهاي صنعتي
 0 0 20 21 11 15 هكتار مساحت كل نواحي صنعتي 
مساحت زمين آماده سازي 

يشهركهاي صنعت  
 0 78 99 860 50 50 هكتار

آماده سازي نواحي مساحت زمين 
 صنعتي

 0 0 20 21 11 15 هكتار

تعداد واحدهاي دريافت كننده زمين
 0 56 58 17 8 12 واحد در شهركهاي صنعتي

تعداد واحدهاي دريافت كننده زمين
 0 0 51 4 23 22 واحد در نواحي صنعتي 

تعداد واحدهاي به بهره برداري 
ده در شهركهاي صنعتيرسي  

 0 22 8 4 1 4 واحد

تعداد واحدهاي به بهره برداري 
 0 0 26 2 11 7 واحد رسيده در نواحي صنعتي

  بوشهر استان صنعتي هاي  شهرك  شركت: مأخذ
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   1397 سال پايان در بوشهر استان صنعتي نواحي و ها شهرك وضعيت: 02 جدول

 شرح 
 شهرك/ناحيه صنعتي

 دير  دلوار ديلم بندرريگ ازجان بر2بوشهر1بوشهر

 219 97 260 78 67 401 5 مساحت كل (هكتار) 

 5/37 5/58 42 33/53 5/43 303 3مساحت زمين صنعتي (هكتار) 

 443 119 75 207 322 552 36 تعداد قطعات 
 11 17 26 85 150 329 34 تعداد قطعات واگذار شده 

مساحت زمينهاي واگذار شده  
 (هكتار) 

3 63/132 23/34 68/23 06/9 97/7 64/3 

مساحت زمينهاي آماده سازي  
 شده (هكتار) 

5 401 67 78 60 80 50 

تعداد واحدهاي به بهره برداري
 رسيده 

29 135 68 22 4 1 1 

سرمايه گذاري انجام شده  
 (ميليارد ريال) 

3807384005506675304 286754 148124 5000 2100 

اعتبارات عمراني استاني 
 0 5000 0 10000 2000 66289 0 97سال

 (ميليون ريال) 
سرمايه گذاري انجام شده از  

محل اعتبارات عمراني 
 استاني(ميليون ريال) 

0 43776 000/142010000 0 3000 0 
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  1397 سال پايان در بوشهر استان صنعتي نواحي و ها شهرك وضعيت: 02 ادامه جدول

 شرح 
 شهرك/ناحيه صنعتي

 لمبدان  دشتي  بنه گز  چغادك  كنگان  رم اه خورموج

 11 15 31 6 220 150 102 مساحت كل (هكتار) 
مساحت زمين صنعتي  

 (هكتار) 
5/37 5/37 28/70 22/4 72/21 42/10 9 

 29 37 54 12 444 240 230 تعداد قطعات 
 25 24 27 7 60 11 28 تعداد قطعات واگذار شده 

مساحت زمينهاي واگذار شده
 (هكتار) 

01/8 11/3 36/21 02/3 5/9 13/6 94/6 

مساحت زمينهاي آماده 
 سازي شده (هكتار) 

50 50 99 6 31 15 11 

تعداد واحدهاي به بهره 
 برداري رسيده 

4 0 8 9 9 7 11 

سرمايه گذاري انجام شده  
 (ميليارد ريال) 

117028 0 62227 76122 40671 36379 97961 

اعتبارات عمراني استاني 
 3000 0 1500 0 6000 0 3000 97سال

 (ميليون ريال) 
سرمايه گذاري انجام شده از  

محل اعتبارات عمراني 
 استاني(ميليون ريال) 

500 0 3920 0 0 0 550 
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 1397 سال پايان در بوشهر استان صنعتي نواحي و ها شهرك وضعيت: 20 ادامه جدول

 شرح 
  شهرك/ناحيه صنعتي

 كل
 بويرات  گزبلند  بنك 

صنعتي  
 ريايي د

منطقه ويژه  
 شمال استان 

 3997 3900 30 21 26 20 مساحت كل (هكتار) 

 55/629 560 16 8/17 42/19 33/16 مساحت زمين صنعتي (هكتار) 

 283 109 26 42 46 60 تعداد قطعات 
 937 7 12 5 24 55 تعداد قطعات واگذار شده 

مساحت زمينهاي واگذار شده  
 (هكتار) 

21/14 31/8 81/1 72/6 2/100 25/131 

مساحت زمينهاي آماده سازي  
 شده (هكتار) 

20 26 21 30 800 897 

تعداد واحدهاي به بهره 
 برداري رسيده 

26 11 2 0 0 39 

سرمايه گذاري انجام شده  
 (ميليارد ريال) 

88457 64760 13380 0 0 166597 

اعتبارات عمراني استاني 
 44000 44000 0 0 0 0 97سال

 (ميليون ريال) 
سرمايه گذاري انجام شده از  

محل اعتبارات عمراني 
 استاني(ميليون ريال) 

0 0 0 0 36000 36000 

  بوشهر استان صنعتي هاي  شهرك  شركت: مأخذ
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 بخش معدن 
  امور اكتشاف 
فقره پروانه اكتشاف صادر گرديده است. در نتيجه انجام عمليات اكتشافي    9تعداد    97طي سال  

ميليون تن ذخيره مواد معدني در محدوده    41714فقره گواهي كشف به ميزان    6و تاييد آن، تعداد  
  كيلومترمربع صادر شده است.   666/37مطالعاتي به وسعت 

  صدور مجوز بهره برداري 
هزار 1514فقره پروانه بهره برداري با مجموع ميزان استخراج ساليانه  17تعداد  97طي سال 

ميليون ريال صادرگرديده است. اين   43084ر با سرمايه گذاري نف 81تن و با هدف ايجاد اشتغال 
به ترتيب  ارقام در مقايسه با سال قبل از لحاظ تعداد پروانه صادره،  اشتغال  و سرمايه گذاري ساليانه  

  افزايش داشته است. 6/96،  1/84،  5/54
  وضعيت موجود معادن 

 اين از معدن بوده كه 229ي در استان تعداد معادن داراي مجوز بهره بردار  97تا پايان سال 
درصد كاهش  2باشد و در مقايسه با سال گذشته   مي غيرفعال فقره   98  و فعال فقره   131 تعداد

  داشته است. 

نفر و ميزان سرمايه گذاري   1075، بالغ بر 97در معادن استان تا پايان سال  اشتغال موجود
  4/ 2ده كه در مقايسه با سال گذشته از لحاظ اشتغال  ميليارد ريال بو  514/ 4موجود در معادن معادل  

  دهد.درصد افزايش نشان مي 13/ 7و سرمايه گذاري  كاهش
  معدني  مواد توليد مهم مراكز  فضايي توزيع

  استان معدني مواد  ذخاير مجموع 1397 سال پايان در كه است اين از حاكي موجود آمارهاي
  معدني  مواد ذخيره  تن هزار 742669 با دشتي شهرستان كه بوده  تن هزار 2804977 بر بالغ

  از  بعد. است داده  اختصاص خود به را استان معدني مواد قطعي ذخاير  ميزان مجموع از درصد5/26
  خود   به  را  ذخاير  اين  درصد  6/19  حدود  تن  هزار  549811  با  دشتستان  شهرستان  ،   شهرستان دشتي

  366283  تن،   هزار  506067  با  ترتيب  به  نيز  نتنگستا  و  كنگان  دير،   هايشهرستان   و  داده   اختصاص
 جاي  خود  در  را  استان  معدني  مواد  ذخاير  درصد  12/ 7  و  13  ، 18  حدود  تن  هزار  356928  و  تن  هزار
 شهرستان پنج به استان معدني مواد قطعي ذخاير از درصد 9/89 حدود ديگر عبارت به. اندداده 
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 نيز ذخاير باقيمانده  درصد1/10 حدود و اشتهد اختصاص تنگستان و كنگان دشتي،  دير،  دشتستان، 
  . دارد اختصاص گناوه  و ديلم جم،  عسلويه،  شهرستان چهار به

 5/29 دشتي شهرستان نيز 1397 سال پايان تا استان برداري بهره  حال در معادن بخش در
  دشتستان  شهرستان. است داده  اختصاص خود به را معادن اين اشتغال  درصد 25/ 9 و تعداد درصد

  گرديده  شامل را استان برداري بهره  حال در معادن اشتغال درصد 9/24 و تعداد درصد 1/25 نيز
  اختصاص خود به را معادن اين اشتغال درصد 16 و معادن تعداد درصد 6/17 دير شهرستان. است
  .است داده 

  معدني  ماده نوع لحاظ  به معادن توزيع
 واريزه و گچ سنگ الشه،  سنگ معدني ه ماد سه به درصد96 حدود يعني استان معادن عمده 

 و  آلويوم مارن،  آهك،  سنگ شامل ديگر ماده  چهار به آن درصد 4 حدود و داشته اختصاص كوهي
  .دارد تعلق  نمك سنگ

  اين . دارد اختصاص معدني ماده  اين به استان معادن از) درصد 50/2(معدن 114: كوهي واريزه 
  درصد  5/51اشتغال،  درصد 41/ 2 گذاري،  سرمايه درصد 31 واقعي،  استخراج درصد 2/53 معادن
  . دهندمي تشكيل را استان معادن كل قطعي ذخيره  درصد 6/23 و اسمي استخراج ميزان

 معادن  اين.  دارد  اختصاص  معدني   ماده   اين  به  استان   معادن  از)  درصد  38(معدن  89:  الشه  سنگ
  ميزان درصد 25/ 4اشتغال،  صددر  6/37 گذاري،  سرمايه درصد 5/52 واقعي ،  استخراج درصد 5/7

  .شوندمي شامل را استان معادن كل قطعي ذخيره  درصد 9/51 و  اسمي استخراج
معادن   اين.  دارد  اختصاص  معدني  ماده   اين  به  استان  معادن  از)  درصد  8/ 5(معدن  20:  گچ  سنگ

 ميزان درصد 9/3 اشتغال،  درصد 9/5 گذاري،  سرمايه درصد 2/4 واقعي ، استخراج درصد 2/6
  . دهندمي تشكيل را استان معادن كل قطعي ذخيره  درصد 7/3 و  اسمي استخراج
 معادن  اين.  دارد  اختصاص  معدني  ماده   اين  به   استان  معادن  از)  درصد  1/ 4(معدن  3:  آهك  سنگ

 ميزان درصد 4/6 اشتغال،  درصد 2/9 گذاري،  سرمايه  درصد 1/6 واقعي،  استخراج درصد 4/16
  . شوندمي شامل  را استان معادن كل قطعي خيره ذ درصد 5/7 و  اسمي استخراج
  7/2 معادن اين. دارد اختصاص معدني ماده  اين به استان معادن از) درصد 3/1(معدن 3: مارن

  استخراج  ميزان درصد 4/6 اشتغال،  درصد 5/4 گذاري،  سرمايه درصد  5/5 واقعي،  استخراج درصد
  . دهندمي تشكيل را استان معادن كل  قطعي ذخيره   درصد 7 و اسمي



  1397اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال گزارش       318
  

 

  14 معادن اين . دارد اختصاص معدني ماده  اين به استان معادن از ) درصد 3/1( معدن 3: آلويوم
  استخراج  ميزان درصد 3/6 اشتغال،  درصد 1/1 گذاري،  سرمايه درصد  3/0 واقعي،  استخراج درصد
  . شوندمي شامل را استان معادن كل قطعي ذخيره  درصد 3/4 و اسمي

 معادن  اين.  دارد  اختصاص  معدني  ماده   اين  به  استان  معادن  از)  درصد  0/ 4(معدن  1:  نمك  سنگ
 ميزان درصد 07/0 اشتغال،  درصد 6/0 گذاري،  سرمايه درصد 7/0 واقعي،  استخراج درصد 0/0

  . دهندمي تشكيل را استان معادن كل قطعي ذخيره  درصد 1/2 و  اسمي استخراج
  

  1397-96 يها دني  طي سالعملكرد بخش امور معادن و اكتشافات مع:  21جدول 
6139 عنوان شاخص  7139  

(فقره)تعداد  پروانه اكتشاف صادره  9 6 

 گواهي كشف صادره

 1 6 تعداد (فقره)
 ميزان ذخيره مكشوفه

 1146 41714 (ميليون تن)

 359 82551 هزينه عمليات (ميليون ريال)
666/37 مساحت محدوده (كيلومتر مربع)  191/0  

همشخصات پروان  11 17 تعداد (فقره) 

 بهره برداري صادره

 44 81 اشتغال
اسمي استخراج ساليانه (هزارتن)ميزان ظرفيت   1514 506 

 21803 43084 سرمايه گذاري(ميليون ريال)
 61941 142275 ميزان ذخيره (ميليون تن)

 4 14 تعداد(فقره) اجازه برداشت صادره
يليون ريال)ميزان وصول حقوق دولتي وصول شده (م  20589 14408 /4  

  استان مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت 
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  97اسفندماه  انيشهرستان تا پا كيمشخصات معادن استان بوشهر به تفك:  22جدول 

 تعداد  شهرستان 
 (فقره) 

 اشتغال 
 (نفر) 

 سرمايه گذاري 
 (ميليون ريال) 

 ذخيره قطعي 
 (هزارتن)

 0 0 0 0 بوشهر
 356928 61499 83 21 تنگستان
 742669 132902 279 67 دشتي

 549811 75035 268 57 دشتستان
 506067 93494 172 40 دير

 366283 117270 161 14 كنگان
 4475 342 6 2 گناوه
 20889 7930 16 5 ديلم
 27221 4725 19 5 جم

 230634 2193 71 16 عسلويه
 2804977 514489 1075 227 جمع كل

  صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ: سازمان 
  



 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

امور فرهنگي، آموزشي  –چهارم  بخش
  و اجتماعي

  بهداشت و درمان فصل اول 
  بدنیتربیت فصل دوم : 
  آموزش و پرورشفصل سوم :  
  ایحرفهآموزش فنی و فصل چهارم :  
  آموزش عالی فصل پنجم : 

  فرهنگ و هنر فصل ششم :
  میراث فرهنگی و گردشگریفصل هفتم : 
  رفاه و تأمین اجتماعیفصل هشتم : 

  رفاه و توزیع منابع و امکانات فصل نهم : 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

 بهداشت و درمان -اول  فصل
 

  

  مقدمه 
ور، بهداـشت و درمان يكي از پايهبراي تـصميم اـسي گيري فردي و كالن در ـسطح كـش هاي اـس

هاي توسعه المللي نيز جزء شاخصهاي بهداشتي و درماني در سطح بينگردد. شاخصمحسوب مي
اي برخوردار اـست. بنابراين به جايگاه ويژه يافتگي و يا عدم توـسعه يافتگي كـشورها قرار گرفته و از  

ميم ازي تـص ور در منظور بهينه ـس الم و نيز ارتقاء جايگاه كـش ط افراد ـس هاي فردي و اجتماعي توـس
  نمايد.المللي از نظر امكانات بهداشتي و درماني، توجه به امر بهداشت و درمان ناگزير ميسطح بين

ــتان و تعيين ميزان هاي كمي بخش بهدابررســي معيارها و شــاخص شــت و درمان در هر اس
مندي آنان، موقعيت و جايگاه آن را نســبت به ســاير مناطق و يا در ســطح ملي مشــخص بهره 
ي به روند فعاليتمي ترـس تي و درماني و دـس ازد. تحليل و ارزيابي خدمات بهداـش ها در طول مدت ـس

و بهبود تحقق اهداف برنامه را فراهم   هاي توسعه، مي تواند زمينه اصالح روند موجوداجراي برنامه
ـسازد. در اين خـصوص بررـسي وـضعيت اـستان از لحاظ برخورداري از امكانات بهداـشتي و درماني و 
توزيع پراكندگي اين امكانات در سـطح اسـتان ضـروري اسـت. بدين منظور در اين قسـمت برخي 

  گيرد. هاي بهداشتي و درماني مورد توجه قرار ميشاخص
هاي اصــلي توســعه در بخش ه به اهميت بهداشــت در جامعه مي توان يكي از شــاخصبا توج

اجتماعي را تغييرات مثبت در وضـعيت سـالمت و بهداشـت جامعه برشـمرد كه تخصـيص هر چه 
رف هزينه المت به جاي ـص همي از درآمد خانوار به امر ـس تر ـس هاي گزاف درمان يكي از نتايج بيـش

د.   عه در اين بخش مي باـش رف هزينه توـس هر با توجه به ـص تان بوـش وع در اـس يت اين موـض اـس حـس
  هاي كشور از اهميت بيشتري برخوردار است. درمان نسبتاً باال نسبت به ساير استان
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بيمارسـتان و مؤسـسـه   18عمدتاً از طريق   97 خدمات بهداشـت و درمان اسـتان بوشـهر در سـال
ود كه تعداد  درماني ارائه مي تان 10ـش تان از اين بيمارـس گاه علوم پزـشكي بيمارـس ته به دانـش ها وابـس

موسسه  3و نيروهاي مسلح نيز   2، وزارت نفت  3باـشند. ـسازمان تامين اجتماعي توسط  بوـشهر مي
نمايند. در خصـوص تعداد موسـسـات درماني فعال به افراد تحت پوشـش خود خدمات رسـاني مي

تقر در پايگاه  تان بدليل عدم خدماتهاي درماني مـس اني آنها به عموم مردم هوايي و دريايي اـس رـس
ــد. بر اســاس آخرين اطالعات موجود تعداد  ــترس نمي باش ــتان، آمار و اطالعات دقيقي در دس اس

ـــتان تختـهاي پايـگاه  ــهر در زميـنه   109هاي نـظامي اسـ ـــتان بوشـ تـخت اعالم گرديده اســـت. اسـ
هاي خصـوصـي با كمبود شـديد مواجه بوده و اين موضـوع ها و درمانگاه برخورداري از بيمارسـتان

هاي همجوار جهت دســترســي به خدمات بهداشــتي برتر يكي از داليل مراجعه بيماران به اســتان
  باشد. مي

ال اره گرديد در ـس ته به حوزه گرچه همانگونه كه اـش ه با گذـش بي در مقايـس هاي اخير اعتبارات مناـس
فته اـست ولي متاـسفانه مـشكالت فراروي اـستان در اين حوزه بهداـشت و درمان اـستان اختـصاص يا

هاي اســاســي وبرطرف نمودن  نياز ها و وســيع بوده و فاصــله بســياري تا از بين رفتن چالش
ــتان ــيس، كمبود كمبودهاي مردم وجود دارد. كيفيت پايين خدمات حتي در بيمارس هاي جديدالتاس

تان، نبود ديد پزـشك متخـصص و فوق تخـصص در اـس رفته و   ـش كي پيـش امكانات و تجهيزات پزـش
ها ، نبود مراكز درماني تخـصـصي و بعـضا بي اعتمادي مردم به بعـضا رايج و معمولي در ـساير اـستان

سـيسـتم درماني بدليل عدم پاسـخگويي آن در برخي مواقع همچنان بيماران دردمند اسـتان را به 
ي همجوار مانند اسـتان فارس ناچار هاتحمل ريسـك و هزينه سـفر و اسـتفاده  از خدمات اسـتان

 ميسازد.
ال ها و پس از آغاز به كار دولت يازدهم توجه ويژه رياـست محترم جمهور مهمترين نكته در اين ـس

ــت و درمان مي ــايت به بخش بهداش ــد. بطوريكه با اجراي برنامه ها و طرح هاي مختلف رض باش
ــالـمت يكي از مهم افـته و طرح تحول سـ ــهروـندان افزايش ـي ـهاي دوـلت قلـمداد ترين موفقـيتشـ

روع طرح از تاريخ  مي ت  15گردد. ـش ده   93ارديبهـش تان اجرايي ـش بوده و اين طرح به خوبي در اـس
 است.
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  96-97سال  انيتا پا نظام سالمت در استان بوشهر عملكرد طرح تحول : 1جدول 

  شاخص 
وضعيت در  

ابتداي دولت  
  96 سال  تدبير و اميد 

  توضيحات   97سال 

تعداد پزشك متخصص   
هاي تابع دانشگاه  بيمارستان

  (نفر) 
158   223  250  

با توجه به محروميت استان و 
سطح الف شناخته شدن اغلب  

هاي آن استقبال  بيمارستان
  پزشكان افزايش يافت.

تعدادپزشك متخصص طرحي  
 223 126   39  و متعهد به خدمت (نفر) 

تعداد پزشك متخصص  
 84 72   2  مقيم(نفر) 

 9 7   1  تعداد رشته مقيمي (رشته) 

تعداد درمانگاه هاي فعال  
  10  11  2  بيمارستاني

با توجه به افزايش حضور 
هاي غير فعال  پزشكان، درمانگاه

 و نيمه فعال، فعال شدند.

تعداد ويزيت درمانگاهي  
  (نفر) 

  1230997  1003408  هزار  600

گرفته با توجه به تغيرات صورت 
در تعرفه ها و ضريب محروميت 
و همچنين استقبال پزشكان و 

حمايت از ماندگاري آنها در 
مناطق  محروم اين آمارافزايش 

 يافته است.

ه   47  47  54  درصد سزارين به كل زايمانها ــزارين ـب ــبـت سـ كـاهش نسـ
  هاي طبيعيزايمان

  201  175  -  ماندگاري پزشكان 

: حذف   96علت كاهش در سال 
پرداختهاي عملكردي از دو 

بيمارستان شهيد گنجي برازجان 
و شهداي خليج فارس بوشهر 
  طبق دستورالعمل وزارتخانه 

تعداد نيروي انساني         
  (پرستار) 

اجازه جذب نيرو از بسته   904  805   611
  هتلينگ بيمارستان ها

كارانه و اضافه كار پزشك و  
غيرپزشك مستقل در  

  بيمارستان

ماه تا  10بين 
بيش از يكسال 

تأخير در 
  پرداخت

  پرداخت
  تاخير   ماه6با

پرداخت 
ماه 11با

  تاخير
  تاخير در مطالبات بيمه اي

  درماني استان بوشهر –مأخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  هاي كليدي و اصلي حوزه بهداشت و درمانبررسي شاخص
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ــتاني كه به هنگام تصــويب طرح آن توســط وزارت   هايتعداد تختتعداد تخت ثابت ( بيمارس
معادل   97بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي براي بيمارسـتان در نظر گرفته مي شـود) در سـال 

ته اـست) و تعداد تخت(تخت  1765 ال قبل تغييري نداـش بت به ـس تان نـس تاني اـس هاي فعال بيمارـس
ن بســتري قابل دســترس در يك بيمارســتان چه خالي و چه پر در هر روز مورد تعداد تخت بيمارا(

ال  نظر گاهي مي  1464معادل   97) در ـس گاهي و غير دانـش د. علت غير تخت در دو بخش دانـش باـش
تانفعال بودن برخي تخت تانهاي بيمارـس تان -هاي اـس هرـس وص ـش عدم   -ترهاي محرومبه خـص

  نياز است.وجود پزشك متخصص و تجهيزات مورد 
ال         هر وجود دارد و   66097به ازاء هر  97با توجه به آمار ـس تان بوـش تان در اـس نفر، يك بيمارـس

نفر يك تخت فعال بيمارسـتاني وجود دارد. همانگونه كه مشـاهده  709به همين ترتيب به ازاء هر  
افزايش داـشته و با   گردد ، تعداد تخت فعال بيمارـستاني در همين ـسال نـسبت به ـسال قبل از آنمي

به 9/13توجه به رشـد جمعيت و شـاخص تعداد تخت به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت در اسـتان از 
  بهبود يافته است. 1/14

هاي مهمي ترين اقدامات دولت تدبير و اميد بوده و طرحســالمت و درمان مردم از مهمتوجه به    
مندي مردم را فراهم ه موجبات رضــايتتوســط دولت در ســطح كشــور اجرايي و عملياتي شــده ك

 متمركز ـشده هاي درماني بيـشترين تالش در اـستان بوـشهر بر روي توـسعه زيرـساخت .ـساخته اـست
ــا، افزايش امـكاـنات و تجهيزات درـماني نيز اـقداـمات  ــص، ايـجاد فضـ و در ـتأمين نيروـهاي متخصـ

ژه كه با صرف هزينه به خصوص در خصوص افزايش تعداد تختهاي وي.مؤثري صورت گرفته است
  بسياربيشتر امكانپذير است اقدامات مناسبي صورت گرفته است.

تاني در ـسطح اـستان بعالوه مـشكل عمده ديگر در اين خـصوص، توزيع نامناـسب تخت هاي بيمارـس
اـستقرار متخـصـصان بيـشتر در نقاط محروم و دـسترـسي بيـشتر    ، تالـشها بخـشي از مهمترينباـشد. مي

  .موثر بوده، هرچند تا رسيدن به نقطه رضايت بخش فاصله بسيار استبه خدمات 
 19مركز مي باـشد كه تعداد    140برابر با  97تعداد مراكز بهداـشتي و درماني اـستان بوـشهر در ـسال  

درصـــد از كل مراكز بهداشـــتي و  6/13مركز غيردولتي مي باشـــند، بعبارتي    121مركز دولتي و 
   گردند. غير دولتي اداره مي درماني بصورت دولتي و بقيه
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هاي فعال موجود در آنها بر حسب وضعيت : تعداد مؤسسات درماني فعال و تخت2جدول
 1393 -97هاي حقوقي طي سال

  * آمار موجود نمي باشد 
  درماني استان بوشهر    –مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

  
   

  

  

  

  

  

  شرح 

وابسته به 
  دانشگاه
علوم  

پزشكي و  
خدمات  

بهداشتي  
ودرماني  
  استان

مؤسسات  
درماني  

وابسته به 
سازمان  
تأمين  
  اجتماعي

واحدهاي  
مربوط به  
  وزارت نفت 

واحدهاي  
مربوط به  
نيروهاي  

  مسلح 

  خصوصي

تخت  موسسه   سال  
تخت  موسسه   فعال 

تخت  موسسه  سال   موسسه   فعال 
تخت  موسسه   فعال 

  فعال 
1393  9  828  3  196  2  73  *  *  0  0  
1394  9  866  3  238  2  74  *  *  0  0  
1395  9  925  3  243  2  90  2  100  0  0  
1396  10  974  3  260  2  73  3  142  0  0  
1397  10  1008 3  265  2  82  3  109  0  0  
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     1393 - 97هاي هاي كليدي بهداشت و درمان استان بوشهر طي سال: شاخص 3جدول 

  درماني استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   
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1393  1461  1097  4/10  58  4  5/3  2  225  8/0  
1394  1471  1178  11  63  5/4  9/3  4/2  223  8/0  
1395  1759  1358  4/12  65  8/4  9/3  6/2  223  8/0  
1396  1765  1449  9/13  62  7/4  7/4  9/2  223  8/0  
1397  1765  1464  1/14  56  9/4  5/4  6/2  223  8/0  
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: شاخص هاي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه به تفكيك شهرستان طي سالهاي  4جدول
97-1396  

  نام بيمارستان   شهرستان 
نسبت فوت در    درصد اشغال تخت

  هزارنفر 

نسبت پذيرش  
بيمار براي هر  

  تخت
1396  1397  1396  1397  1396  1397  

  2/7  9/7  2/14  15  56  65  كل استان 

  بوشهر 
  6  6  7/24  26  61  66  شهداي خليج فارس 

  7  1/7  14  13  73  76  تخصصي قلب 
  9/3  2/3  3  1  33  29  امام حسين   تنگستان 
  1/7  8/7  8/14  15  58  65  شهيدگنجي   دشتستان 

  5/7  4/7  6/15  16  44  49  زينبيه   دشتي 
  1/5  8/6  6/7  10  33  50  بقيه ا...االعظم   ديلم 

  3/7  9/7  5/8  8  49  53  امام خميني   كنگان 

  گناوه 
  9/13  5/14  8/5  4 74 78 اميرالمومنين 

  9/0  8/0  9/131  235 19 17 سوانح و سوختگي 
  6/2  1/1  5/1  18  22  10  امام هادي   دير 

  ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان  
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: تعداد تخت فعال بيمارستاني به ازاي هر ده هزار نفر در استان به تفكيك  5جدول 
  1396 -97هاي ها طي سالشهرستان

  ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
تان و   تان* جمعيت كل اـس هرـس تان،  ـش كي اـس گاه علوم پزـش تي دانـش ماري معاونت بهداـش رـش اس ـس ها، بر اـس

هاي نظامي در آمار فوق در نظر گرفته  هاي پايگاههاي اين فصل قرار گرفته است. بيمارستانمالك محاـسبه شاخص
  اند .نشده

  شهرستان

1396  1397  
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  5/77  6/24  653  7  265782  81  6/25  681  7  265782  بوشهر

  6/90  9/3  29  1  74684  97  2/4  31  1  74684  تنگستان

  4/89  5/11  270  2  234860  87  2/11  264  2  234860  دشتستان

  73  6/8  70  1  81028  68  8  65  1  81028  دشتي

  5/60  9/3  23  1  58575  37  4/2  14  1  58575  دير

  3/69  2/17  133  1  77528  70  4/17  135  1  77528  كنگان

  100  3/14  151  2  105401  100  9/12  136  2  105401  گناوه

  100  8/11  41  1  34686  100  3/13  46  1  34686  ديلم

  4/79  2/10  54  1  53103  66  5/8  45  1  53103  جم

  100  5/7  40  1  53091  100  6  32  1  53091  عسلويه

  83  09/14  1464  18 1038738  82  14  1449  18  1038738  جمع
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هاي : جمعيت استان بر اساس سرشماري علوم پزشكي و خدمات درماني طي سال 6جدول 
97- 1396  

  1397سال   1396سال  جمعيت
  كل روستايي  شهري  كل روستايي  شهري

ها بااحتساب پايگاه 
 1103005  284995 818010 1103005  284995 818010  و شهركهاي جم 

بدون احتساب  
پايگاه ها و  

  شهركهاي جم 
753743 284995  1038738 753743 284995  1038738 

  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهرماخذ: دانشگاه علوم 
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  1396 -97هاي ها طي سال: تعداد پزشك به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت در استان به تفكيك شهرستان 7جدول 

  ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
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  8/24  52  36  240  213  660  265782  2/23  44  39  242  180  618  265782  بوشهر
  7/4  0  14  5  23  35  74684  2/5  1  10  4  25  39  74684  تنگستان
  6/9  23  38  85  97  225  234860  10  18  35  83  92  235  234860  دشتستان
  9/6  6  36  20  23  56  81028  2/7  4  36  21  23  58  81028  دشتي
  1/7  7  9  4  20  42  58575  7  3  10  4  19  41  58575  دير

  2/19  26  26  39  56  149  77528  4/16  16  36  46  38  127  77528  كنگان
  8/8  13  40  37  25  93  105401  10  11  37  39  36  106  105401  گناوه
  2/18  6  29  18  30  63  34686  21  6  21  15  38  73  34686  ديلم
  9/22  12  34  41  38  122  53103  22  9  37  43  35  117  53103  جم

  7/7  3  19  8  20  41  53091  6/12  1  36  24  32  67  53091  عسلويه
  3/14  148  33  497  545  1486  1038738  2/14  113  35  521  518  1481  1038738  جمع
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مركز به ـصورت  33مركز به ـصورت روزانه و   107مركز بهداـشتي و درماني ، تعداد    140از مجموع  
غول به فعاليت مي بانه روزي مـش ند كه ـش بانهباـش فانه تعداد مراكز خدمات ـش تان متاـس روزي در اـس

نســبتا اندك بوده و تواناي پاســخگويي به نيازهاي شــهروندان را ندارند. از مجموع اين مراكز تنها 
باشـند، كمبود واحدهاي درماني بخش درصـد به صـورت خصـوصـي مشـغول به فعاليت مي  9/12

  باشد.هاي همجوار ميخصوصي يكي ديگر از علل مراجعه بيماران به استان
  

و وضعيت  زمان كار، بر حسب نحوه اداره استان درماني مراكز بهداشتي و:  8جدول
  1393 -97هايطي سال (شامل درمانگاه و مركز بهداشتي درماني)حقوقي

  سال

  وضعيت حقوقي  زمان كار  *نحوه اداره

غير   مستقل
شبانه   روزانه  مستقل

  روزي

وابسته 
به 

  دانشگاه
  ساير خصوصي

1393  93  38  102  29  92  17  22  
1394  104  34  108  30  95  19  24  
1395  109  32  109  32  99  14  28  
1396  116  23  109  30  100  11  28  
1397  121  19  107  33  99  18  23  
  درماني استان بوشهر    –مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي      

داراي تـشكيالت و محل فعاليت مـستقل باـشد و واحد غير مـستقل به واحدي * واحد مـستقل واحدي اـست كه 
  گفته مي شود كه در داخل واحد ديگري قرار داشته و از امكانات اداري ، مالي و پرسنلي واحد مذكور استفاده نمايد.

 
وب ميخانه تي محـس طح اول ارائه خدمات بهداـش تان، ـس ت در هر اـس وند كه خدمات هاي بهداـش ـش

دهند و بطور متوســط هر خانه بهداشــت اي را به جمعيت تحت پوشــش خود ارائه ميتعريف شــده 
هاي گردد. تعداد خانهنفر جمعيت روـستايي احداث مي  1000  -1500جهت تامين خدمات بهداـشتي 

ال ت در ـس ال    223برابر با  97  بهداـش تان در ـس ت اـس ت، هر خانه بهداـش به حدود   97باب بوده اـس
  نمايد. جمعيت روستايي خدمات بهداشتي ارائه مينفر  1278

باشد كه نسبت مي 8/0تعداد خانه بهداشت فعال به ازاي هر هزار نفر جمعيت  برابر با   97در ـسال  
 به سال قبل از آن تغييري نداشته است. 
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تاني ميزان بهره  غال تخت بيمارـس اخص اـش ان ميـش غال تخت دهد. برداري از منابع را نـش د اـش درـص
گرفته هاي پزشــكي در نظر درصــد بقيه  براي فوريت 16يا   15درصــد باشــد ( 85تا   84اگر بين 

تان، مطلوب بوده اـست. اين ـشاخص از توان گفت ميزان  بهره مي ) ـشودمي برداري از منابع بيمارـس
يم   غال بيماران بوده اـستمجموع تعداد تختتقـس بر   هايي كه در طي يك دوره  زماني معين در اـش

محاســبه هاي قابل اســتفاده در هر بخش ضــربدر تعداد روزهاي يك دوره معين زماني عداد تختت
درـصد بوده اـست كه روند كاهـشي   56هاي اـستان اين ـشاخص در بيمارـستان  97گردد. در ـسال  مي

درصد ، بيشترين درصد اشغال و بيمارستان   78را طي نموده است. بيمارستان اميرالمومنين گناوه با  
و تان  با ـس هرـس وختگي همين ـش غال روزانه تخت را در ميان   19انح و ـس د اـش د، كمترين درـص درـص

  باشند.  ها دارا ميساير بيمارستان
شـوند و نقش پزشـكان، مهمترين عامل در مديريت تخصـيص منابع بخش سـالمت محسـوب مي

تي و درماني برعهده دارن اـسي را در ميزان اثربخـشي و كارايي خدمات بهداـش عيت اـس د. بررـسي وـض
هاي برخورداري جمعيت از پزـشك عمومي، متخـصص و دندانپزـشك مهمترين روش تعيين ـشاخص

  باشد. ميزان برخورداري جمعيت از درمان مناسب مي
ال       تان در ـس كان اـس ال قبل با پزـشك مي  1486بالغ بر   97تعداد كل پزـش بت به ـس د كه نـس باـش

د    1481 ك، رـش ت.  3/0پزـش ته اـس ك به هزار نفر  درصـدي داـش اخص نسـبت پزـش با اين حال ـش
  ميباشد. 43/1جمعيت در استان 

نفر است.   2/5، برابر با  97هزار نفر جمعيت در سال   10تعداد پزشك عمومي استان به ازاي هر     
نفر بوده كه نسبت   497برابر با   97تعداد كل پزـشكان متخـصص و فوق تخـصص استان در  سال  

درصـد كاهش يافته اسـت. شـايان ذكر اسـت از مجموع پزشـكان عمومي،   6/4به سـال گذشـته  
تند كه به درـصد در مركز اـستان مـشغول به فعاليت هـس  44متخـصص و دندانپزـشك در مركزاـستان،  

ــع اجتماعي و فرهنگي و وجود انگيزه  ــتان گرديده دليل وض ــب تر جذب مركز اس اند در هاي مناس
تان هرـس اير ـش تري حاليكه ـس ص، با كمبود بيـش كان متخـص وص در ارتباط با نياز به پزـش ها به خـص

رايط در  وص بهبود ـش الهاي اخير اقدامات موثري در خـص د در ـس تند. گر چه بنظر ميرـس مواجه هـس
ـشهرـستانهاي محرومتر برداـشته ـشده ، ولي همچنان عدم توازن معناداري مـشاهده مي گردد بگونه 

تان هرـس فانه در ـش تان و دير به ترتيب   اي كه  متاـس ور دارد. تعداد  4و   5هاي تنگـس متخـصص حـض
تان به ازاي هر ال    10پزـشك متخـصص اـس متخـصص بوده   8/4برابر با  97هزار نفر جمعيت در ـس

  است.
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ك به ازاي هرت     ال    10عداد دندانپزـش ك بوده كه   8/2برابر با   97هزار نفر جمعيت در ـس دندانپزـش
  نسبت به سال قبل از آن كاهش داشته است. 

تر دانـشگاه علوم  با توجه به اهميت وجود كادر متخـصص در عرـصه بهداـشت و ـسالمت تالش بيـش
پزـشك متخـصص و فوق تخـصص   پزـشكي اـستان جهت افزايش جذب اين نيروها و  افزايش ـسرانه

  باشد.هاي آتي ضروري ميو دندانپزشك در استان طي سال
  

  هاي حوزه بهداشت و درمانساير شاخص
دهنده تاثير عوامل محيطي، سوء تغذيه و كمبود  شاخص مرگ و مير كودكان زير پنج سال، نشان

گ خروجي زنده حاملگي ارائه خدمات بهداشتي است. مرگ كودكان زير پنج سال، عبارت است از مر
هاي روزگي. با شناخت اين شاخص، اطالع از بيماري 29ماه و  59در فاصله تولد تا كامل شدن 

ريزي صحيح  موثر در مرگ و مير كودكان افزايش يافته و در نتيجه امكان بيشتري جهت برنامه
در هزار تولد زنده در آيد. نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال سازي فراهم ميبهداشتي و مصون

  درصد كاهش داشته است.   0/ 34باشد كه نسبت به سال قبل درصد مي  22/14برابر با  97سال 
ماه) و مرك كودكان  سال در قالب دو شاخص مرگ نوزادي (زير يك  5شاخص مرگ كودكان زير   

ترين علت  ها و مطالعات انجام شده شايع سال بررسي مي شود كه در بررسي شاخص 5يك ماه تا 
هاي مادرزادي است كه متاثر از كيفيت خدمات بارداري و ارائه مرگ نوزادان، نارسي و ناهنجاري

سال نيز   5هاي يك ماه تا  خدمات مناسب و به موقع بيمارستاني براي نوزادان نارس است. در مرگ
هاي بين بخشي  دهند كه در اين زمينه، هماهنگيها تشكيل ميبيشترين علت را حوادث و ناهنجاري

هاي  طلبد. البته در بهبود اين شاخص به خصوص در زمينه افزايش كيفيت مراقبتعظيمي را مي
بارداري با توجه به اجراي برنامه ادغام يافته سالمت مادران، اجراي برنامه كودك سالم و مراقبت 

هاي تنفسي و از كودك بيمار در راستاي تشخيص و درمان به موقع بيماري هايي مانند عفونت
  اسهال اقدامات زيادي در استان انجام شده است.

نفر در صد هزار تولد زنده بوده كه   6/11برابر     97سال در سال  ميزان مرگ و مير كودكان زير يك
  درصد كاهش داشته است. 35/0نسبت به سال قبل 

د جنين طي د ت زنان باردار و چگونگي رـش طح بهداـش انگر ـس تر نـش اخص، بيـش وره بارداري اين ـش
دهد بيـشتر ها نـشان ميگردد. بررـسيهاي بهداـشتي مناـسب، مفيد واقع مياـست و جهت ارائه برنامه

تي  اعد محيطي، تغذيه و عدم مراقبت هاي بهداـش رايط نامـس ي از وجود ـش مرگ و مير نوزادان، ناـش
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تنفسـي را   هايهاي شـايع نظير اسـهال و عفونتاسـت. تغذيه مناسـب و رعايت نكاتي كه بيماري
  كند. دهد و پايش رشد كودكان به ارتقاي سطح سالمت آنان در اين دوران كمك ميكاهش مي

ــال   نفر در هر   78/24برابر با   97ميزان مرگ و مير مادران باردار به عـلل عوارض حاملگي در سـ
دري،  باشـد كه نسـبت به سـال قبل افزايش يافته اسـت.  مرگ و مير مايكصـد هزار تولد زنده مي

ــله  ــت از مرگ يك زن هنگام حاملگي، زايمان يا در فاص روز بعد از خاتمه حاملگي   42عبارت اس
ا  ـبدون در نظر گرفتن طول ـمدت و مـحل ـحاملگي و ـبدون توـجه ـبه اينـكه عـلت مرگ، ـحاملگي ـي

  هاي مربوط به حاملگي باشد. درمان
ــاخص مرگ ـمادران مـتاثر از عواـمل متـعددي از جمـله كيفـيت ـخدـما ت ـبارداري، كيفـيت ـخدـمات شـ

ها در بيمارسـتان اتفاق افتاده درصـد مرگ 99باشـد. همچنين بيش از  زايماني و پس از زايمان مي
اـست كه تمام موارد فوق به طور كامل در كميته دانـشگاهي كاهش مرگ مادران ذكر ـشده و توجه 

تر بخش خـص  تاني و نقش آنها در مرگ مادران، توجه بيـش ين به خدمات بيمارـس ـص ي ( متخـص وـص
زنان ) به امر مراقبت مادران و توجه به كيفيت خدمات، بهبود كيفيت خدمات خارج بيمارسـتاني در 

  شود. مراكز بهداشتي درماني پيشنهاد مي
هاي درون هاي گســترده جهت آگاهي دادن به مادران و فعال نمودن مشــاوره در اين زمينه فعاليت

ــران ــهيالت زايماني و آموزش مادران باردار، راه   منزل  و ارتقاي ســـطح آگاهي همسـ اندازي تسـ
ماماهاي محلي، همچنين افزايش راندمان و كيفيت ارائه خدمات زايشــگاهي و حســاس ســازي 
پرـسنل پزـشكي و خانواده ها در مواجه با عالئم خطر در اـستان راه گـشا خواهد بود. مهمترين داليل 

 لوپوس  از : لوپوس، آمبولي و خونريزي مغزي. بيماري  مرگ و مير مادران در اـستان بوـشهر عبارتند
ت ايمني خود  بيماري انواع  از يكي تم كه  دهد مي رخ زماني و اـس يـس روع  بيمار بدن ايمني  ـس  به ـش
ـــيب و ورم التـهاب،  باعث حمالت  اين. كـند مي  فرد  خود بدن هاي اندام و ها بافت  حمـله  ديدن  آسـ
  .شود مي ريه و قلب خون،  ها،  كليه پوست،  مفاصل،  همچون بدن مختلف نقاط

مورد جديد به شمار    18نفر مي باشد و  536برابر با  97تعداد افراد مبتال به ايدز در پايان سال 
در اين سال افزوده گرديده است. بطور كلي تعداد مبتاليان به ويروس     HIV مبتاليان به ويروس

  يافته است.  درصد افزايش 5/3ايدز در استان نسبت به سال گذشته 
هاي واگير نيســـت و مواردي كه شـــناســـايي موارد جديد ابتال در بيماري ايدز مانند ديگر بيماري

  اند. شود به احتمال بسيار زياد چندين سال قبل دچار بيماري بوده و عالئم نشان نداده شناسايي مي
مشاوره پس از شناسايي هر فرد هاي كنترل بيماري در سطح استان و وجود مركز  با توجه به برنامه

ــلي از مبتال، ـخانواده و اطرافـيان تـحت آموزش و مراقـبت قرار مي گيرـند و در اين زميـنه ـهدف اصـ
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باـشد مجموعه اقدامات بيان ـشده عدم انتقال بيماري به اطرافيان فرد به ويژه خانواده درجه يك مي
  كه از بروز مورد جديد جلوگيري شود.

باشد كه در مقايسه با سال قبل آزمايشگاه مي  82برابر با   97هاي استان در سال  تعداد آزمايشگاه     
  آزمايشــگاه به صــورت   13هاي اســتان درصــد كاهش داشــته اســت. از مجموع آزمايشــگاه   2/1
هاي استان دولتي درصد آزمايشگاه  73، حدود 97باشند. در سال  روزي مـشغول به فعاليت ميـشبانه 

ـــگاهيه در مجموع بوده و  ـــتاننفر را در ـكل   126675جمعيتي مـعادل ، ر واـحد آزـمايشـ تـحت  اسـ
  دهد.مي پوشش قرار

ال   تان در ـس ي و فيزيوتراپي اـس د. مركز مي  85برابر با  97تعداد مراكز توانبخـش بت جمعيت باـش نـس
نفر هزار   12  به ازاي هر  تقريبا يعني ، اـست نفر  12220  و فيزيوتراپي  به يك واحد توانبخـشياـستان 

ي   تو فيزيوتراپي  يك واحد توانبخـش تان موجود اـس گاه  3. در اـس ته به دانـش ي وابـس واحد توانبخـش
ها ها، ادارات و شــركتواحد مربوط به  ســاير ســازمان  10واحد خصــوصــي و   72علوم پزشــكي، 

  باشد.مي
ال   تان در ـس ه با بمركز مي  51برابر با  97تعداد مراكز پرتونگاري و راديولوژي اـس د كه در مقايـس اـش

مركز به طور كلي هر   مركز به اينگونه از مراكز خدماتي و درماني افزوده شـده اسـت. 8سـال قبل  
  دهد.تحت پوشش قرار مي استاننفر را در كل  20367 جمعيتي معادلپرتونگاري 

ه صـورت درصـد ب  18باشـد. تنها داروخانه مي 125برابر با  97هاي اسـتان در سـال  تعداد داروخانه
بانه غول فعاليت ميـش ند. به ازاي هر  روزي مـش تان وجود   8309باـش نفر جمعيت يك داروخانه در اـس
  دارد. 

درماني به بخش خـصوـصي واگذار گرديده  –هاي مراكز بهداـشتي  هاي اخير اغلب داروخانهدر ـسال
اداره هاي سـطح اسـتان بصـورت خصـوصـي داروخانه  102تعداد   97به طوري كه در پايان سـال  

نفر بوده كه نسـبت به   148گردند. همچنين تعداد پزشـكان داروسـاز اسـتان در اين سـال برابر  مي
  درصد افزيش داشته است.  5/26سال قبل 

 مركز اورژانس در مركز استان مشغول به فعاليت است. 9پايگاه اورژانس ثابت شهري و  17تعداد 
  . دقيقه است 4شهرهاي استان  در ميانگين رسيدگي به مصدومين 

بر اساس موافقت نامه وزارت بهداشت با نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي  93اواخر سال  
يك فروند بالگرد براي امداد هوايي در اختيار دانشگاه علوم پزشكي بوشهر قرار گرفت و اين اورژانس  

ماموريت به خصوص   4به گونه اي كه در حال حاضر هر ماه بطور ميانگين    فعاليت خود را آغاز كرد
از جزيره خارگ و خدمات رساني جاده اي را با موفقيت انجام داده و در كاهش زمان   بيماراني
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با راه اندازي اوژانس  رساندن مصدومين به مراكز خدمات پزشكي نقش بسزايي ايفا نموده است. 
هوايي در اين استان، بوشهر هفدهمين استان برخوردار از اين مزيت براي خدمات رساني به بيماران 

د. حادثه خيز بودن استان لزوم تقويت امكانات پزشكي مشابه را ضروري  به شمار مي رو در كشور
اهش مرگ و مير و انتقال سريع مصدومان از محل حادثه به نزديكترين مراكز درماني از  مينمايد. ك

اين بالگرد كه هم اكنون درفرودگاه منطقه  بوشهر ميباشد. جمله اهداف راه اندازي اورژانس هوايي
دهد  پرواز انجام مي  ، بنا به تشخيص ستاد هدايت اورژانسو وم نيروي دريايي ارتش مستقر است د

  150مسافت تحت پوشش اين بالگرد  .در شرايط خاص و بحراني قابليت حمل سه بيمار را دارد
محدوديت شعاع پروازي براي اورژانس هوايي  .  كيلومتر از شمال به ديلم و از جنوب به كنگان است

دو شهرستان جم و عسلويه در جنوب استان امكان خدمات دهي به بيماران  در هر باعث شده بوش
نباشد و درصورت نياز بايد بيماران از طريق زميني به شهرستان كنگان منتقل و پس از آن از طريق  

  .هوايي به مركز استان اعزام شوند 
  باشد. پايگاه مي 35رابر با ب 97تعداد كل پايگاه اورژانس بين راهي استان بوشهر در سال  

 144باشـد كه از اين تعداد  دسـتگاه مي  153برابر با   97هاي اسـتان در سـال  تعداد كل آمبوالنس
ها و ـساير موـسـسات دـستگاه در بيمارـستان  73دـستگاه در مراكز اورژانس و   71دـستگاه دولتي       (

   باشد. دستگاه خصوصي موجود مي 9درماني) و 
  

   



  339 فصل اول: بهداشت و درمان     
  

 
 

طي  كار برحسب نحوه اداره و زمان هاي استانداروخانه ها وتعداد آزمايشگاه:  9جدول  
  1393 -97هاي        سال

  زمان كار  نحوه اداره  سال
  شبانه روزي  روزانه  غير مستقل  مستقل

  آزمايشگاه
1393  17  62  69  10  
1394  18  61  67  12  
1395  16  63  64  15  
1396  18  65  67  16  
1397  22  60  69  13  

  داروخانه
1393  83  10  81  12  
1394  82  11  81  12  
1395  86  27  100  13  
1396  93  25  96  22  
1397  102  23  102  23  

  ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان   
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هاي طي سال برحسب وضعيت حقوقي هاي استانداروخانهها و آزمايشگاه تعداد : 10جدول
97 - 1393    

  ساير  خصوصي  علوم پزشكي  وابسته به دانشگاه  جمــع  سال 
  آزمايشگاه

1393  79  54  15  10  
1394  79  52  16  11  
1395  79  50  17  12  
1396  83  53  18  12  
1397  82  49  21  12  

  داروخانه
1393  93  2  81  10  
1394  93  2  80  11  
1395  113  11  86  16  
1396  118  10  92  16  
1397  125  8  102  15  

  درماني استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
  

   



  341 فصل اول: بهداشت و درمان     
  

 
 

هاي طي سال برحسب وضعيت حقوقي استان تعداد مراكز پرتونگاري وتوانبخشي: 11جدول
97 - 1393    

  ساير خصوصي  علوم پزشكي  وابسته به دانشگاه  جمع  سال
  و راديولوژي مركزپرتونگاري

1393  44  14  20  10  
1394  46  14  21  11  
1395  45  16  19  10  
1396  43  15  18  10  
1397  51  14  27  10  

  و فيزيوتراپي توانبخشي
1393  70  3  57  10  
1394  71  3  57  11  
1395  78  3  64  11  
1396  77  3  63  11  
1397  85  3  72  10  

  درماني استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 
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در سال  استان و مراكز پرتونگاري و توانبخشي ها، داروخانههاتعداد آزمايشگاه:  12جدول
  هابه تفكيك شهرستان  97

  مركز توانبخشي  مركز پرتونگاري  داروخانه  آزمايشگاه شهرستان
 خصوصي دولتي خصوصي دولتي خصوصي دولتي خصوصي دولتي

  72  3  27  14  117  8  21  49  كل استان
  25  0  13  3  40  3  9  7  بوشهر

  0  0  0  1  2  0  0  5  تنگستان
  11  1  6  2  25  1  3  12  دشتستان

  3  1  0  1  5  1  1  5  دشتي
  1  0  1  1  6  0  0  4  دير
  3  0  0  1  4  0  1  3  ديلم

  9  0  3  1  9  1  3  4  كنگان
 10 1 2 4 12 2 2 4  گناوه
  8  0  2  0  7  0 1 2  جم

  2  0  0  0  7  0  2  3  عسلويه
  ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان  

  

    1393 - 97هاي  هاي دولتي و غير دولتي استان در سال: تعداد آمبوالنس 13جدول

اورژانس   سال
غير   دولتي  115

  جمع  دولتي

ميانگين زماني شروع 
رسيدن پاسخگويي تا 

  بر بالين بيمار(دقيقه)
  جاده  شهر

1393  70  57  2  129  5/6  8  
1394  75  61  2  138  5  6  
1395  89  78  1  169  4  7  
1396  79  75  3  157  5  8  
1397  71  73  9  153  4  7  

  درماني استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  
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  1397استان در سال  115: تعداد مراكز اورژانس  14جدول

  شهرستان
تعداد 
هاي پايگاه

  مصوب

نسبت   هاي موجودتعداد پايگاه
تعداد 

پايگاههاي  
اورژانس 
موجود به 
  مصوب

س
ژان
اور

كز 
مر

ري  
شه

ت 
 ثاب

گاه
پاي

  

ن 
ت بي

 ثاب
گاه

پاي
هي

را
يي  
هوا

اه 
ايگ

پ
  

مع
ج

  

  80  53  1  35  17  9  66  كل استان
  80  12  1  7  4  1  15  بوشهر

  100  5  0  4  1  1  5  تنگستان
  77  10  0  7  3  1  13  دشتستان

  62  5  0  4  1  1  8  دشتي
  100  5  0  4  1  1  5  دير
  75  3  0  2  1  1  4  ديلم

  75  3  0  1  2  1  4  كنگان
  60  3  0 2 1  1 5  گناوه
  100  3  0  2  1  1 3  جم

  100  4  0  2  2  0  4  عسلويه
    استانماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       344
  

 

  1396-97: حوادث ويژه و مهم اتفاق افتاده در استان بوشهر طي سالهاي   15جدول 
1397  1396  

  نوع حادثه

ده
 ش
زام

 اع
س

والن
آمب

اد 
عد
ت

 

يها
فوت

اد 
عد
ت

ين 
دوم

مص
اد 
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آمب

اد 
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ت

 

يها
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اد 
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ت

ين 
دوم

مص
اد 
عد
ت

 

كل
داد

تع
 

 حوادث ترافيكي 46 235 2 41 276 81 34 161

 مسموميت 5 14 1 6 31 27 2 2

 زلزله 5 0 0 0 4 4 0 0

  تيراندازي 8 6 2 7 29 23 5 1
  غرق شدگي 8 14 1 10 23 11 1 11
  خودكشي 7 0 7 7 70 25 28 17
 جمع كل 102 301 13 97 433 171 70 192

  ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان  
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  1393 – 97هاي هاي بخش بهداشت و درمان استان طي سال: برخي از شاخص16جدول

  عنوان شاخص
واحد 
  متعارف

  عملكرد
1393  1394  1395  1396  1397  

  1/ 56  1/ 69  1/ 72  1/ 73  1/ 71 درصد  رشد طبيعي جمعيت
  19/ 45  20/ 86  20/ 96  21/ 03  20/ 76 ده هزار نفر  تولد خام ميزان 

  32/ 5  27/ 2  6/ 5  6/ 4  4/ 2  درصد  نسبت سالخوردگي جمعيت 
  7/ 4  7/ 5  7/ 2  7/ 5  7/ 5  آزمايشگاه  آزمايشگاه به ازاء صد هزار نفر جمعيت

  10/ 7  10/ 7  10/ 3  8/ 7  8/ 8  داروخانه  داروخانه به ازاء صد هزار نفر جمعيت 
پرتونگاري و راديو لوژي به ازاء مراكز 

  4/ 6  3/ 9  4/ 1  ٣/٤  4/ 2 پرتونگاري  صد هزار نفر جمعيت

مراكز توانبخشي و فيزيوتراپي به ازاء 
  7/ 7  7  7/ 1  6/ 6  6/ 6  توانبخشي  صد هزار نفر جمعيت

هاي بخش خصوصي نسبت داروخانه 
  82  78  75  86  87  درصد  به كل 

نسبت آزمايشگاههاي بخش خصوصي 
  26  22  22  20  19  درصد  به كل 

نسبت مراكز پرتونگاري و راديولوژي 
  53  42  42  46  45  درصد  بخش خصوصي به كل

نسبت مراكز توانبخشي وفيزيوتراپي 
  85  82  82  80  81  درصد  بخش خصوصي به  كل

  4  4  4  2  2 مركز MRIتعداد مراكز  
  9  9  9  7  7  مركز  تعداد مراكز سي تي اسكن 

  1  1  1  1  1  دستگاه  آنژيوگرافي 
  3069  3268  3040  3171  2272  تعداد  تعداد آنژيوگرافي 
-PICU-NICU نسبت تخت ويژه

ICU-CCU    1/ 41  1/ 36  1/ 27  0/ 98  0/ 96 ده هزار نفر  به جمعيت  

نسبت تخت سوختگي به هزار نفر  
  0/ 02  0/ 02  0/ 03  0/ 02  0/ 02 هزار نفر  جمعيت 

  0/ 04  0/ 05  0/ 05  0/ 04  0/ 04 هزار نفر  نسبت تخت رواني به هزار نفر جمعيت
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  1393  –  97هاي هاي بخش بهداشت و درمان استان طي سال: برخي از شاخص16ادامه جدول

  عنوان شاخص
واحد 
  متعارف

  عملكرد
1393  1394  1395  1396  1397  

  109  100  99  96  73  تخت  هاي دياليز استان تعداد تخت
  2/ 4  2/ 5  2/ 5  2/ 6  2/ 5  روز  متوسط اقامت بيمارستاني 

نسبت پذيرش بيمار براي هر تخت در 
  7/ 2  7/ 6  7/ 9  7/ 5  7  نفر  بيمارستانهاي وابسته 

نسبت فوت شده در هزار نفر جمعيت 
  1/ 1  1/ 2  1/ 2  1/ 14  1/ 06  هزار نفر  دربيمارستانهاي وابسته 

  28  28  27  26  30  باب  تعداد درمانگاه و مراكز ترك اعتياد  
درصد دسترسي به مراقبت هاي اوليه 
بهداشتي از طريق شبكه هاي دولتي  

  بهداشتي در مناطق روستايي 
  100  100  100  100  100 درصد

نسبت مراكز بهداشتي درماني روستايي  
  83/ 3  100  100  96  96 درصد  داير به كل طرح شبكه 

نسبت مراكزبهداشتي درماني روستايي 
  100  96/ 6  86/ 7  96  96 درصد  ملكي به كل طرح شبكه 

بهداشتي داير به كل نسبت خانه هاي 
  93/ 3  100  100  100  100 درصد  طرح شبكه 

نسبت خانه هاي بهداشتي ملكي به كل 
  95  95/ 5  99/ 6  95  95 درصد  طرح شبكه 

ميزان دسترسي جمعيت روستايي به آب 
  99/ 8  99/ 82  99/ 83  99/ 8  99/ 4 درصد  آشاميدني سالم 

  98/ 1  97/ 3  97/ 2  94/ 8  93/ 9 درصد  ميزان دفع بهداشتي زباله  در روستاها
خانوار  روستايي برخوردار از توالت 

  97/ 7  97/ 8  96/ 7  95/ 1  94/ 9 درصد  بهداشتي 

مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد  
خوراكي و بهداشتي داراي معيار بهداشتي  

  شهري 
  88  84/ 8  83/ 1  80/ 2  79/ 6  درصد

اماكن عمومي داراي معيار بهداشتي  
  86/ 27  82/ 9  81/ 75  79/ 5  77/ 7  درصد  شهري 
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  1393  –  97هاي هاي بخش بهداشت و درمان استان طي سال: برخي از شاخص16ادامه جدول
 

  عنوان شاخص
واحد 
  متعارف

  عملكرد
1392 1393 1394 1395 1396 

واحدهاي بهداشتي درماني شهري 
با شرايط مطلوب از نظر بداشت 

  محيط
  99  97/ 7  86/ 3  86  75/ 9  درصد

ناسالم محصوالت  درصد نمونه هاي 
خوراكي و مكمل هاي غذايي در 

  سطح واردات
  0  0  0  0/ 13  2/ 9  درصد

  99  99  100  100  100 درصد  ميزان پوشش واكسيناسيون
پوشش واكسيناسيون هپاتيت ب نوبت

  99  99  100  100  100 درصد  كودكان زير يكسال
ساله تحت 6-18درصددانش آموزان 

  100  100  100  98  88 درصد  پوشش خدمات بهداشتي

  2/ 28  2/ 64  2/ 57  2/ 7  2/ 7  دارو  ميانگين اقالم دارويي در نسخ
درصد نسخه هاي حاوي داروي 

  46/ 34  16/ 9  16/ 35  17/ 01  16/ 84  درصد  تزريقي
نسبت استفاده از روش هاي مطمئن  

  0  0  37/ 2  54/ 6  49/ 6 درصد  جلوگيري از بارداري

  0  0  37/ 2  54/ 6  49/ 6  درصد  پوشش تنظيم خانواده
ميزان مرگ و مير مادران باردار به 

  24/ 78  22/ 89  22/ 84  18/ 6  19/ 2  درصد  علل عوارض حاملگي
ميزان زايمان ايمن توسط افراد 

  99/ 97  99/ 98  99/ 99  99/ 96  99/ 98 درصد  دوره ديده
درصد عمل سزارين به كل زايمانها 

  47  47  47  43  48  درصد  در بيمارستانهاي وابسته

كودكان زير ميزان مرگ  و مير 
  يكسال

صد هزار  در
  11/ 6  11/ 95  11/ 92  12/ 46  11/ 56  تولد زنده

ميزان مرگ و مير كودكان زير پنج 
  سال

صد هزار  در
  14/ 22  14/ 56  14/ 11  15/ 49  13/ 39  تولد زنده
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  1393  –  97هاي هاي بخش بهداشت و درمان استان طي سال: برخي از شاخص16ادامه جدول

  عنوان شاخص
واحد 
  متعارف

  عملكرد
1392 1393 1394 1395 1396 

درصد متولدين با وزن كمتر از 
  5/ 95  6/ 01  5/ 52  6/ 1  6/ 3  درصد  گرم 2500

تعداد نوزادان مبتال به كم كاري 
  142  137  128  136  92  نفر  تيروييد (مادرزادي)

  536  518  495  475  448  نفر  تعداد مبتاليان به ايدز 
  39  23  20  27  29 نفر  ايدزموارد جديد ابتال به 

  8  11  11    12 نفر  تعداد موارد فوت ايدز

  هابروز كل سرطان
 در مورد

صدهزار نفر 
  جمعيت

9 /38  35  36  0  0  

درصد فوت سرطان و تومورها به 
  14/ 1  12/ 64  12/ 65  10/ 6  12 درصد  كل فوت شدگان

درصد فوت كهولت سن به كل فوت 
  1/ 3  1/ 54  1/ 95  2/ 9  6 درصد  شدگان

 –درصد فوت بيماريهاي قلبي 
  43/ 5  41/ 77  42/ 84  40/ 9  41/ 8 درصد  عروقي به كل فوت شدگان

  5/ 1  5/ 3  5/ 6  7/ 3  5/ 7  درصد  ميزان بروز سل درصدهزارنفر
  

  1396-97: بيماريهاي رايج بين مردم استان بوشهر در سالهاي 17جدول

 واحد اندازه گيري  بيماريهاي رايج
  ميزان شيوع

1396  1397  
  67  43  شيوع (هزار)  فشارخون
  44  29  شيوع (هزار)  ديابت
  0  014  بروز(صدهزار)  سرطان

  
  

 
  وجود ندارد 96بدليل عدم وجود سامانه ثبت سرطان در بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر امكان اعالم آمار در سال . 1
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 در بخش سالمت استان بوشهر 1396وضعيت مشاركت بخش خصوصي در سال  :19جدول

نام واحدهاي واگذار شده يا مجوزداده شده  
 به بخش خصوصي 

 نوع واگذاري 
  خدمت خريد تعداد 

 خدمت 
مجوز داده  

 شده 
 مديريتي 

 36 *   داروخانه شهري 

 29 *   داروخانه مراكز روستايي 

 13     پايگاه سالمت 

نيروي انساني مراقب سالمتخدمات   *   170 
خدمات نيروي انساني بهداشت محيط و 

 30   * حرفه اي 

 20   * خدمات نيروي انساني كارشناس روان

 20   * خدمات نيروي انساني كارشناس تغذيه 

 12    * خدمات نيروي انساني متصدي پذيرش 

 31   * خدمات نيروي انساني نگهبان خدمتگزار

 1 *   تسهيالت زايماني 

MMT/DIC   * 12 

 2 *   شنوايي سنجي 

 1 *   فيزيوتراپي 

 1 *   درمانگاه 

 1 *   كلينيك آسم و آلرژي

 1 *   دياليز 
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 در بخش سالمت استان بوشهر  1397وضعيت مشاركت بخش خصوصي در سال  :20 جدول

نام واحدهاي واگذار شده يا مجوزداده شده  
خصوصي به بخش   

 نوع واگذاري 
  خدمت خريد تعداد 

 خدمت 
مجوز داده  

 شده 
 مديريتي 

 36 *   داروخانه شهري 

 29 *   داروخانه مراكز روستايي 

 14 *    پايگاه سالمت 

 151   * خدمات نيروي انساني مراقب سالمت
خدمات نيروي انساني بهداشت محيط و 

 32   * حرفه اي 

كارشناس روانخدمات نيروي انساني   *   20 

 20   * خدمات نيروي انساني كارشناس تغذيه 

 12    * خدمات نيروي انساني متصدي پذيرش 

 34   * خدمات نيروي انساني نگهبان خدمتگزار

 1 *   تسهيالت زايماني 

  0  0   خدمات دهان و دندان 
MMT/DIC   * 2 

 1   * شنوايي سنجي 

 1   * فيزيوتراپي 

 2 *   درمانگاه 

 0 0   كلينيك آسم و آلرژي

 1   * دياليز 

ايپزشكي هسته    *   1  
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: شاخص هاي بخش تحقيقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشكي استان بوشهر 21جدول 
  1396-97طي سالهاي 

  مراكز تحقيقاتي 
  تعداد طرحهاي مصوب

96  97  
  12  10  مركز تحقيقات زيست فناوري دريايي

  3  1  تحقيقات پزشكي هسته اي مركز 
  2  5  مركز تحقيقات طب عفوني و گرمسيري 

  بودجه پژوهشي 
  شاخص(درصد)

96  97  
  0/ 45  1/ 7  نسبت اعتبار پژوهشي به كل بودجه دانشگاه 
  0/ 66  0/ 66  رشد اعتبار پژوهشي نسبت به سال گذشته 

  30  35/ 3  نسبت بودجه هاي طرح هاي تحقيقاتي به كل بودجه پژوهشي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

 تربيت بدني -دوم فصل
 

  

  مقدمه 

،رشد قواي جسماني ،كسب شادابي و نشاط ،ميل به موفقيت در حفظ سالمت ،تعميم بهداشت 
اهدف تربيت بدني بشرح ذيل مي  .حرفه اي و شغلي از اهداف مهم تربيت بدني مي باشد وظايف

  باشد: 

  اهداف اجتماعي -3  اهداف رواني  -2  اهداف جسماني -١

را از طريق فعاليتهاي سقراط : مهمترين اصل در زندگي سالمت و تندرستي است كه مي توان آن 
   بدني بدست آورد 

سالمت روحي و رواني و اجتماعي  ايبر ، ورزش و حركات منظم بدني عالوه بر سالمت جسم
ي يهادر درمان بيماري، همچنين  فرد فوايد زيادي دارد و در سازگاري فرد در جامعه و شخصيت فرد

آيد جوانان تكيه گاهي امن به حساب ميورزش براي    گذارد.نظير افسردگي و نيز بر حافظه تĤثير مي
  . تا در پناه آن به نهايت رشد و كمال مطلوب انساني دست يابند

سودمندي است   توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در ميان همه اقشار جامعه، به دليل آثار
و در مواقع سختي   ه شدافراد  هاي بدني باعث افزايش بنيه و قدرت  فعاليت  .باشدميكه الزم و حياتي  
  دهد.  هايي افزايش ميرا براي تحمل چنين وضعيت هاآنو اضطراب توان 

تربيت بدني با توجه به پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم نقش مهمي در تندرستي  
هاي اجتماعي عاملي مهم در تقويت ارزش و شادابي اقشار مختلف جامعه بر عهده داشته و به عنوان  
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بدني ضمن آنكه نمايانگر سطح هاي تربيت باشد. گستره فعاليتو رفتارهاي مطلوب افراد مطرح مي
هاي فرهنگي و سرافرازي سالمتي و پويايي و نشاط جامعه است، در عين حال زمينه اعتالي ارزش 

بدني، نمود چندگانه  ر فعاليت بخش تربيت سازد و بدين ترتيب آثاو وفاق ملي را نيز فراهم مي
يابد. اهميت ورزش از يك سو و وجود ويژگي جواني جمعيت كشور و  فرهنگي، اجتماعي و . . . مي

هاي ورزشي از سوي ديگر، توجه بيش از پيش به  مندي نوجوانان به فعاليتاستان، همچنين عالقه 
ذ تدابيري براي استفاده بهينه از آنها را اجتناب تر از آن اتخا تامين و تجهيز امكانات ورزشي و مهم

  نمايد.ناپذير مي 
، گزارشي از  96و    95سالهاي  هاي مهم بخش تربيت بدني در شاخص   استفاده ازدر اين فصل با  

  هاي اين بخش، ورزشكاران، فضاها و امكانات ورزشي ارائه گرديده است. موجود شاخص وضعيت 
  
  

  تعداد ورزشكاران تحت پوشش نهادهاي ورزش همگاني و ورزش قهرماني  

شود كه ورزش را با هدف تامين تندرستي و ارتقاء سطح ورزشكار همگاني به فردي گفته مي
باشد. تعداد ورزشكاران تحت نتيجه و مدال نميدهد و معطوف به كسب سالمت و نشاط انجام مي

باشد كه از اين تعداد  نفر مي 93570بالغ بر  97پوشش نهادهاي ورزش همگاني استان در سال 
نفر بوده در   88550درصد زن بوده است و نسبت به سال قبل كه  43درصد مرد و  57حدود 

  دهد. افزايش نشان مي ٥/٧ مجموع 
اي است كه با توجه به قوانين و مقررات  اي رقابتي و سازمان يافتههورزش قهرماني، ورزش 

تعداد   97در سال  شود.خاص، براي ارتقاء ركوردهاي ورزشي و كسب رتبه يا مدال انجام مي
نفر گزارش شده كه از اين تعداد   15585ورزشكاران تحت پوشش نهادهاي ورزش قهرماني استان 

نفر)  14760د. تعداد اين ورزشكاران در مجموع نسبت به سال قبل(اندرصد زن بوده   4درصد مرد و    76
شهرستان بوشهر بيشترين ورزشكار تحت پوشش   97درصد افزايش داشته است. در سال  5/6

نهادهاي ورزش قهرماني را در استان داشته و شهرستان دشتي كمترين سهم را به خود اختصاص  
  داده است. 
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  تعداد كارشناسان و مربيان ورزشي  

توان تصوير روشني از ساز و كارهاي اجرايي و نيروي انساني فعال در  با كمك اين شاخص مي
نفر   262برابر با  97در سال كارشناسان ورزشي استان تعداد بدني استان دست يافت. بخش تربيت 

ش داشته است. شهرستان بوشهر درصد افزاي    6نفر) حدود  247باشد كه نسبت به سال گذشته(مي
نفر كمترين كارشناس ورزشي را در اين سال در    15نفر بيشترين و شهرستان عسلويه با   64با 

  اند. هاي استان دارا بوده ميان شهرستان
درصد   6/4بوده كه نسبت به سال قبل  نفر    2925برابر با    97در سال  استان  تعداد مربيان ورزشي  

  داراي   نفر    115با  دير  نفر داراي بيشترين و شهرستان     810ستان بوشهر با  هرافزايش يافته است. ش
  باشند.هاي استان ميدر ميان شهرستانمربي تعداد كمترين 

درصد   4بوده كه نسبت به سال قبل نفر  1858با  برابر 97تعداد داوران استان بوشهر در سال 
نفر   71داراي بيشترين و شهرستان عسلويه با نفر  605افزايش يافته است. شهرستان بوشهر با 

  باشند.داراي كمترين تعداد داور در استان مي
  
  هاي ورزشي مكان 

گردد كه در آن  مكان ورزشي به هر نوع فضايي محصور، اعم از روباز يا سر پوشيده اطالق مي
برخوردار و تحت نظارت  ريزي تشكيالتي شود و از يك برنامه يك يا چند فعاليت ورزشي انجام مي

سالن ورزشي    107سالن ورزشي خصوصي و    901تعداد     97  تا پايان سال  سازمان تربيت بدني باشد.
درصد رشد نشان   3/ 9و  6اند كه نسبت به سال قبل به ترتيب دولتي در استان در حال فعاليت بوده 

درصد   2/5ه نشانگر مترمربع بوده ك 255022هاي ورزشي استان دهد. مجموع مساحت سالن مي
مكان ورزشي روباز با  96تعداد  97باشد. همچنين تا پايان سال مي 96افزايش نسبت به سال 

مترمربع در استان موجود بوده كه در مقايسه با سال قبل از نظر تعداد و مساحت  707200مساحت 
ي استان(روباز و  هاي ورزشدرصد افزايش يافته است. بيشترين تعداد مكان 9/7و  6/ 7به ترتيب 

  سرپوشيده) در شهرستان بوشهر و كمترين آنها در شهرستان جم قرار گرفته است. 
باشد كه از اين لحاظ  مترمربع مي 8519استخر با مساحت  5مجموع استخر سرپوشيده استان، 

بايست افزايش تعداد استخرهاي سرپوشيده به صورت جدي در  گردد و ميكمبود جدي احساس مي
زمين ورزشي روستايي با مساحت  34تعداد  97ار مديريت استان قرار گيرد. تا پايان سال دستور ك
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زمين بيشترين سهم را دارا بوده  7مترمربع در استان موجود بوده كه شهرستان دشتي با  235100
  است. 

شود كه در يك واحد زماني مشخص امكان ظرفيت مكان ورزشي، به تعداد ورزشكاراني گفته مي 
برابر    97در سال  استان  هاي ورزشي  فعاليت ورزشي در يك مكان را داشته باشند. كل ظرفيت مكان

درصد رشد داشته است. باالترين ظرفيت    7باشد كه در مقايسه با سال قبل  نفر در روز مي   10270با  
روز -نفر  485روز مربوط به شهرستان بوشهر و كمترين ظرفيت با    -نفر  3980هاي ورزشي با  مكان

-نفر 4275هاي ورزشي خاص بانوان نيز برابرباشد. ظرفيت مكانكنگان مي مربوط به شهرستان
  درصد افزايش داشته است.  6باشد كه نسبت به سال قبل حدود وز مير

هاي پرورشي، همگاني، تفريحي، ر ارتباط با  راهبرد «گسترش ورزش با توجه به آنچه گفته شد د
هاي بهبود را در گستره راهبرد مذكور  توان نشانه استان » در مجموع مي اي در قهرماني و حرفه 

مشاهده نمود ولي با توجه به گسترش جمعيت استان و نيز حياتي بودن نقش ورزش در ارتقاء سطح  
سالمت و نشاط اجتماعي، همچنان بايد به اشاعه فرهنگ ورزش همگاني و فراهم سازي ساز و كار 

هاي محروم و ت ورزيد. در اين زمينه احداث فضاهاي ورزشي در شهرستاناجرايي آن بيشتر مبادر
هاي موجود تقليل يابد، توجه به ورزش  اي كه نابرابري تر امكانات و اعتبارات به گونه توزيع مناسب 

هاي كاركنان دولت از طريق فراهم نمودن تاسيسات و امكانات الزم، توجه بيشتر به احداث مكان
  اختصاصي بانوان، همچنين اهتمام ويژه به منظور علمي كردن ورزش مفيد خواهد بود. ورزشي 

  
  ها هاي بخش تربيت بدني به نسبت جمعيت شهرستان مقايسه شاخص 

هاي بخش تربيت بدني در  تري از وضعيت شاخص در اين بخش به منظور اين كه تصوير روشن 
ها ارائه ها به نسبت جمعيت شهرستان اين شاخص ها در اختيار داشته باشيم، مقايسه  سطح شهرستان 

  گردد. مي
  

هزار نفر جمعيت در كل استان در   10سرانه فضاي ورزشي روباز به ازاء فضاي ورزشي روباز : 
مترمربع محاسبه گرديده است. سرانه فضاي ورزشي روباز شش شهرستان   5788بالغ بر  97سال 

جم،  دشتستان ، عسلويه ، نگين و سرانه شهرستان بوشهر، باالتر از ميادشتي، دير، ديلم تنگستان، 
مترمربع داراي بيشترين    11057با  ير  تر از ميانگين قرار گرفته است. شهرستان دكنگان و گناوه پائين

هزار نفر   10مترمربع داراي كمترين سرانه فضاي ورزشي روباز به ازاء    3597با    جمسرانه و شهرستان 
  اند. جمعيت بوده 
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هزار نفر جمعيت در كل  10سرانه فضاي ورزشي سرپوشيده به ازاء فضاي ورزشي سرپوشيده : 
  دولتي   ورزشي  هايسالن   مساحت  سرانه.  است  شده   محاسبه  مترمربع  1452  بر   بالغ  97  سال  استان در 

  چهار  سرانه و ميانگين از باالتر عسلويه  و ، دير،كنگانديلم دشتي، ،  تنگستان انشهرست شش
 شهرستان.  است  گرفته  قرار  ميانگين  از  ترپائين بوشهر ،جم ، دشتستان و گناوه    دشتستان،   شهرستان
  كمترين   داراي  مترمربع  1087  با  گناوه   شهرستان  و  سرانه  بيشترين  داراي  مترمربع  2278  باتنگستان  

  .اندبوده   جمعيت نفر هزار  10 ازاء به دولتي ورزشي هايسالن  مساحت سرانه
  

هزار نفر    10هاي ورزشي دولتي به ازاء  سرانه مساحت سالن   هاي ورزشي دولتي :مساحت سالن
هاي  مترمربع محاسبه شده است. سرانه مساحت سالن  968بالغ بر    97استان در سال    جمعيت در كل

شهرستان بوشهر، جم، ديلم و عسلويه باالتر از ميانگين و سرانه شش شهرستان    دولتي چهارورزشي  
تر از ميانگين قرار گرفته است. شهرستان ديلم  دير، كنگان و گناوه پائين  دشتستان، دشتي،   تنگستان، 

نه  مترمربع داراي كمترين سرا 348با  مترمربع داراي بيشترين سرانه و شهرستان كنگان 2024با 
  اند.هزار نفر جمعيت بوده  10هاي ورزشي دولتي به ازاء مساحت سالن 

  10هاي ورزشي خصوصي به ازاء سرانه مساحت سالن  هاي ورزشي خصوصي :مساحت سالن
مترمربع محاسبه شده است. سرانه مساحت    3696بالغ بر    97استان در سال    هزار نفر جمعيت در كل

هاي ورزشي خصوصي پنج شهرستان بوشهر، تنگستان، دشتي، دير و ديلم باالتر از ميانگين و سالن 
تر از ميانگين قرار گرفته است.  سرانه پنج شهرستان جم، دشتستان، كنگان، گناوه و عسلويه پائين 

مترمربع داراي  594رانه و شهرستان كنگان با مترمربع داراي بيشترين س  2168شهرستان ديلم با 
  اند.هزار نفر جمعيت بوده  10هاي ورزشي خصوصي به ازاء كمترين سرانه مساحت سالن 
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  1396-97 يسالها ياستان ط يبدن تيترب يديكل  يها: شاخص 1جدول 

 1397 1396 واحد عنوان
درصد 
 تغييرات

  3/ 9 107 103 سالن سالنهاي ورزشي دولتي
  6 901 850 سالن سالنهاي ورزشي خصوصي

  5/ 8 1008 953 سالن كل سالنهاي ورزشي دولتي و خصوصي
  5/ 1077641126064 متر مربع مساحت سالنهاي ورزشي دولتي

  7/ 1346901424165 متر مربع مساحت سالنهاي ورزشي خصوصي
  2/ 2424542550225 متر مربع مجموع مساحت سالنهاي ورزشي دولتي و خصوصي

  7/ 6 96 90 مكان تعداد مكانهاي ورزشي روباز
  9/ 6554007072007 متر مربع مساحت مكانهاي ورزشي روباز

  0 5 5 استخر تعداد استخر سرپوشيده
  0 8519 8519 متر مربع مساحت استخر سرپوشيده

  3/ 13 34 30 زمين تعداد زمينهاي ورزشي روستايي
  2/ 2235002351005 متر مربع زمينهاي ورزشي روستاييمساحت 

  0/ 7 10270 9600 روز – نفر ظرفيت مكانهاي ورزشي استان
  3/ 9 4275 3910 روز – نفر ظرفيت مكانهاي ورزشي خاص بانوان 

  9/ 4 11820 11270 نفر تعداد ورزشكاران مرد تحت پوشش نهادهاي ورزش قهرماني
  9/ 7 3765 3490 نفر پوشش نهادهاي ورزش قهرمانيتعداد ورزشكاران زن تحت 

مجموع ورزشكاران مرد و زن تحت پوشش نهادهاي ورزش 
 قهرماني

  6/ 5 15585 14760 نفر

  8/ 1 2925 2640 نفر تعداد مربيان ورزشي
  4/ 7 1858 1730 نفر تعداد داوران ورزشي

  2/ 3 702 680 نفر تعداد ناجي غريق
  1/ 6 53440 50350 نفر نهادهاي ورزش همگانيتعداد مردان تحت پوشش 

  1/ 5 40130 38200 نفر تعداد زنان تحت پوشش نهادهاي ورزش همگاني
مجموع تعداد مردان و زنان تحت پوشش نهادهاي ورزش 

 همگاني
  7/ 5 93570 88550 نفر

  ماخذ: اداراه كل ورزش و جوانان استان
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ها در سال شهرستان تيبه نسبت جمع يبدن تيبخش ترب يهاشاخص سهي: مقا 2جدول 
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 نفر  نفر  مترمربع  مترمربع  مترمربع  مترمربع  نفر  واحد
كل 

 5788 1163400 1224 968 1452 5788 1163400 استان 

 5800 298594 1238 1465 1256 5800 298594 بوشهر 
 6036 76706 1936 627 2278 6036 76706 تنگستان 

 3597 70051 1099 1449 1346 3597 70051 جم 
 5065 252047 1107 530 1185 5065 252047 دشتستان 

 7742 86319 1437 750 1824 7742 86319 دشتي 
 11057 60612 1551 527 1496 11057 60612 دير 
 8202 34828 2168 2024 1963 8202 34828 ديلم 

 4757 107801 673 348 1686 4757 107801 كنگان 
 4606 102484 1122 839 1087 4606 102484 گناوه 

 5531 73958 933 1554 1844 5531 73958 عسلويه 
  نگارندهماخذ: اداراه كل ورزش و جوانان استان و محاسبات 
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  به تفكيك شهرستان 1397هاي تربيت بدني در سال عملكرد شاخص : 3 جدول

افراد تحت پوشش نهادهاي   عنوان
  همگاني ورزش

ورزشكاران تحت پوشش 
  نهادهاي ورزش قهرماني

  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد
  نفر  نفر  نفر  نفر  نفر  نفر  واحد متعارف

  4060  1370  2690  23950  10100  13850  بوشهر
  1135  270  865  6720  3400  3320  تنگستان

  980  260  720  4050  1800  2250  جم
  2610  510  2100  18300  8200  10100  دشتستان
  735  160  575  4120  1760  2360  دشتي
  830  150  680  5000  2150  2850  دير
  1340  320  1020  12560  4700  7860  ديلم
  1020  210  810  5370  2520  2850  كنگان
  2030  330  1700  8400  3100  5300  گناوه
  854  185  660  5100  2400  2700  عسلويه
  15585  3765  11820  93570  40130  53440  كل استان
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  به تفكيك شهرستان 1397هاي تربيت بدني در سال عملكرد شاخص:  3جدول ادامه 

  نيروي انساني فني  عنوان
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  متر مربع  سالن  متر مربع  سالن  نفر  نفر  نفر  نفر  واحدمتعارف
  36966  240  43750  32  605  140  810  64  بوشهر
  14850  94  4806  6  118  32  210  18  تنگستان

  7700  45  10152  11  160  50  205  23  جم
  27900  176  13350  18  240  115  604  37  دشتستان
  12400  70  6470  5  130  79  225  18  دشتي
  9400  55  3192  4  136  47  115  22  دير
  7550  45  7048  10  124  58  235  19  ديلم
  7250  54  3750  6  158  88  146  28  كنگان
  11500  70  8594  6  115  51  245  18  گناوه
  6900  52  11494  9  72  42  130  15  عسلويه
  142416  901  112606  107  1858  702  2925  262  كل استان
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  به تفكيك شهرستان 1397هاي تربيت بدني در سال عملكرد شاخص:  3جدول ادامه 

احداث   عنوان
سالن 
  ورزشي

تعداد 
مكانهاي 
ورزشي 
  روباز

مساحت 
مكانهاي 

 ورزشي روباز

تعداد 
استخر 
 سرپوشيده

مساحت 
استخر 
  سرپوشيده

  متر مربع  استخر  متر مربع  مكان  متر مربع  واحدمتعارف
  3400  1  137021  28  0  بوشهر
  0  0  53800  7  4950  تنگستان

  0  0  29000  2  0  جم
  1344  1  142271  15  2500  دشتستان
  1100  1  86324  10  0  دشتي
  0  0  64120  7  0  دير
  0  0  41168  9  0  ديلم
  1100  1  41253  6  0  كنگان
  1575  1  66401  5  0  گناوه
  0  0  45842  7  5750  عسلويه
  8519  5  707200  96  13200  كل استان

  

  

  

  

  

  

  



  363 فصل دوم: تربيت بدني     
  

 
 

  به تفكيك شهرستان 1397هاي تربيت بدني در سال عملكرد شاخص:  3جدول ادامه 

تعداد زمينهاي   عنوان
ورزشي 
  روستايي

مساحت 
زمينهاي 
ورزشي 
  روستايي

ظرفيت 
مكانهاي 
ورزشي 
  استان

ظرفيت مكانهاي 
ورزشي خاص 

  بانوان

  روز –نفر   روز –نفر   متر مربع  زمين  متعارف واحد
  1460  3980  28386  4  بوشهر
  380  840  43340  4  تنگستان

  400  1520  20090  2  جم
  410  700  25096  3  دشتستان
  270  565  33040  7  دشتي
  290  640  20090  2  دير
  200  490  11600  2  ديلم
  245  485  39350  5  كنگان
  395  550  2200  2  گناوه
  225  500  11908  3  عسلويه
  4275  10270  235100  34  كل استان

  ماخذ: اداره كل ورزش و جوانان استان  
  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  
  
  
  

 آموزش و پرورش-سوم  فصل
 

  

  مقدمه
شود كه از طريق آن دانش،مهارت، شايستگي آموزش و پرورش به عمل يا فرآيندي اطالق مي

  شود.مطلوب رفتار يا منش به فرد آموخته ميهاي و كيفيت
اينكه آموزش براي فرد و جامعه امري ضروري و مفيد است بر كسي پوشيده نيست.دين مبين 
اسالم بيش از اديان ديگر به اهميت آموزش توجه داشته و گويي رسالت اساسي دين اسالم، آموزش  

  و تزكيه نفس انسان بوده است.
پرورش و ايجاد مدارس دولتي نگاهي بيندازيم مشخص مي گردد كه   اگر به تاريخچه آموزش و

بعد از مدرسه دارالفنون در كشور اين عمل رونق گرفت.استان بوشهر نيز از اين قضيه مستثني نبود  
شمسي ساختمان اولين مدرسه دولتي به نام مدرسه سعادت   1280قمري برابر با  1319كه در سال 

  1317اين مدرسه به صورت مكتب خانه اداره مي گرديده است و در سال  ايجاد گرديد هرچند كه ابتدا
شيخ محمد خان سعادت از تهران براي مديريت اين مدرسه فرستاده شد و آن را به شكل جديد  

دومين مدرسه دولتي نوبنياد 1327ساخت اين مدرسه بود كه در سال  سازماندهي نمود. در پي
  ي امروزي در روستاي بردخون،ايجاد گرديد.ين دشتي به شيوه فوالدي توسط فرزند برومند خالو حس

در نظام جمهوري اسالمي ايران نيز به اهميت آموزش و پرورش فراوان پرداخته شده است.چنان 
  اند. گيري نظام، معلمي و آموزش را شغل انبيا دانستهكه حضرت امام خميني در ابتداي شكل

ها و استعدادهاي خويش فراهم مي آورد تا افراد توانائيآموزش و پرورش عالوه بر آنكه فرصتي   
باشد.چرا كه با ارتقاء سطح تحصيالت  را پرورش دهند، داراي آثار و فوائد اجتماعي و اقتصادي نيز مي



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       366
  

 

هاي درمان و سوبسيد دارو به طور نسبي كمتر مردم جامعه، سطح بهداشت و تغذيه باالتر، هزينه
ي مختلف اجتماعي افزايش يافته و ميزان اعتياد و جرم كاهش هاخواهد شد. حضور در صحنه

  يابد.مي
توجه به نقش آموزش و پرورش در بيشتر برنامه هاي مختلف به خصوص از حيث تامين نيروي 
انساني مناسب و مورد نياز جامعه از جمله داليل ايجاد تغييرات متعدد در ساختار نظام هاي آموزشي 

-3نظام آموزشي جديد (   1391- 92در اين راستا در ابتداي سال تحصيلي  كشورهاي مختلف است.  
) جايگزين نظام قديم آموزشي گرديده است تا بر اساس نظام جديد دانش آموزان براي كسب 3-6

هاي زندگي و اجتماعي آماده شوند.بر اساس طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش، آداب و مهارت
كالس  3كالس متوسطه اول (متوسطه اول قديم)و  3تدايي، كالس اب 6مقاطع تحصيلي شامل 

هاي مهم آموزش و پرورش در سال تحصيلي باشند. در ادامه به بررسي شاخصمتوسطه دوم مي
  و مقايسه آن با سال قبل پرداخته شده است. 98-1397
  

  هاي ارزيابي تحوالت بخشتصوير عملكرد شاخص

  آموزانتعداد دانش

درصدي نسبت به سال   2/3با رشد  1397-98آموزان استان در سال تحصيلي تعداد كل دانش 
درصد وسهم    48/ 5آموزان دختر برابر  باشد. در سال مذكور سهم دانشنفر مي  228242قبل برابر با  

درصد و سهم دانش   18/ 5درصد، سهم دانش آموزان غير دولتي برابر  5/51دانش آموزان پسر 
درصد مي باشد كه    8/76 درصد و سهم دانش آموزان مناطق شهري  1/23 طق روستاييآموزان منا

  نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. 
  دوره آمادگي 

نفر بوده  17785برابر 1397 -98آموزان دوره آمادگي استان در سال تحصيلي تعداد كل دانش 
آموزان دختر  سال مذكور سهم دانشباشد. در آموزي استان ميدرصد جمعيت دانش 8/7كه معادل 

درصد بوده است.  2/22آموزان مناطق روستايي برابر درصد و سهم دانش 9/47در اين مقطع برابر 
هاي قبل با تشكيل پايه ششم و با توجه به كمبود فضا در مدارس ابتدايي، دوره آمادگي از  طي سال

  مدارس دولتي حذف گرديد.  



  367 فصل سوم: آموزش و پرورش     
  

 
 

  دوره ابتدايي

نفر   124008برابر 1397 -98آموزان دوره ابتدايي استان در سال تحصيلي  دانش تعداد كل     
آموزان  باشد. در سال مذكور سهم دانش آموزي استان ميدرصد جمعيت دانش  3/54بوده كه معادل  

آموزان مناطق درصد و سهم دانش  6/12آموزان غير دولتي برابر  درصد، سهم دانش  4/48دختر برابر  
  درصد بوده است.  27/ 7ر روستايي براب 

  دوره متوسطه اول

نفر   49037برابر  1397  -98آموزان دوره متوسطه اول استان در سال تحصيلي   تعداد كل دانش 
آموزان دختر  باشد. در سال مذكور سهم دانشآموزي استان ميدرصد جمعيت دانش 5/21بوده كه 

آموزان مناطق درصد و سهم دانش 11/ 6آموزان غيردولتي برابردرصد، سهم دانش48/ 5برابر 
  درصد بوده است.  22/ 4روستايي برابر 

  كاردانش دوره متوسطه دوم وفني و

نفر    37412برابر    1397  -98آموزان دوره متوسطه دوم استان در سال تحصيلي  تعداد كل دانش
آموزان  دانش باشد. در سال مذكور سهم  آموزي استان ميدرصد جمعيت دانش  4/16بوده كه معادل  

آموزان مناطق درصد و سهم دانش 4/8آموزان غيردولتي برابر درصد، سهم دانش 49دختر برابر 
  درصد بوده است.  9/ 7روستايي برابر 

نفر بوده كه   14209آموزان دوره فني وكاردانش در سال تحصيلي مذكور برابر با تعداد دانش 
  اشد.  بدرصد جمعيت دانش آموزي استان مي 2/6 معادل
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 و دولتي غير - دولتي روستايي - شهري مقاطع تفكيك به استان آموزان دانش تعداد :  1 جدول
  1396-97 سال در جنس

 ابتدايي  آمادگي  شرح 
متوسطه  

 اول
متوسطه  
 دوم

فني و  
 كاردانش 

 جمع 

  شهري 

  دولتي

 69824 7600 8020 16047 38157  0 پسر 

 69019 4532 10484 16435 37568 0 دختر 

138843 12132 18504 32482 75725 0 كل

  غيردولتي 

 21231 813 1129 3590 8451 7248 پسر 

 15248 99 1108 1974 5486 6581 دختر 

 36479 912 2237 5564 13937 13829 كل

  روستايي 

  دولتي

 23687 773 773 5567 16574 0 پسر 

 23466 388 1689 5310 16079 0 دختر 

 47153 1161 2462 10877 32653 0 كل

  غيردولتي 

 2888 4 0 48 819 2017 پسر 

 2879 0 0 66 874 1939 دختر 

 5767 4 0 114 1693 3956 كل

  كل

  دولتي

 93511 8373 8793 21614 54731 0 پسر 

 92485 4920 12173 21745 53647 0 دختر 

185996 13293 20966 10837843359 0 كل

  غيردولتي 

 24119 817 1129 3638 9270 9265 پسر 

 18127 99 1108 2040 6360 8520 دختر 

 42246 916 2237 5678 15630 17785 كل

  جمع 

117630 9190 9922 25252 64001 9265 پسر 
110612 5019 13281 23785 60007 8520 دختر 
228242 14209 23203 12400849037 17785 كل

 مأخذ:اداره كل آموزش و پرورش استان
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  قراردادي) تعداد كادر آموزشي ( رسمي و پيماني و
باشد كه در مقاطع ابتدايي، كادر آموزشي شامل كليه كارمندان معلم، مدير معلم و معلم ورزش مي

  باشند.متوسطه اول، متوسطه دوم و استثنايي مشغول به فعاليت مي
نفر بوده كه از اين  11269تعداد كادر آموزشي رسمي استان برابر  1397-98در سال تحصيلي 

باشند. در سال مذكور تعداد كادر آموزشي ابتدايي استان  نفر مرد مي 4660نفر زن و  6636تعداد 
درصد كاهش داشته است. همچنين تعداد كادر  9/0نفر بوده كه نسبت به سال قبل  5249برابر 
درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته   5/3نفر بوده كه  2722شي متوسطه اول استان برابر آموز

درصد نسبت به   5/ 6نفر بوده كه   2999است. بعالوه تعداد كادر آموزشي متوسطه دوم استان برابر 
   سال قبل كاهش داشته است. 

 در جنسيت و قرارداد  نوع تحصيلي، مقاطع تفكيك به استان آموزشي كادر تعداد:   2 جدول
  1397-98 تحصيلي سال

متوسطه    ابتدايي   شرح 
  اول

متوسطه  
  جمع   استثنايي   دوم

 رسمي
 5753 161 1369 1302 2921  زن

 4083 96 1324 1198 1465  مرد 

 پيماني 
 875 14 112 91 658  زن

 576 28 194 129 225  مرد 

 قراردادي 
 8 0 0 2 6  زن

 1 0 0 0 1  مرد 

 كل

 6636 175 1481 1395 3585  زن

 4660 124 1518 1327 1691  مرد 

  11269  299  2999  2722  5249  جمع 
  ماخذ: اداره كل آموزش و پرورش استان  
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  تعداد آموزشگاه و كالس
هاي ابتدايي، متوسطه اول، آموزشگاه دولتي در دوره  1821تعداد  1397-98در سال تحصيلي 

درصد افزايش نسبت به سال تحصيلي قبل ) كه به ترتيب    6/4بوده (متوسطه عمومي در استان داير  
  75آموزشگاه متوسطه دوم  و  346آموزشگاه متوسطه اول ،  443آموزشگاه ابتدايي،  957شامل 

  باشد.آموزشگاه دوره استثنايي مي
داراي بيشترين تعداد آموزشگاه بوده و  آموزشگاه  460در اين سال شهرستان دشتستان با 

  آموزشگاه كمترين تعداد آموزشگاه را در سطح استان داشته است.  67ستان ديلم با شهر
  

  1397-98: تعداد آموزشگاه به تفكيك شهرستان  طي سال هاي  3 جدول

  شهرستان 
  مقطع تحصيلي 

  جمع كل 
  استثنائي   دوم متوسطه   متوسطه اول   ابتدايي 

  ٣٧١  19  80  96  176  بوشهر 
  ١٧٦  3  32  44  97  تنگستان

  ١١٧  2  19  30  66  جم
  ٤٦٠  22  79  115  244  دشتستان

  ١٧٥  7  30  38  100   دشتي
  ١٠٤  3  22  22  57  دير
  ٦٧  3  10  16  38  ديلم

  ٧٩  2  16  18  43  عسلويه
  ١٠٢  2  25  22  53  كنگان
  ١٧٠  12  33  42  83  گناوه
  ١٨٢١  75  346  443  957  جمع 

  ماخذ: اداره كل آموزش و پرورش استان  
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 اي،حرفه و فني نظري، هايرشته در استان متوسطه دوره آموزاندانش تعداد :  4 جدول
  1397-98 و1396-97 تحصيلي سال در جنس و غيردولتي -دولتي تفكيك به كاردانش

  )بزرگسال بدون(

  شرح 
 جمع كار و دانش ايفني و حرفه نظري

97-1396 98-1397 97-139698-139797-139698-139797-1396 98-1397 

تي
دول

 

 17166 13491 5140 3298 3233 2283 8793 7910 پسر 

 17093 14319 2825 1808 2095 1395 12173 11116 دختر

 34259 27810 7965 5106 5328 3678 20966 19026 كل 

تي 
دول

ير 
غ

 

 1946 1352 756 470 61 26 1129 856 پسر 

 1207 1007 66 36 33 54 1108 917 دختر

 3153 2359 822 506 94 80 2237 1773 كل 

 كل 

 19112 14843 5896 3768 3294 2309 9922 8766 پسر 

 18300 15326 2891 1844 2128 1449 13281 12033 دختر

 37412 30169 8787 5612 5422 3758 23203 20799 كل 
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  هر تفكيك به 1397تا  1396هايسال طي شده هوشمندسازي هايكالس تعداد : 5 جدول
  شهرستان

  هاي كالسهاتعداد كل كالس شهرستان
 سازي شدههوشمند

هاي هوشمند كالسدرصد 
ها در هر نسبت به كل كالس
 شهرستان

 77/ 6 1358 1750 بوشهر

 41/ 07 776 1889 دشتستان

 38/ 92 269 691 دشتي

 51/ 61 352 682 گناوه

 56/ 62 149 263 ديلم

 40/ 52 280 691 تنگستان

 53/ 59 306 571 كنگان

 58/ 88 295 501 دير

 92/ 05 452 491 جم

 63/ 22 251 397 عسلويه

 56/ 62 4488 7926 جمع
  اداره كل آموزش و پرورش استانمأخذ:
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 در مدارس و دوره تفكيك به استان پسر و دختر آموزدانش كالس، آموزشگاه، تعداد :  6 جدول
  1396-97 سال

مدارس   شرح 
 ايثارگران 

مدارس  
 شاهد 

مدارس  
نمونه  
 دولتي

مدارس  
شبانه  
 روزي

مراكز آموزشي
استعدادهاي  

 درخشان 

مدارس  
 كل استثنائي 

آمادگي 
 

 21 21 0 0 0 0 0 آموزشگاه 
 22 22 0 0 0 0 0 كالس 

 82 82 0 0 0 0 0آموز دختر دانش 
آموز  دانش 

 209 209 0 0 0 0 0 دختروپسر 

ابتدائي 
 

 46 29 0 0 0 17 0 آموزشگاه 
 223 45 0 0 0 178 0 كالس 

 2717 264 0 0 0 2453 0آموز دختر دانش 
آموز  دانش 

 5757 716 0 0 0 5041 0 دختروپسر 

متوسطه اول 
 61 16 10 14 15 6 0 آموزشگاه  

 285 22 41 75 92 55 0 كالس 
 3632 57 368 1122 1325 760 0آموز دختر دانش 

آموز  دانش 
 7319 151 732 2025 2817 1594 0 دختروپسر 

متوسطه عمومي 
 77 9 10 20 21 4 13 آموزشگاه  

 524 16 67 135 170 47 89 كالس 
 4206 36 606 1350 1606 578 30آموز دختر دانش 

آموز  دانش 
 9654 89 1283 2897 3567 1165 653 دختروپسر 

كل
 

 205 75 20 34 36 27 13 آموزشگاه 
 1054 105 108 210 262 280 89 كالس 

10637 439 974 2472 2931 3791 30آموز دختر دانش 
آموز  دانش 

22939 1165 2015 4922 6384 7800 653 دختروپسر 
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 غيردولتي -دولتي روستايي، - شهري مقاطع، تفكيك به استان داير هايكالس تعداد :  7جدول
  )بزرگسال بدون(1397-98  تحصيلي سال در

 متوسطه اول  ابتدايي   شرح 
متوسطه  
 عمومي 

 جمع 

١٣٩٧-٩٨ ١٣٩٧-٩٨ ١٣٩٧-٩٨ ١٣٩٧-٩٨ 

 شهري 
 5542 1541 1174 2827 دولتي

 1649 310 326 1013 غير دولتي 
 7191 1851 1500 3840 كل

 روستائي 
 2557 236 587 1734 دولتي

 116 2 8 106 غير دولتي 
 2673 238 598 1840 كل

 كل
 8099 1777 1761 4561 دولتي

 1765 312 334 1119 غير دولتي 
 9864 2089 2095 5680 كل

  
  

  

  



 

 

  

 

  

 

 ايآموزش فني و حرفه -مچهار فصل
 

  

  مقدمه
و كارآمد از عوامل كليدي و انكارناپذير در توسعه   متخصص مروزه تربيت نيروي انساني ماهر وا

هاي  كالن در بخش يگذارهيگردد و هر نوع سرمااقتصادي و اجتماعي هر كشور محسوب مي
گذاري در بخش نيروي انساني و توسعه منابع  ريزي و سرمايه مختلف اقتصادي نيازمند به برنامه

  وكاركسب تواند فرد را براي احراز شغل، حرفه و اي ميهاي فني و حرفهآموزش  .باشدمي انساني
  هاي ويژه مشاغل آماده نمايد. پايدار متناسب با فناوري روز و علوم وابسته به همراه مهارت

ارتقاء، انتقال دانش كار و  باهدفاست كه يي هاآموزش نظام آموزش مهارت و فناوري شامل 
ي در تمامي سطوح  وربهره ي شغلي ، افزايش مستمر و فزاينده هامهارت فناوري، به هنگام كردن 

ي تكميلي بين سطوح  هاآموزش ي رسمي و هاآموزش  صورتبهتحصيلي مهارت و فناوري كه 
ي آموزشي محيط كار، هات يظرفو ي آموزشي روز هايفناوربا استفاده از  شوديمطراحي و اجرا 

ي براي احراز شغل ، احرفه بر اخالق    د يتأكي شغلي و با  هاتيصالحافراد را بر اساس استانداردها و  
  .كندي متا سطح مطلوب تربيت  وكاركسب حرفه و 

اهداف نظام آموزش مهارت و فناوري شامل : تربيت و افزايش كارايي و اثربخشي نيروي انساني 
ي مختلف  صنعت ، كشاورزي، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهاي  هابخش در    ازيموردن

  .باشديمي المللنيبي و امنطقهشغلي و نياز بازار كار داخلي و نيز تقاضاي بازارهاي 
كسب    منظوربه هاي عملي و علمي كاربردي است كه  اي، آموزشاز آموزش فني و حرفهمنظور   

هاي  گردد. آموزشو يا ارتقاء سطح مهارت و تخصص افراد براي توانايي در احراز شغل ارائه مي
هاي رسمي در دوره متوسطه و باشد. آموزشي ميررسميغهاي رسمي و مذكور شامل، آموزش 
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گردد و افراد پس از گذراندن دوره متوسطه ارائه مي  كاردانشاي و  ي فني و حرفههاكارداني در رشته 
  پلم يدفوق اي مدرك هاي فني و حرفهمدرك ديپلم و پس از گذراندن دوره كارداني در آموزشكده 

توسط مراكز آموزشي  مدتكوتاه هاي آموزش ي طي دوره ررسمي غهاي نمايند. آموزش دريافت مي
گردد و افراد پس از گذراندن دوره، گواهينامه مهارت دوره  اي ارائه ميوابسته به سازمان فني و حرفه

  نمايند.را دريافت مي
  هاي ارزيابي تحوالت بخشعملكرد شاخص

  هاي رسمي آموزش

  اي و كاردانش   متوسطه فني و حرفه

استان انجام  وپرورشآموزش ي استان ، توسط اداره كل احرفهي رسمي فني و هاآموزش    
ي  رانتفاعيغي دولتي و هاهنرستاندانش و  كار وي هارستان يدبدر  عمدتاً هاآموزش . اين رديپذيم

  5019هنرجو ( 14209تعداد  1397-98. در سال تحصيلي شوديمدر مقطع آموزشي متوسطه ارائه 
درصد جمعيت  2/6كه معادل  كردند يمان تحصيل ي استهاهنرستانپسر) در  9190دختر و 

درصد در روستاها مشغول    2/8درصد در شهرها و تنها    8/91.از اين تعداد  باشديمي استان  آموزدانش 
ي و كار و دانش  احرفهي فني و هاشاخهاست تعداد هنرجويان  ذكرقابل . باشنديمتحصيل 

  6/51نسبت به سال قبل روند صعودي و رشد  1397-98استان در سال تحصيلي  وپرورشآموزش 
  درصدي داشته است.

هنرجويان فني و حرفه اي و كار و دانش استان در  درصد) 6/93نفر ( معادل  13293تعداد   
در مدارس غير دولتي    1397-98درصد) در سال تحصيلي    4/6هنرجو (معادل    916مدارس دولتي و  

  غول تحصيل بوده اند. استان مش
  اي هاي فني و حرفه دانشكده

با توجه به اينكه تاكنون در اـستان باالترين مدرك اعطايي به دانشجويان بخش آموزش فني و 
رانه امام   كده  پـس جويان در دو دانـش د اين دانـش حرفه اي و مهارت آموزي ، مدرك كارداني مي باـش

به تحـصيل مي باـشند كه آمار اين دانـشكده ها به قرار   خامنه اي و دخترانه الزهرا در اـستان مـشغول
  ذيل مي باشد.
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  اي  اي پسرانه امام خامنهدانشكده فني و حرفه 

اي تبديل به دانشكده امام خامنه  1389اي در سال  اي پسرانه امام خامنهآموزشكده فني و حرفه
اي آموزان پـسر فني و حرفهدانشرـشته آموزـشي در مقطع كارداني از بين   7گرديد. اين دانـشكده در
ــته ــاختمان، مكانيك و كار و دانش در رش ــنعتي، الكترونيك عمومي، س ــابداري، برق ص هاي حس

 -98نمايد. در ســال تحصــيلي  افزار كامپيوتر دانشــجو پذيرش ميخودرو، صــنايع شــيميايي و نرم
 9/30بت به سال گذشته  اند كه نسنفر در اين آموزشكده مشغول به تحصيل بوده   848تعداد    1397

  درصد كاهش داشته است. 
  اي دخترانه الزهرا دانشكده فني و حرفه

كده فني و حرفه ال آموزـش كده الزهرا گرديد. اين   1389اي دخترانه الزهرا در ـس تبديل به دانـش
اي و كار و آموزان دختر فني و حرفهرشــته آموزشــي در مقطع كارداني از بين دانش  7دانشــكده در

هاي معماري، حســابداري، نرم افزار كامپيوتر، صــنايع شــيميايي،گرافيك، طراحي در رشــته  دانش
نفر در اين   817تعداد    1397 -98پذيرد. در ســال تحصــيلي  دوخت و مربي كودك دانشــجو مي
  درصد كاهش داشته است.  8/28اند كه نسبت به سال گذشته آموزشكده مشغول به تحصيل بوده 

    هاي غير رسميآموزش

ارائه آموزش هاي غيررسمي فني و حرفه اي استان، در بخش دولتي توسط اداره كل آموزش  
فني و حرفه اي استان انجام مي پذيرد. اين آموزش ها عمدتا در مراكز آموزش فني و حرفه اي 
ثابت، مراكز سيار آموزشي و مراكز جوار كارخانجات ارائه مي شود. آموزش هاي فني و حرفه اي 

دولتي توسط آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي با نظارت و مجوز اداره كل آموزش فني بخش غير
  و حرفه اي استان انجام مي پذيرد. 

هاي آزاد، سيار و زندان، آموزش در مراكز آموزشي غير رسمي شامل مراكز ثابت، آموزشگاه    
 1397اين مراكز در سال شود. تعداد كل آموزش ديدگان ها و صنعت ساختمان ميصنايع، پادگان

درصد كاهش داشته است. در سال  5/6باشد كه در مقايسه با سال قبل نفر مي 40246برابر با 
درصد، سيار و زندان    6/31هاي آزاد  درصد، آموزشگاه   26مذكور سهم آموزش ديدگان در مراكز ثابت  

  7/16ها درصد و ساير آموزش 3/12درصد، آموزش در پادگان ها  3/6درصد، آموزش در صنايع 7
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هاي آزاد و مراكز ثابت سهم قابل  دهد كه آموزشگاه باشد. اطالعات مذكور نشان ميدرصد مي 
  اي در آموزش تعداد آموزش ديدگان دارند.  توجه
  آموزش در مراكز ثابت    

ز داراي  گردد. هر يك از اين مراكاي ارائه ميهاي تخصصي و پايهدر مراكز ثابت معموالً آموزش
باشند. در سال  آالت ويژه ميها عمدتاً داراي تجهيزات و ماشينچند كارگاه آموزشي بوده و كارگاه 

نفر كادر   126كارگاه آموزشي و  95مركز ثابت فعال بوده و اين مراكز داراي   15در استان  1397
است. تعداد آموزش    درصد رشد داشته  2/31و    6/ 7اند كه نسبت به سال قبل به ترتيب  آموزشي بوده 

سير نزولي  1396نفر بوده است كه نسبت به سال   10460ديدگان اين مراكز در سال مذكور برابر 
درصدي داشته است. علت تغييرات عمده درصدي در مراكز ثابت و كاهش چشمگير آموزش   10

سال   اين است كه حجم عمليات ابالغي در حوزه هاي متفاوت هر 97و  96ديدگان طي سالهاي 
عوض مي گردد و در كل سازمان فني و حرفه اي سياست افزايش تعهدات در روستاها و نيز پادگان 

  ها و زندان ها را جايگزين تعهدات در مراكز ثابت و شهرها نموده است.
  آموزش توسط واحدهاي سيار و زندان  

واحدهاي سيار به منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دور دست و فاقد مراكز آموزشي    
هاي متنوع طراحي شده است. هر يك از واحدهاي مذكور از تركيب يك يا چند مربي در رشته

آموزشي با تجهيزات الزم از مراكز ثابت تشكيل و به نقاطي كه داوطلب كارآموزي به اندازه كافي 
گردند. تعداد آموزش ديدگان توسط  شوند و پس از آموزش به مراكز خود باز مياعزام مي باشد

نفر مي باشد كه نسبت به سال قبل كه برابر با  2826برابر  1397واحدهاي سيار و زندان در سال 
درصد كاهش يافته است. دليل اين كاهش تقاضامحور بودن اين امور است  8/57بوده است   6252
  توجه به تقاضاي ارگان ها در هر سال آمارها متفاوت مي باشد. يعني با

  ها آموزش در پادگان

اي  به منظور احراز شرايط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازي، طرح آموزش فني و حرفه   
گردد و پس از پايان دوره و انجام آزمون، گواهينامه مهارت اعطا ها انجام ميسربازان در پادگان

  گردد. مي



  379 اي     فصل چهارم: آموزش فني و حرفه
  

 
 

نفر مي باشد كه نسبت به سال   4947برابر  1397ها در سال تعداد آموزش ديدگان پادگان   
كاهش اين حوزه بدليل كاهش درخواست نيروهاي مسلح بوده  درصد كاهش داشته است.  9/ 3قبل  

ها است. سازمان فني و حرفه اي نسبت به اين حوزه تعهد بااليي دارد زيرا افزايش اين آموزش 
تواند در اشتغال جوانان در پايان خدمت سربازي كمك قابل توجهي نمايد و مي بايست مسئولين  مي

ها توجهي  اي استان به اين آموزشهاي نظامي و همچنين مسئولين اداره كل فني و حرفهپادگان
كاهش  ويژه داشته باشند تا اين افراد بعد از دوران خدمت سربازي بتوانند با ايجاد اشتغال سهمي در  

  نرخ بيكاري جامعه ايفا نمايند. 
  آموزش در صنايع  

گيرد. در  آموزش در صنايع به صورت جوار كارخانه، ضمن كار و تعليمات سرپرستي انجام مي
  3/31نفر بوده كه نسبت به سال قبل  2567تعداد آموزش ديدگان در صنايع استان  1397سال 

  درصد افزايش يافته است.
  هاي آزاد  آموزشگاه

هاي دولت شوند. يكي از سياستهاي آزاد توسط بخش خصوصي تأسيس و اداره ميآموزشگاه    
هاي آزاد  هاي اخير تقويت بخش خصوصي و جلب مشاركت اين بخش بوده است. آموزشگاه در سال

نمايند. اي بوده و منطبق با استانداردهاي آموزشي آن فعاليت ميتحت نظارت سازمان فني وحرفه
ها، كارآموزان خود را براي شركت در آزمون به سازمان هاي آموزشي نيز اين آموزشگاه پايان دوره در  

توانند پس از موفقيت در آزمون دوره، گواهينامه نمايند. كارآموزان مياي معرفي ميفني و حرفه
  مهارت دوره دريافت نمايند.

باشد كه اين  نفر مي 12733برابر با  1397هاي آزاد در سال تعداد آموزش ديدگان آموزشگاه    
كاهش داشته است. از عوامل اصلي كاهش در ميزان آموزش هاي بخش    2رقم نسبت به سال قبل  

غيردولتي استان، مي توان به شرايط نابسامان اقتصادي جامعه و نوسان شديد ارز و تورم منتج از 
درصد بنگاههاي اقتصادي   50ه تحريم هاي يك جانبه كشور اشاره نمود كه باعث شده نزديك ب

استان تعطيل گردد كه به تبع آن تقاضاي بازار نيز  براي جذب نيروي كار جديد كاهش يابد و به 
  دنبال آن ميزان آموزشهاي فني و حرفه اي نيز كم شده است.
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سال به تفكيك شهرستان و  بوشهر استان اي حرفه و فني آموزش شاخصهاي:  1 جدول
  1397 مقايسه با كشور

عنوان  
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  نفر  مركز  نفر  مربي  رشته  كارگاه  مركز  واحد
  13004  147  26607  83  128  95  15  استان
  7053  67  9362  29  29  34  5  بوشهر
  388  7  972  2  6  4  1  تنگستان

  131  1  1071  3  8  3  1  جم
  3007  37  5233  17  21  12  2  دشتستان
  573  11  2610  5  15  9  1  دشتي
  35  1  1265  1  10  5  1  دير
  65  2  1485  5  13  5  1  ديلم
  916  10  1641  7  9  9  1  كنگان
  795  11  2968  14  17  13  2  گناوه
  41  3  0  0  0  0  0  عسلويه

  .است گرديده كسر شهرستانها سرجمع از تكراري هاي رشته استان كل به مربوط ستون در *
  بوشهر استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره:  مأخذ
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 بوشهر استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره ثابت مراكز ديدگان آموزش تعداد:   2 جدول
  1393-97هاي  سال به تفكيك شهرستان طي

 سال
 

 فرهنگ و هنر كشاورزي خدمات صنعت آموزش ديدگان
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع

1393 14527 8858 5669 5543 1052 2900 3046 353 894 62 677 

1394 19444 12266 7178 7759 922 3856 3782 545 962 106 1512 

1395 20530 13018 7512 7976 1126 4311 3684 536 972 195 1730 

1396 30076 21433 8643 11839 810 8421 4794 979 920 194 2119 

1397 26607 18053 8554 9797 576 6912 4873 1084 967 260 2138 

 461 32 373 316 1066 2302 80 4732 1980 7382 9362 بوشهر

 66 0 3 178 124 318 0 283 193 779 972 تنگستان

 0 0 56 36 553 280 70 76 679 392 1071 جم

 382 106 262 340 570 1461 244 1868 1485 3775 5233 دشتستان

 135 84 87 104 561 622 79 938 862 1748 2610 دشتي 

 257 20 6 35 512 341 0 94 775 490 1265 دير

 198 2 130 39 351 283 24 458 703 782 1485 ديلم 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عسلويه

 28 12 0 5 165 700 8 723 201 1440 1641 كنگان

 611 4 50 31 971 605 71 625 1703 1265 2968 گناوه

   بوشهر استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره:  مأخذ
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 بوشهر استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره ثابت مراكز ديدگان آموزش تعداد :  3 جدول
  1393-97 هايسال طي

  و سال
 شهرستان 

  مراكز ثابت   مربيان 
 زن مرد  جمع  زن مرد  جمع 

1393 37 33 4 
15 

منظوره) مركز دو  8(  
4 3 

1394 37 33 4 
15 

مركز دو منظوره)  8(  
4 3 

1395 87 55 32 
15 

مركز دو منظوره)  8(  
4 3 

1396 85 55 30 
15 

مركز دو منظوره)  8(  
12 3 

1397 85 55 30 
15 

مركز دو منظوره)  8(  
4 3 

 9 25 34 بوشهر 
5 

مركز دو منظوره)  2(  
2 1 

 1 2 3 تنگستان 
1 

منظوره) مركز دو  1(  
0 0 

 3 1 4 جم 
1 

مركز دو منظوره)  1(  
0 0 

 4 9 13دشتستان 
2 

مركز دو منظوره)  2(  
0 0 

 1 3 4 دشتي 
1 

مركز دو منظوره)  1(  
0 0 

 4 0 4 دير 
1 

مركز دو منظوره)  1(  
0 0 

 1 1 2 ديلم 
1 

مركز دو منظوره)  1(  
0 0 

 0 0 0 عسلويه 
1 

مركز دو منظوره)  1(  
0 0 

 1 6 7 كنگان 
1 

مركز دو منظوره)  1(  
0 0 

 1 1 2 6 8 14  گناوه 

   بوشهر استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره:  مأخذ
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  1396 -97اي در سالهايهاي فني و حرفه: تعداد كارآموزان آموزش4جدول 

 تعداد حرفه  سال
تعداد دوره هاي 
  )برگزارشده (دوره

تعداد آموزش 
 گيرندگان ( نفر)

تعداد قبول 
  نفر)شدگان  ( 

1396  526 2201 30076 15921 
1397  536 1842 40246 28192 

  اي استانمأخذ: اداره كل آموزش فني و حرفه
  

   1397  اي در سالگان سازمان فني و حرفه: تعداد آموزش ديد 5جدول

  شرح

ت
 ثاب

كز
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ان  
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يار
س

  

ان
ادگ

پ
  

يع
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در 
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موز
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* ي   

 ها
گاه

زش
آمو

زاد
آ

اير  
س

مع  
ج

  

  16580  1313  6823  0  1475  2650  555  3764  بوشهر

  1360  482  388  0  42  135  17  296  تنگستان

  8581  1856  3007  0  220  779  885  1734  دشتستان

  3295  847  573  0  256  321  517  781  دشتي

  1300  739  35  0  69  96  12  349  دير

  1556  277  65  0  33  155  356  670  ديلم

  2579  255  916  0  169  352  46  841  كنگان

  3793  685  795  0  227  218  438  1430  گناوه

  1202  259  131  0  76  241  0  495  جم

  40246  6713  12733  0  2567  4947  2826  10460  جمع

  اي استانماخذ : مراكز فني و حرفه
اي  حرفهاداره كل فني و   2مركز  1395سـاختمان اين اسـت كه تا سـال دليل صـفر شـدن رشـته صـنعت  *

ت اما از اين تاريخ ب اختمان بوده اـس ي ـس ـص تان، بعنوان مركز تخـص ته در مراكز ديگر پخش گرديده  بعد اينه اـس رـش
  .است
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  1397  اي در سالهاي سازمان فني و حرفه: تعداد دوره6جدول

  اي استانماخذ : مراكز فني و حرفه
  

  1396-97: تعداد دانشجويان دانشكده فني به تفكيك جنسيت در سال هاي تحصيلي  7جدول

  مرد   زن  دانشكده نام 
1396  1397  1396  1397  

  848  1227 -  -  اي دانشكده امام خامنه
  -  -  817  1148  دانشكده الزهرا 

  اي استان  هاي فني و حرفهماخذ: دانشكده
  

   1396 -97هاي آزاد و رشته هاي آموزشي در سالهاي :   تعداد آموزشگاه8جدول 

  تعداد رشته هاي آموزشي    تعداد آموزشگاه هاي آزاد  سال 
1396  129  24  

7139  149 22 
  اي استانماخذ: مركز فني و حرفه

  جمع  جم  گناوه  كنگان  ديلم   دير  دشتي   دشتستان  تنگستان  بوشهر شرح

 683 37 90 54 53 25 51 108 22 243  مراكز ثابت

 201 0 30 4 33 1 36 59 1 37 سيار و زندان

 235 12 12 22 10 7 22 37 8 105 پادگان
آموزش در 

 صنايع
77 3 13 21 5 4 9 13 4 149 

صنعت 
 537 0 30 22 6 0 112 341 0 26  ساختمان

هاي آموزشگاه
 آزاد

924 71 543 86 3 10 124 92 9 1862 

 574 19 63 28 38 58 98 141 28 101 ساير

 4241 81 330 263 154 99 426 1242 133 1513 جمع
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  1397اي استان در سال :   اطالعات مربوط به مراكز ثابت فني و حرفه9جدول 

 شرح  
تعداد  

هاي كارگاه 
 آموزشي 

تعداد  
هاي رشته 

  آموزشي

تعداد كادر   
  آموزشي

  تعداد كارآموزان 

  زن  مرد 

 21 294 4 9 4  1مركز  
 77 391 5 20 5 2مركز 
 0 1211 13 39 14 3مركز 
 640 23 6 26 8 4مركز 
 17 916 7 30 7 5مركز 
 124 613 15 23 8 6مركز 
 8 811 9 26 9 7مركز 

 228 436 10 29 5 مركز ديلم 
 61 608 11 29 9 مركز دشتي 

 23 273 6 13 4 10مركز  
 530 30 7 21 6مركز خواهران دشتستان  

 642 21 7 29 5 مركز خواهران گناوه 
 166 183 11 17 6 مركز دير 
 314 181 8 20 4 مركز جم 

 312 400 7 27 4 مركز فناوري اطالعات 
 3163 6391 126 358 98 جمع  

  اي استانماخذ: مركز فني و حرفه



 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  

 آمـوزش عالـي - مپنج فصل
 

  
 مقدمه

ديروز پاســخگوي نياز علم و تكنولوژي بخشــي از ميراث گرانبهاي هر جامعه مي باشــد. علم  
د بود. از اين رو آموزش يكي از مهمترين  از فردا نخواـه افوي نـي امروز نبوده و علم امروز نيز تـك
اركان هر نظام اجتماعي بوده و نياز به ارتقاء كمي و كيفي دارد. آموزش و بهســازي منابع انســاني 

آموزش عالي بايد به عنوان يكي از راهكارهاي اســاســي و تاثيرگذار در امر توســعه جامعه اســت و 
ها و مراكز عامل حياتي پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مورد توجه قرارگيرد. دانشگاه 

ترش و ارتقاي  اني ماهر و كارآمد مورد نياز جامعه و گـس تاي تربيت نيروي انـس آموزش عالي در راـس
ــاســـي دارـند. الزم ـبه ذكر اســـت ـكه ـبا وجو ـها، اگر ـيك نـظام د تالشدانش و پژوهش، نقش اسـ

ريزي منظم و مدون در بخش آموزش عالي وجود نداـشته باـشد هدف نهايي گذاري و برنامهـسياـست
ايد محقق نخواهد گرديد. پس بايد  ت، آن طور كه بايد و ـش رفت جامعه اـس عه و پيـش كه همان توـس

ــاس نيازهاي روز جامعه و در نظر گرفتن ظرفيت ــاني قابليتها و ها، توانمنديبر اس ها، نيروي انس
  ها و مراكز آموزش عالي تربيت شوند.ماهر در دانشگاه 

هر تعداد   تان بوـش گاه  8در اـس گاه خليج فارس، دانـش ه آموزش عالي كه عبارتند از دانـش ـس موـس
علوم پزـشكي، دانـشگاه پيام نور، دانـشگاه آزاد اـسالمي، دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشكده فني 

هاي كنند. دانـشگاه موـسـسه آموزش عالي غير انتفاعي فعاليت مي  2آموزش كـشتيراني و اي ، و حرفه
ــتان ــهرس ــالمي، علمي كاربردي داراي مراكز و واحدهاي متعددي دراكثر ش هاي پيام نور، آزاد اس

باـشد كه در اين قسمت به مركز مي  51باـشند. تعداد مراكز آموزش عالي موجود در اـستان اـستان مي
  پردازيم.مالي تعدادي از اين مراكز آموزشي ميمعرفي اج
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  هاي استان معرفي دانشگاه

  دانشگاه خليج فارس 

دانشـكده  5شـود و داراي  دانشـگاه خليج فارس به عنوان دانشـگاه مادر در اسـتان شـناخته مي
اورزي، هنر ي، كـش اني، علوم پايه، فني و مهندـس گاه در حال مي ومعماري  علوم انـس د. اين دانـش باـش

رـشته در مقاطع كارداني، كارـشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا فعاليت نموده و دانشجو   67حاـضر در 
  نمايد.جذب مي

هاي تاريخ،  مديريت صــنعتي، مديريت در رشــته  1397-98اين دانشــگاه در ســال تحصــيلي 
دانشــكده هنر و بازرگاني، روانشــناســي عمومي، اقتصــاد و ادبيات عرب در دانشــكده ادبيات ، در 

معماري رشـته هاي مهندسـي معماري و شـهرسـازي،در دانشـكده فني جم مهندسـي نرم افزار و  
هاي مهندسي شيمي، مكانيك، عمران، برق، مخازن و مهندسي نفت در دانشكده صنايع و در رشته

،  هاي رياـضي آناليز، رياـضي كاربردي، ـشيمي معدني، ـشيمي آلي، ـشيمي تجزيه مهندـسي و در رـشته
ته ادي فيزيك هـس ي، زيـست فناوري دريا، فيزيك اتمي، آمار اقتـص ناـس اي، فيزيك جامد، زيـست ـش

هاي علوم باغباني و تكثير و پرورش اجتماعي و شــيمي فيزيك در دانشــكده علوم پايه و در رشــته
كند. همچنين اين آبزيان در دانشــكده كشــاورزي در مقطع كارشــناســي ارشــد دانشــجو جذب مي

در رشــته شــيمي فيزيك، شــيمي آلي و مهندســي شــيمي،آمار،تاريخ ،رياضــي محض و دانشــگاه  
  كند. كاربردي و شيمي معدني در مقطع دكتري دانشجو پذيرش مي

يلي   ال تحـص گاه در ـس ده اين دانـش جويان پذيرفته ـش نفر   2191برابر با    1397-98تعداد دانـش
ن دانـشگاه در اين ـسال در مقطع كارداني باـشد. اينفر زن مي  1110نفر مرد و   1081بوده كه ـشامل  

  باشد. دانشجويي نداشته است.  سهم دانشجويان كارشناسي بيش از ساير مقاطع مي
يلي     ال تحـص گاه در ـس يل اين دانـش جويان در حال تحـص   7342برابر با   1397-98تعداد دانـش

دود  ه ـح ــكـيل مي 54نفر بوده ـك ان تشـ ــد آن را زـن داد درصـ د. از اين تـع نفر در مقطع  5429دهـن
نفر در مقطع كارشـناسـي ارشـد و دكترا مشـغول به تحصـيل هسـتند. تعداد   1913كارشـناسـي و 

  46نفر بوده كه    327برابر با   1397-98دانشـجويان فارغ التحصـيل دانشـگاه در سـال تحصـيلي  
ناـسي،  241درـصد آن به زنان اختـصاص داـشته و از اين تعداد   ر مقطع نفر د 83نفر در مقطع كارـش

  اند.  كارشناسي ارشد و سه نفر در مقطع دكتري  فارغ التحصيل گرديده 
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يلي ال تحـص هر و   1394-95در ـس كده هنر ومعماري به ـصورت رـسمي در بافت قديم بوـش دانـش
  به شكل معماري خاص قديم بوشهري افتتاح گرديد.

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

هر در حال  گاه علوم پزـشكي بوـش ر داراي دانـش تاري و مامايي ،  4حاـض كده پزـشكي ، پرـس دانـش
رشته تحصيلي در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي   21باشد كه در بهداشت و پيراپزشكي مي

هاي پرسـتاري، كتابداري، ارشـد و دكتراي عمومي به فعاليت اشـتغال داشـته و همچنين در رشـته
  نمايد. ناسي ارشد دانشجو پذيرش ميميكروبيولوژي و آموزش بهداشت در مقطع كارش

نفر بوده   516برابر با   1397-98تعداد دانـشجويان پذيرفته ـشده اين دانـشگاه در ـسال تحـصيلي 
امل  يلي مذكور نفر زن مي  296نفر مرد و   220كه  ـش ال تحـص يالن در ـس د. تعداد فارغ التحـص باـش

  شد. بانفر زن مي 343نفر مرد و  131نفر، شامل   474برابر با 
  دانشگاه پيام نور 

تان داراي  گاه پيام نور اـس ي و   3دانـش تان 8مركز آموزـش هرـس ي در ـش هاي مختلف واحد آموزـش
الملل باشــد. شــهرهاي بوشــهر و برازجان داراي مركز آموزشــي، بندر عســلويه داراي مركز بينمي

اره  انـك ـــب اوه، كنـگان، اهرم، خورموج، جم، ديلم، دير و شـ ــهرـهاي گـن داراي واـحد آموزشـــي و شـ
رشــته دانشــگاهي در مقاطع كارداني، كارشــناســي و  73باشــند. اين دانشــگاه در  دانشــگاهي مي

  نمايد. كارشناسي ارشد فعاليت مي
يلي  ال تحـص گاه، مراكز و واحدهاي تابعه در ـس ده در اين دانـش جويان پذيرفته ـش - 98كل دانـش

امل    2496برابر با   1397 جويان در حال نفر مرد مي  938نفر زن و   1558نفر ـش د. تعداد دانـش باـش
درـصد كل دانـشجويان اـستان   18باـشد كه نفر مي  8856تحـصيل اين دانـشگاه و مراكز  نيز برابر با  

درصــد) دانشــجويان اين دانشــگاه زن  66نفر(معادل    5844دهند و همچنين تعداد  را تشــكيل مي
نفر آن   61نفر بوده كه   1671ـشگاه در اين ـسال  باـشند. تعداد دانـشجويان فارغ التحـصيل اين دانمي

  باشند.زن مي
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  دانشگاه آزاد اسالمي   

ي و  ه مركز آموزـش هر از ـس تان بوـش المي اـس گاه آزاد اـس كيل  6دانـش ي تـش تقل آموزـش واحد مـس
هر  المي بوـش گاه آزاد اـس تند كه زير نظر دانـش ت. مراكز  دلوار، دير و كنگان مراكزي هـس ده اـس ـش

نمايند. در ـشهرهاي بوـشهر، دـشتـستان، خارگ، گناوه، خورموج و ديلم واحدهاي دانـشگاه فعاليت مي
دانشكده علوم انساني، فني  4باـشند. اين دانـشگاه در شهر بوشهر از آزاد اـسالمي در حال فعاليت مي

تان هرـس ده ودرـش كيل ـش ي، مديريت و اقتصـاد و تحصـيالت تكميلي تـش هاي مختلف با و مهندـس
دانـشكده وجود دارد. دانـشگاه آزاد اـسالمي در اـستان  2تا  1گي و كوچكي دانـشگاه بين توجه به بزر

ته در مقطع دكتري،  د و بيش از   30در يك رـش ناـسي ارـش ته در مقطع كارـش ته در مقطع  45رـش رـش
  نمايد. كارداني و كارشناسي دانشجو پذيرش مي

برابر   1397-98ه در سال تحصيلي  تعداد دانشجويان پذيرفته شده اين دانشگاه و واحدهاي تابع
ند. تعداد دانـشجويان در حال تحـصيل نفر مرد مي  2086نفر آن زن   992نفر بوده كه   3078با  باـش

درصد از كل دانشجويان مراكز آموزش   31نفر بوده كه   15041برابر با  1397-98در سال تحصيلي  
كيل مي تان را تـش د ) زن مي  29نفر آنها (  4390دهد و عالي اـس جويان در درـص ند. از كل دانـش باـش

گاه  المي حال تحصـيل دانـش  52( نفر  7814درصـد) در مقطع كارداني،  25( نفر  3761هاي آزاد اـس
ي و  ناـس د) در مقطع كارـش د) در مقطع كا  20نفر (  3065درـص د و  درـص ي ارـش ناـس  3( نفر  401رـش

يل مي غول به تحـص د)  در مقطع دكترا مـش ال درـص يل در ـس جويان فارغ التحـص ند. تعداد دانـش باـش
ند و درصـد) آن زن مي  25( نفر  761نفر بوده كه    3086برابر با   1397-98تحصـيلي  نفر   538باـش

ناـسي ،    1635در مقطع كارداني،  ناـسي ارـشد و نفر در مقطع كار  907نفر در مقطع كارـش نفر در   6ـش
  اند. مقطع دكترا فارغ التحصيل شده 

  دانشگاه جامع علمي كاربردي 

تان از  گاه جامع علمي كاربردي در اـس كيل 18دانـش ي تـش وـص واحد آموزش عالي دولتي و خـص
نمايد. دفتر مركزي اين دانشـگاه در شـده كه در  مقاطع كارداني و كارشـناسـي دانشـجو جذب مي

تان نقش   تاناـس هرـس گاه در ـش تان، ناظر را بر روي مراكز خود دارد. اين دانـش تـس هر، دـش هاي بوـش
ي مي جو كنگان، خورموج و گناوه و ديلم داراي واحد آموزـش د كه عمدتاً در مقطع كارداني دانـش باـش

ــهر مراكز جـهادـپذيرش مي اـنداري در مقطع  كنـند و در بوشـ ـــت ــاورزي،  فرهـنگ و هنر و اسـ كشـ
  پذيرند. ه نيز دانشجو ميكارشناسي ناپيوست
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نفر بوده   3379تعداد    1397-98كل دانـشجويان پذيرفته ـشده در اين دانـشگاه در ـسال تحـصيلي
 10003باـشند. تعداد دانشجويان در حال تحصيل اين سال تحصيلي برابر با نفر آن زن مي  477كه 

ت كه  يل، نفر آن زن مي  1568نفر اـس جويان در حال تحـص د. از كل دانـش نفر در مقطع   5185  باـش
باشـند. كليه اعضـاء نفر در مقطع كارشـناسـي ناپيوسـته مشـغول به تحصـيل مي  4818كارداني و 

  نمايند.مدرسين اين دانشگاه به صورت حق التدريس  با اين دانشگاه همكاري مي
  اي دانشكده فني و حرفه

گاه فني حرفههاي فني و حرفهدانـشكده  امل دانـشكده ياي فعاليت ماي زير نظر دانـش كنند و ـش
ــرانه امام خامنهفني و حرفه ــكده اي و دخترانه الزهراء مياي پس ــد. هر دوي اين دانش  7ها در باش

  كنند. رشته در مقطع كارداني و كارشناسي دانشجو پذيرش مي
برابر   1397-98هاي پـسرانه و دخترانه در ـسال تحـصيلي كل دانـشجويان پذيرفته ـشده دانـشكده 

باشد. تعداد دانشجويان در حال تحصيل اين سال تحصيلي نفر آن زن مي  228نفر بوده كه    385با   
ـــيل اين نفر آن زن مي 817نفر  بوده ـكه  1665برابر ـبا  ــجوـيان ـفارغ التحصـ ــد. تـعداد دانشـ ـباشـ
  باشد. درصد) آن زن مي 49نفر(  237باشد كه نفر مي  482ها در اين سال برابر با دانشكده 

  غير دولتيـ ت آموزش عالي غيرانتفاعي سساؤم
يلي  ال تحـص هر افتتاح گرديد   1388-89در ـس تان بوـش دو مركز آموزش عالي غيرانتفاعي در اـس

جو جذب مي د دانـش ناـسي ارـش ته و كارـش ته و ناپيوـس ناـسي پيوـس نمايد. كه در مقطع كارداني و كارـش
ه در  ـس ته در مقطع كارداني،  11اين دو موـس ته در كار  10رـش ته در رـش ته، يك رـش ي ناپيوـس ناـس ـش

جو مي د دانـش ي ارـش ناـس ته در كارـش ته و يك رـش ي پيوـس ناـس جويان مقطع كارـش پذيرند. تعداد دانـش
نفر مرد و   343نفر ـشامل    680برابر با  1397-98پذيرفته ـشده در اين موـسـسات در ـسال تحـصيلي  

ات در نفر زن مي  337 ـس يل اين موـس جويان در حال تحـص د. تعداد دانـش يلي مذكور باـش ال تحـص ـس
نفر زن   87نفر ـشامل   311نفر زن و تعداد فارغ التحـصيالن اين موـسـسات    1110نفر ـشامل   2243
  باشد. مي
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  نماي كلي از آموزش عالي در استان 

  تعداد دانشجويان جديد 

يلي    ال تحـص تان در ـس ده اـس جويان پذيرفته ـش نفر بوده   13243برابر با    1397-98تعداد دانـش
ند. از اين دانـشجويان  درـصد) آن زن مي  40نفر (  5352كه   8535نفر در مقطع كارداني،   2664باـش

ده  يل ـش غول به تحـص د و دكترا مـش ي ارـش ناـس ي و مابقي در مقطع كارـش ناـس اند. نفر در مقطع كارـش
  باشد.  ين دانشجويان پذيرفته شده در گروه علوم انساني و فني و مهندسي ميبيشتر

  دانشجويان درحال تحصيل 

نفر بوده   48291برابر با   1397-98تعداد دانـشجويان درحال تحـصيل اـستان در ـسال تحـصيلي
د) درـص   36نفر(    17184ها و مراكز آموزش عالي دولتي و درصـد) در دانشـگاه  64نفر(    31107كه 

گاه  يل ميدر دانـش غول به تحـص ات غير دولتي مـش ـس جويان در هاي آزاد  و موـس ند. از كل دانـش باـش
  باشند. درصد) زن مي 41نفر(  19662حال تحصيل 

  التحصيل   دانشجويان فارغ

ال تحـصيلي   تان در ـس نفر بوده كه   9992برابر    1397-98تعداد دانـشجويان فارغ التحـصيل اـس
درصــد) از   34نفر (   3397ها و مراكز آموزش عالي دولتي و ) در دانشــگاه درصــد 66نفر(    6595

ده  ال دانشـگاه هاي غير دولتي فارغ التحصـيل ـش اند. از كل دانشـجويان فارغ التحصـيل در اين ـس
  درصد) زن بوده است. 33نفر (   3262

  هاي مهم بخششاخص

  نسبت دانشجويان زن به كل دانشجويان 

ها و مراكز فته شـده زن به كل دانشـجويان پذيرفته شـده در دانشـگاه نسـبت دانشـجويان پذير
درـصد بوده اـست. مقدار اين ـشاخص   40برابر با   1397-98آموزش عالي اـستان در ـسال تحـصيلي 

هاي آزاد  درـصد و در دانـشگاه  42ها و مراكز آموزش عالي دولتي در ـسال مذكور برابر با در دانـشگاه 
  اشد.بدرصد مي 35برابر با 
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گاه  يل در دانـش جويان در حال تحـص يل زن به كل دانـش جويان در حال تحـص بت دانـش ها و نـس
باشـد. مقدار اين درصـد مي 41برابر با     1397-98مراكز آموزش عالي اسـتان در سـال تحصـيلي

گاه  اخص در دانـش ال مذكور به ترتيب برابر با  ـش د و   46ها و مراكز آموزش عالي دولتي در ـس درـص
  باشد.درصد مي 32هاي آزاد برابر با دانشگاه در 

  نسبت دانشجويان دانشگاه آزاد به كل دانشجويان 

ها و نـسبت دانـشجويان پذيرفته ـشده دانـشگاه آزاد به كل دانـشجويان پذيرفته ـشده در دانـشگاه  
  باشد.درصد مي 23برابر   1397-98مراكز آموزش عالي استان در سال تحصيلي 

دانشـجويان در حال تحصـيل در دانشـگاه آزاد به كل دانشـجويان در حال تحصـيل در نسـبت 
  درصد بوده است. 31ها و مراكز آموزش عالي استان در اين سال تحصيلي برابر دانشگاه 
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عالي استان بوشهر به تفكيك گروه  نام شدگان موسسات آموزش: تعداد ثبت1جدول 
  1397-98سال تحصيلي تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در 

علوم   گروه تحصيلي
 پزشكي

علوم 
 انساني

علوم 
  پايه

فني و 
 مهندسي

كشاورزي 
و 

 دامپزشكي
جمع   هنر

  كل

  كارداني
  2664  118  23  1180  0  1316  27 جمع
  2064  21  20  1071  0  925  27  مرد
  600  97  3  109  0  391  0  زن

 كارشناسي
  8535  240  164  2570  480  4745  336 جمع
  4640  65  57  2203  128  2077  110  مرد
  3895  175  107  367  352  2668  226  زن

كارشناسي 
  ارشد

  1788  32  58  508  192  959  39 جمع
  1051  7  28  415  68  509  24  مرد
  737  25  30  93  124  450  15  زن

دكتراي 
عمومي 

  اي)(حرفه

  110  0  0  0  0  0  110 جمع
  55  0  0  0  0  0  55  مرد
  55  0  0  0  0  0  55  زن

دكتراي 
تخصصي 

)phd (  

  146  11  7  26  14  82  6 جمع
  81  5  6  19  4  43  4  مرد
  65  6  1  7  10  39  2  زن

  كل
  13243  401  252  4284  686  7102  518 جمع
  7891  98  111  3708  200  3554  220  مرد
  5352  303  141  576  298  3548  298  زن
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عالي استان بوشهر به تفكيك نوع وابستگي :تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش  2جدول 
  1397-98(زيرنظام)، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

نوع وابستگي 
  (زيرنظام)

ري 
ناو
و ف

ت 
يقا
حق

م، ت
علو

ت 
زار
و

  

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
  

دي 
ربر

 كا
مي

 عل
مع

 جا
گاه

نش
دا

  

رفه 
و ح

ي 
 فن
گاه

نش
دا

  اي

ان 
نگي

ره
ه ف
شگا

دان
ش   
موز

و آ
ن 
رما

ت،د
اش
هد

ت ب
زار
و

كي 
زش

پ
  

مي
سال

د ا
 آزا

گاه
نش

دا
  

ت 
سا

وس
م

تي
دول

غير
ي 
عال

ش 
موز

آ
 -

عي 
تفا
ران
غي

  

كل
ع 
جم

  

  كارداني
  2664  171  738  27  0  193  1635  0  0 جمع
  2064  58  526  27  0  45  1408  0  0  مرد
  600  13  212  0  0  148  227  0  0  زن

 كارشناسي
  8535  379 1472  329  518  192  1744  2365  1536 جمع
  4640  137 1015  108  164  112  1494  865  745  مرد
  3895  242  475  221  354  80  250  1500  791  زن

كارشناسي 
  ارشد

  1788  230  765  43  0  0  0  127  623 جمع
  1051  148  485  25  0  0  0  72  321  مرد
  737  82  280  18  0  0  0  55  302  زن

دكتراي 
عمومي 

  اي)(حرفه

  110  0  0  110  0  0  0  0  0 جمع
  55  0  0  55  0  0  0  0  0  مرد
  55  0  0  55  0  0  0  0  0  زن

دكتراي 
تخصصي 

)phd(  

  146  0  103  7  0  0  0  4  32 جمع
  81  0  60  5  0  0  0  1  15  مرد
  65  0  43  2  0  0  0  3  17  زن

  كل
 13243  680 3078  516  518  385  3379  2496  2191 جمع
  7891  343 2086  220  164  157  2902  938  1081  مرد
  5352  337  992  296  354  228  477  1558  1110  زن
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:تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك شهر يا  3جدول 
  1397-98شهرستان، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

شهر يا 
  شهرستان

  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

  3  26  29  46  134  180  8  66  74  اهرم
  14  16  30  255  127  382  10  17  27  برازجان
  22  89  111  58  77  135  31  97  128  بندر ديلم

  1  16  17  157  936  1093  81  716  798  بندر كنگان
  1  0  1  268  335  603  72  171  343  بندر گناوه

  662  773  1435  2560  2173  4733  318  732  1050  بوشهر
  0  0  0  191  128  319  6  20  26  جم

  5  44  49  3  165  168  3  6  9  خارك
  3  21  24  91  123  214  10  47  57  خورموج

  3  25  28  47  103  150  17  32  49  دشتستان
  0  0  0  19  109  128  29  88  117  دشتي
  0  0  0  7  69  76  5  37  42  دلوار
  0  0  0  86  66  152  10  35  45  دير

  0  0  0  4  3  7  0  0  0  شبانكاره
  23  41  64  103  92  195  0  0  0  عسلويه
  737 1051  1788  3895  4640  8535  600  2064  2664  جمع كل

  

  

  

  



  397 فصل پنجم: آموزش عالي     
  

 
 

:تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك شهر يا  3جدول ادامه 
  1397-98شهرستان، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

شهر يا 
  شهرستان

  كل )phdدكتري تخصصي(  اي)دكتري عمومي (حرفه
  زن  مرد  جمع  زن  مرد جمع  زن  مرد  جمع

  57  226  283  0  0  0  0  0  0  اهرم
  279  160  439  0  0  0  0  0  0  برازجان
  111  263  374  0  0  0  0  0  0  بندر ديلم

  239  1668  1907  0  0  0  0  0  0  بندر كنگان
  341  506  847  0  0  0  0  0  0  بندر گناوه

 3660  3812  7472  65  79  144  55  55  110  بوشهر
  197  148  345  0  0  0  0  0  0  جم

  11  215  226  0  0  0  0  0  0  خارك
  104  191  295  0  0  0  0  0  0  خورموج

  67  162  229  0  2  2  0  0  0  دشتستان
  48  197  245  0  0  0  0  0  0  دشتي
  12  106  118  0  0  0  0  0  0  دلوار
  96  101  197  0  0  0  0  0  0  دير

  4  3  7  0  0  0  0  0  0  شبانكاره
  126  133  259  0  0  0  0  0  0  عسلويه
 5352  7891 13243  65  81  146  55  55  110  جمع كل

  

 

 



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       398
  

 

:تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك گروه تحصيلي،  4جدول 
  1397-98دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

علوم   گروه تحصيلي
 پزشكي

علوم 
 انساني

علوم 
  پايه

فني و 
 مهندسي

كشاورزي 
و 

 دامپزشكي
جمع   هنر

  كل

  كارداني
  10590  614  70  5450  0  4361  95 جمع
  8027  135  65  4911  0  2921  95  مرد
  2463  479  5  539  0  1440  0  زن

 كارشناسي
  29689  917  656  9218  1473  16264  1161 جمع
  15850  250  201  7875  374  6778  372  مرد
  13839  667  455  1343  1099  9486  789  زن

كارشناسي 
  ارشد

  6680  129  242  2101  560  3490  158 جمع
  3972  51  93  1701  179  1892  56  مرد
  2708  78  149  400  381  1598  102  زن

دكتراي 
عمومي 

  اي)(حرفه

  732  0  0  0  0  0  732 جمع
  323  0  0  0  0  0  323  مرد
  409  0  0  0  0  0  409  زن

دكتراي 
تخصصي 

)phd(  

  600  46  46  136  72  267  33 جمع
  357  19  32  114  28  152  12  مرد
  243  27  14  22  44  115  21  زن

  كل
  48291  1706  1014  16905  2105  24382  2179 جمع
  28629  455  391  14601  581  11743  858  مرد
  19662  1251  623  2304  1524  12639  1321  زن

  

 



  399 فصل پنجم: آموزش عالي     
  

 
 

:تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك نوع وابستگي  5جدول 
  1397-98(زيرنظام)، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

نوع وابستگي 
  (زيرنظام)

ري 
ناو
و ف

ت 
يقا
حق

م، ت
علو

ت 
زار
و

  

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
  

دي 
ربر

 كا
مي

 عل
مع

 جا
گاه

نش
دا

  

رفه 
و ح

ي 
 فن
گاه

نش
دا

  اي

ان 
نگي

ره
ه ف
شگا

دان
  

كي 
زش

ش پ
موز

و آ
ن 
رما

ت،د
اش
هد

ت ب
زار
و

  

مي
سال

د ا
 آزا

گاه
نش

دا
  

ت 
سا

وس
م

ش  
موز

آ
تي

دول
غير

ي 
عال

 -
عي 

تفا
ران
غي

  

كل
ع 
جم

  

ني
ردا

كا
  

 10590  327  3761  95  0 1222  5185  0  0 جمع
  8127  258  2845  95  0  562  4367  0  0  مرد
  2463  69  916  0  0  660  818  0  0  زن

سي
شنا

كار
  

 29689 1073  7814 1216  983  443  4818 7913 5429 جمع
 15850  404  5455  375  319  286  4068 2523 2420  مرد
 13839  669  2359  841  664  157  750 5390 3009  زن

ي 
اس
شن
كار

شد
ار

  

  6680  743  3065  181  0  0  0  929 1762 جمع
  3972  448  2097  60  0  0  0  487  880  مرد
  2708  295  968  121  0  0  0  442  882  زن

ي 
ترا
دك

ي 
موم

ع
رفه

(ح
ي)

ا
  

  732  0  0  732  0  0  0  0  0 جمع
  323  0  0  323  0  0  0  0  0  مرد
  409  0  0  409  0  0  0  0  0  زن

ي 
ترا
دك

ي 
صص

تخ )
ph

d
(  

  600  0  401  34  0  0  0  14  151 جمع
  357  0  254  13  0  0  0  2  88  مرد
  243  0  147  21  0  0  0  12  63  زن

  كل

 48291 2143 15041 2258  983 1665 10003 8856 7342 جمع
 28629 1110 10651  866  319  848  8435 3012 3388  مرد
 19662 1033  4390 1392  664  817  1568 5844 3954  زن



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       400
  

 

:تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك شهر يا  6جدول 
  1397-98شهرستان، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

شهر يا 
  شهرستان

  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

  11  95  106  182  471  653  29  245  274  اهرم
  75  65  140  964  404  1368  73  93  166  برازجان
  82  349  431  125  255  380  85  321  406  بندر ديلم

  11  99  110  473  2976  3449  298  2427  2725  بندر كنگان
  5  6  11  1000  856  1856  243  585  828  بندر گناوه

 2258 2672  4930  8858  7208 16066  1413  3032  4445  بوشهر
  0  0  0  675  480  1155  38  136  174  جم

  39  168  207  29  715  744  17  46  63  خارك
  3  65  68  417  468  885  46  272  318  خورموج

  12  149  161  351  864  1215  101  276  377  دشتستان
  0  0  0  55  210  265  64  276  340  دشتي
  0  0  0  39  269  308  21  216  237  دلوار
  0  0  0  286  339  625  35  202  237  دير

  0  0  0  42  55  97  0  0  0  شبانكاره
  212  304  516  343  280  623  0  0  0  عسلويه
 2708 3972  6680  13839 15850 29689  2463  8127  10590  جمع كل

  

  

  

  



  401 فصل پنجم: آموزش عالي     
  

 
 

تعداد دانشجويان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك شهر يا  : 6جدول ادامه 
  1397-98جنسيت در سال تحصيلي شهرستان، دوره تحصيلي و 

شهر يا 
  شهرستان

دكتري عمومي 
  اي)(حرفه

دكتري 
  )phdتخصصي(

  كل

  زن  مرد  جمع  زن  مرد جمع  زن  مرد  جمع
  222  811  1033  0  0  0  0  0  0  اهرم

  1112  562  1674  0  0  0  0  0  0  برازجان
  292  925  1217  0  0  0  0  0  0  بندر ديلم

  782  5502  6284  0  0  0  0  0  0 بندر كنگان
  1248  1447  2695  0  0  0  0  0  0  بندر گناوه

 13181 13579 26760  243  344  587  409  323  732  بوشهر
  713  616  1329  0  0  0  0  0  0  جم

  85  929  1014  0  0  0  0  0  0  خارك
  466  805  1271  0  0  0  0  0  0  خورموج

  464  1302  1766  0  13  13  0  0  0  دشتستان
  119  486  605  0  0  0  0  0  0  دشتي
  60  485  545  0  0  0  0  0  0  دلوار
  321  541  862  0  0  0  0  0  0  دير

  42  55  97  0  0  0  0  0  0  شبانكاره
  555  584  1139  0  0  0  0  0  0  عسلويه
 19662 28629 48291  243  357  600  409  323  732  جمع كل

  

 



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       402
  

 

تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك گروه   : 7جدول 
  1396-97تحصيلي، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

علوم   گروه تحصيلي
 پزشكي

علوم 
 انساني

علوم 
  پايه

فني و 
 مهندسي

كشاورزي 
و 

 دامپزشكي
جمع   هنر

  كل

  كارداني
  2852  135  29  1440  5  1219  24 جمع
  2240  23  24  1299  2  868  24  مرد
  612  112  5  141  3  351  0  زن

 كارشناسي
  5667  126  87  2044  102  3003  305 جمع
  3588  53  35  1768  29  1638  65  مرد
  2079  73  52  276  73  1365  240  زن

كارشناسي 
  ارشد

  1384  18  13  486  34  810  23 جمع
  865  8  5  404  7  437  4  مرد
  519  10  8  82  27  373  19  زن

دكتراي 
عمومي 

  اي)(حرفه

  70  0  0  0  0  0  70 جمع
  27  0  0  0  0  0  27  مرد
  43  0  0  0  0  0  43  زن

دكتراي 
تخصصي 

)phd(  

  19  0  0  1  2  6  9 جمع
  10  0  0  1  1  5  3  مرد
  9  0  0  0  2  1  6  زن

  كل
  9992  279  129  3971  144  5038  431 جمع
  6730  86  64  3472  39  2948  123  مرد
  3262  195  65  499  105  2090  308  زن

 

 



  403 فصل پنجم: آموزش عالي     
  

 
 

عالي استان بوشهر به تفكيك نوع وابستگي :تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش  8جدول 
  1396-97(زيرنظام)، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

نوع وابستگي 
  (زيرنظام)

ري 
ناو
و ف

ت 
يقا
حق

م، ت
علو

ت 
زار
و

  

نور
ام 

ه پي
شگا

دان
  

دي 
ربر

 كا
مي

 عل
مع

 جا
گاه

نش
دا

  

رفه 
و ح

ي 
 فن
گاه

نش
دا

  اي

ان 
نگي

ره
ه ف
شگا

دان
  

كي 
زش

ش پ
موز

و آ
ن 
رما

ت،د
اش
هد

ت ب
زار
و

  

مي
سال

د ا
 آزا

گاه
نش

دا
  

ت 
سا

وس
م

تي
دول

غير
ي 
عال

ش 
موز

آ
 -

عي 
تفا
ران
غي

  

كل
ع 
جم

  

ني
ردا

كا
  

  2852  99  538  24  0  411  1731  49  0 جمع
  2240  67  462  24  0  199  1457  31  0  مرد
  612  32  76  0  0  212  274  18  0  زن

سي
شنا

كار
  

  5667  188  1635  346  167  71  1743 1276  241 جمع
  3588  141  1255  72  95  46  1428  401  150  مرد
  2079  47  380  274  72  25  315  875  91  زن

ي 
اس
شن
كار

شد
ار

  

  1384  24  907  24  0  0  0  346  83 جمع
  865  16  603  4  0  0  0  217  25  مرد
  519  8  304  20  0  0  0  129  58  زن

ي 
ترا
دك

ي 
موم

ع
رفه

(ح
ي)

ا
  

  70  0  0  70  0  0  0  0  0 جمع
  27  0  0  27  0  0  0  0  0  مرد
  43  0  0  43  0  0  0  0  0  زن

ي 
ترا
دك

ي 
صص

تخ )
ph

d
(  

  19  0  6  10  0  0  0  0  3 جمع
  10  0  5  4  0  0  0  0  1  مرد
  9  0  1  6  0  0  0  0  2  زن

  كل

  9992  311  3086  474  167  482  3474 1671  327 جمع
  6730  224  2325  131  95  245  2885  649  176  مرد
  3262  87  761  343  72  237  589 1022  151  زن



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       404
  

 

تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك شهر يا  : 9جدول 
  1396-97شهرستان، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

شهر يا 
  شهرستان

  كارشناسي ارشد  كارشناسي  كارداني
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

  4  38  42  41  159  200  5  57  62  اهرم
  5  2  7  176  97  273  50  51  101  برازجان
  21  59  80  19  118  137  25  68  93  بندر ديلم

  0  0  0  129  739  868  56  790  846  بندر كنگان
  0  0  0  141  180  321  21  122  143  بندر گناوه

  407  489  896  1239  1769  3008  428  991  1419  بوشهر
  0  0  0  75  63  138  0  1  1  جم

  0  2  2  1  5  6  0  4  4  خارك
  1  23  24  96  136  232  10  93  103  خورموج

  17  92  109  40  168  208  4  10  14  دشتستان
  0  0  0  11  31  42  5  28  33  دشتي
  0  0  0  11  55  66  5  21  26  دلوار
  0  0  0  22  13  35  0  0  0  دير

  0  0  0  29  14  43  1  0  1  شبانكاره
  64  160  224  49  41  90  2  4  6  عسلويه
  519  865  1384  2079  3588  5667  612  2240  2852  جمع كل

  

  

  



  405 فصل پنجم: آموزش عالي     
  

 
 

تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالي استان بوشهر به تفكيك شهر يا  : 9جدول ادامه 
  1396-97شهرستان، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي 

شهر يا 
  شهرستان

  كل  )phdدكتري تخصصي(  اي)دكتري عمومي (حرفه
  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع  زن  مرد  جمع

  50  254  304  0  0  0  0  0  0  اهرم
  231  150  381  0  0  0  0  0  0  برازجان
  65  245  310  0  0  0  0  0  0  بندر ديلم

  185 1529  1714  0  0  0  0  0  0  بندر كنگان
  162  302  464  0  0  0  0  0  0  بندر گناوه

 2126 3286  5412  9  10  19  43  27  70  بوشهر
  75  64  139  0  0  0  0  0  0  جم

  1  11  12  0  0  0  0  0  0  خارك
  107  252  359  0  0  0  0  0  0  خورموج

  61  270  331  0  0  0  0  0  0  دشتستان
  16  59  75  0  0  0  0  0  0  دشتي
  16  76  92  0  0  0  0  0  0  دلوار
  22  13  35  0  0  0  0  0  0  دير

  30  14  44  0  0  0  0  0  0  شبانكاره
  115  205  320  0  0  0  0  0  0  عسلويه
 3262 6730  9992  9  10  19  43  27  70  جمع كل

  

  



 

 

 

  



 

 

  

  

  

 

   فرهنگ و هنر -ششم  فصل
  

  مقدمه 

هاي برتر مي هاي فرهنگي است و فرهنگآينده پژوهان براين اعتقاد دارند كه آينده صحنه رقابت
اي پيشينه و غناي فرهنگي  بخش در هر جامعهترين ركن هويتغالب اين ميدان باشند لذا مهمتوانند  

  نوعي  به آن داشتن كه است كشوري و جامعه هر اصلي اجزاي از يكي هنر و آن است. فرهنگ
و  است جامعه هر  زيربنايي توسعه اساس و پايه هنر  و فرهنگ. دهد مي نشان را جامعه آن اصالت

رفتارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه نقش مؤثري بر توسعه آن جامعه دارد و اين رفتارها 
هاي فرهنگي آن جامعه است، بنابراين توسعه فرهنگي اثر تعيين  ها باورها و ارزشناشي از نگرش 

 اي بر فرآيند توسعه دارد. كننده 

بيل اقتصاد، سياست و ... كه در فرآيند توسعه  به عبارتي اين تعامل ميان فرهنگ و عناصر ديگر از ق
باشد و توان گفت كه فرهنگ هم علت و هم معلول توسعه مييافتگي نقش دارد. بطور خالصه مي

مشي مناسب براي توسعه بايد به التزام متقابل توسعه و فرهنگ توجه نمود. از عواملي  براي ارائه خط
ها و دستاوردهاي علمي، توان به آموزش، يافتهداد ميتواند نقش فرهنگ را بر توسعه بسط كه مي

  ها و مطبوعات با مؤسسات و ادارات فرهنگي و ... اشاره نمود. وسايل ارتباط جمعي از قبيل رسانه 
 مباحث در) جهان فرهنگي سازمان( يونسكو طرف از هفدهم قرن اواخر در فرهنگي توسعه مفهوم
 و گيگسترده  از اقتصادي سياسي،  اجتماعي،  توسعة به نسبت فرهنگي توسعة. شد گنجانيده  توسعه
  نيافتگي توسعه اصلي داليل از جوامع،  در سواد سطح بودنپايين .است برخوردار بيشتري پويايي

  توسعه  بنيادين  هايشاخصه   جملة  از  جوامع،   فرهنگي  -فكري  رشد  ديگر،   سوي  از  شود؛ مي  محسوب
 و الزم پختگي و پويايي به جامعه يك فرهنگ اگر كه هستند معتقد شناسانجامعه .است يافتگي
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 ميسر  جامعه  آن  …  و  اجتماعي  سياسي،   اقتصادي،   توسعة  و  انكشاف  پيشرفت،   باشد،   نرسيده   شايسته
  .بود نخواهد
 از  است  عبارت  دارد  قرار  بشري  جوامع  در  فرهنگي  توسعه  يفرارو  كه  هاييچالش  مهمترين   بنابراين
  ضد  هنجارهاي و هاارزش  بعضاً و سواد سطح بودن پايين مذهبي،  -قومي تعارضات و هاشكاف
 جامعه يك در فرهنگي توسعه گيبازدارنده  در گوناگون  عوامل .برشمرد  توانمي را فرهنگي توسعة
  تجزية  و تقسيم سبب ييامنطقه قومي،  گروهي،  ضدوبندها شد،  اشاره  پيشتر كه يتقسم. دارد نقش

 است  ممكن هابندي گروه  اين و  گرددمي خاص هايقوميت و هابندي گروه  گيريشكل  و جمعيت
  به بايد اجتماعي؛ هايشكاف بررسي  در. سياسي تشكل يك يا و  باشد مذهبي -قومي  هايتشكل 
  بنديصورت نحوة  و شمار و نوع زيرا داشت،  توجه هاملت تاريخي تنوعات و جغرافيايي تنوعات
 ديگر زماني به زماني از و ديگر جامعه به جامعة از گوناگون عوامل حسب بر اجتماعي هايشكاف

  .است متفاوت نيز كشور  يك درون در
  بشر زندگي ابعاد همه به فرهنگ نفوذ حوزه : گفت بايد جامعه موجوديت در فرهنگ نقش زمينه در

 همه نيز و يكديگر از هاانسان متمايزكننده  و غيرفيزيكي هايويژگي همه و است شده  كشيده 
  عنصري  واالترين و باالترين شك بدون. است نهفته هاآن فرهنگ در جوامع متفرقة هايويژگي 

 جامعه هر فرهنگ اساساً. است جامعه آن فرهنگ دارد،  اساسي دخالت جامعه هر موجوديت در كه
 هايويژگي  كه است فرهنگ كل  صورت به و. دهدمي تشكيل را جامعه آن موجوديت و هويت

 واحد، فرهنگ يك  وجود بدون و  دهدمي شكل را ملت يك يا ملّيت يك آورندة  وجود  به مشترك
 گيريشكل  محوري و اساسي پاية  گفت توانمي لذا. ناميد ملّت يك  نبايد را كشور  يك شهروندان

 ها، ارزش  اخالق،  هنر،  ادبيات،  فنون،  علوم،  ابعاد همه  بينيممي چه چنان. است فرهنگ ملت يك
  متفرقه هايويژگي  است بديهي. دهندمي جاي فرهنگ حيطة در را جوامع … و اعتقادات باورها، 
 مرهون نيز جامعة هر. است شده  ساخته مجموعه اين از بشري تمدن كل. هاستهمين نيز جوامع
 اعتقادات  و  علوم  پيشرفت   در  جامعه  يك  هايپيشرفت   همه  زيرا.  است  خود  اجتماعي  زندگي  ابعاد  اين
  خواهد  مانده عقب  و  بدوي  بشري  حيات  فرهنگي،   ابعاد  بدون  بشر  و  شودمي  منعكس  آن  هايارزش  و

 همه مبدأ فرهنگ: « گفت توانمي. است مشكل نيز آن وجود تصور  امروزي جوامع در كه بود
 به بستگي جوامع،  هايبدبختي  و هاخوشبختي  تمام زيرا.» است ملت هايبدبختي  و هاخوشبختي 

 هايزمينه  در … و هنر ارزشها،  اخالق،  اعتقادات،  عملكرد و فنون و علوم پيشرفت از منديبهره 
  علوم پيشرفت نتايج از منديبهره  نيز و فرهنگ ابعاد اين صحيح عملكرد با. دارد اجتماعي مختلف
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 فرهنگ  به  تام  بستگي  جوامع  امور  همه  گفت  توانمي.  برسند  خوشبختي  به  توانندمي  جوامع  فنون،   و
  شود،   حل  كندمي  اقتضا  كشور  مصالح  كه  صورتي  به  آموزشي  و  فرهنگي  مشكالت  اگر «   لذا.  دارد  آنها
 بلكه   هاستملت  خوشبختي  سازنده   فرهنگ،   تنها  نه  همچنان.»  گرددمي  حل  آساني  به  مسايل  ديگر

 هنري  و علمي اخالقي،  اعتقادي،  هايپايه  زيرا. است جامعه فرهنگ گرو در نيز هاملت  انحطاط
 انحطاط  به  انسانها  و  شودمي  مضمحل  فرهنگ،   انحراف  با  هستند  ملتها  خوشبختي  موجب  كه  جوامع
 فرهنگ تربيتهاي اين به شوندمي تربيت جوانانيكه شد،  ناصالح فرهنگ اگر. « شوندمي كشيده 
  تأسيس زيربناي جوانانيكه  شد،  فاسد فرهنگ  وقتي … كنندمي ايجاد فساد آتيه،  در اينها ناصالح، 

 انحطاط به را هاانسان  تنها نه فرهنگ.» آيندمي بار ناسالم و روندمي ما دست از هستند،  چيز همه
  توسعه  علماي. شود جوامع اضمحالل نهايت در و پوچي و انحطاط موجب تواندمي بلكه كشدمي

  توسعه  با  موافق   ايجامعه   يك  فرهنگ  تا  كه  اندرسيده   باور  اين  به  ديگري  زمان  هر  از  بيش  فرهنگ، 
  توسعه  محوري  عامالن  عنوان  به  هاانسان   زيرا.  بود  نخواهد  ميسر  جامعه  آن  توسعه  و  پيشرفت  نباشد، 
  .باشند داشته تمايل خود عمل  براي بايد

  هاي ارزيابي تحوالت بخش تصوير عملكرد و شاخص

باشد كه نسبت به سال قبل  باب مي 63برابر با  1396هاي عمومي استان در سال كتابخانهتعداد 
 848487هاي عمومي برابر با تغيير اندكي داشته است. در همين سال تعداد كتب موجود كتابخانه

هاي عمومي  درصد افزايش يافته است. تعداد اعضاء كتابخانه 7/1جلد بوده كه نسبت به سال قبل 
درصد افزايش داشته است. همچنين  1/ 3باشد كه نسبت به سال قبل حدود نفر مي 35654ر با براب

هاي  باشد. تعداد چاپخانهنفر مي 350434هاي عمومي برابر با تعداد مراجعين ساالنه به كتابخانه 
انگر باشد كه روند تغييرات نسبت به سال هاي قبل بيچاپخانه مي  108برابر با    1396استان در سال  

هاي محلي در اين سال  درصدي در اين مورد است. تعداد عناوين مطبوعات و روزنامه  11رشد حدود  
درصدي داشته است.  1مورد بوده كه روند تغييرات نسبت به سال هاي قبل رشد حدود  43برابر با 

كه   باشدنسخه مي 8970000هاي محلي منتشره برابر با همچنين شمارگان مطبوعات و روزنامه
  نسبت به سال هاي قبل افزايش ناچيزي داشته است. 

موسسه بوده است كه نسبت به سال   131برابر با  97هاي فرهنگي و هنري در سال تعداد موسسه
صندلي بوده    3504برابر با    97دارد. گنجايش سالن هاي سينما در سال    درصد39  رشدي حدود    96

هاي موجود ( ثابت، پستي، تعداد كتابخانه. استدرصدي داشته  4افزايش  95كه نسبت به سال 
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باب مي باشد كه نسبت به  22،  97سيار) كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان در سال 
هاي اين مراكز برابر  تعداد كتب موجود در كتابخانه  درصدي داشته است . 4كاهش  96سال 

  صد افزايش داشته است. در 9معادل  96جلد بوده است كه نسبت به سال  166846
ساعت بوده كه نسبت به   1764معادل  97هاي تلويزيوني مركز بوشهر در سال ميزان توليد برنامه

هاي راديويي مركز بوشهر در  يافته است، ميزان توليد برنامه افزايش درصد  22سال قبل به ميزان 
اين كاهش  داشته كه  كاهش  درصد    18در حدود    96ساعت بوده كه نسبت به سال    3700،  97سال  

، 1397تعداد اماكن مذهبي استان در سال مشاهده نمود.  و جوان بخش عام توليد در را مي توان 
باب قدمگاه،   380باب تكيه و حسينيه،    835باب مسجد،    1435باشد كه از اين تعداد  مورد مي  2687

  53592وفات متصرفي و غير متصرفيباب مهديه، زينبيه و فاطميه و است.. ميزان درآمد موق  38
همچنين درآمد بقاع متبركه     درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.  79بوده كه    يليون ريال م

افزايش    ميليون ريال    10528نسبت به سال قبل به ميزان    درصدي  14با رشد    1397سال  در استان  
    يافته است.

  1396ها در سال  به كتابخانه، كتاب، اعضا و مراجعان : كتابخانه1جدول 

هاي تعداد كتابخانه   سال 
  عمومي 

هاي  كتاب
  موجود(جلد)

تعداد  
  اعضا(نفر) 

موارد 
  مراجعه 

1396  63  848487  35654  350434  
 62305 6579 112175  17 بوشهر و بخش ويژه خارك 

 41972 3670 105903  10 تنگستان 

 33566 2118 63113  5 جم 

 92784 7173 206017  15 دشتستان 

 25335 3352 80736  7 دشتي 

 27696 3979 77590  4 دير 

 13371 1480 47784  4 ديلم 

 23760 2238 49651  4 كنگان 

 26129 4027 86699  6 گناوه 

 3516 1038 18819  3 عسلويه 

  بوشهر استان هاي كتابخانه كل مأخذ : اداره
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  1396-97هاي : امكانات فرهنگي و هنري طي سال2جدول 

  تغييرات  1397  1396  واحد  شرح
  0/ 0  10  10  تعداد  (فعال)  تعداد سينماهاي استان

  4/ 1  3504  3365  صندلي  هاي سينما گنجايش سالن
تعداد سالن نمايش وابسته به اداره كل  

  64/ 7  28  17  تعداد  فرهنگ و ارشاد اسالمي 

گنجايش سالن نمايش وابسته به اداره كل 
  63/ 4  6077  3720  صندلي  اسالمي فرهنگ و ارشاد 

  3/ 2  260  252  كانون  هاي تبليغاتي تعداد كانون
  39/ 4  131  94  تعداد  هاي فرهنگي و هنري تعداد موسسه 
  0/ 0  1  1  هنرستان  هاي هنري تعداد هنرستان
  2/ 3  90  88  آموزشگاه  هاي آزاد هنري تعداد آموزشگاه
ديجيتال  ها (چاپ سيلك، چاپ  تعداد چاپخانه

  35/ 2 146  108  چاپخانه  و ...)

  43/ 3  129  90  باب  هاي انتشاراتي تعداد موسسه 
  هاي فرهنگي و هنري مساجدتعداد كانون

  1/ 0  402  398  كانون  (ارشاد)

  مأخذ: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر
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  1397 سال: آمار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان در 3جدول 

شرح        
  سال 

تعداد 
  كانون

هاي تعداد كتابخانه
موجود ( ثابت، 
  پستي، سيار)

هاي كتاب
  موجود(جلد)

تعداد اعضا 
  (نفر)

تعداد 
  مراجعه

1397  1  22  166849  25885  253227  
 17038 4851 19187  3  1 بوشهر

 6634 2100 13476 2  - تنگستان

 12486 1275 10892 1  - جم

 69034 5799 37631 5  -دشتستان

 18158 2739 17360 2  - دشتي

 25909 1899 16389 2  - دير

 20660 1829 9681 1  - ديلم

 26344 1828 13061 2  - كنگان

 22124 2651 19227 2  - گناوه

 34840 914 9945 2  - عسلويه
  مأخذ: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان بوشهر

  
  هاي تلويزيوني مركز بوشهر به تفكيك مخاطب ( ساعت)ميزان توليد برنامه: 4جدول 

كودك و   جمع  سال
  عام  بزرگسال  نوجوان  جوان  خردسال

1396  1443  198  259  154  190  642  
1397  1764  0  140  62  658  904  

  1396 –بوشهر  مركز سيماي و مأخذ: صدا
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  راديويي، مركز بوشهر به تفكيك مخاطب ( ساعت)هاي : ميزان توليد برنامه5جدول 

كودك و   جمع  سال
  عام  بزرگسال  جوان  نوجوان  خردسال

1396  4489  8  26  366  250  3839  
1397  3700  0  63 32  694  2911  

  1396 –بوشهر  مركز سيماي و مأخذ: صدا
  

خيريه از محل هاي انجام شده اداره كل اوقاف و امور ها و انواع هزينه: فعاليت 6جدول 
  ( ميليون ريال)  1396-97هاي اعتبارات موقوفات متصرفي طي سال

  1397  1396  شرح فعاليت و هزينه
  4905  3265  حق التوليه

  4427  2740  محاكماتي –هاي ثبتي هزينه
  3475  3661  ترويج قرآن

  1390  730  آموزان)توسعه علم و دانش ( كمك به دانش
تعمير مساجد و حقوق ائمه جمعه و كمك به احداث و 

  3384  2337  خادمين

  8000  7000  نشر معارف
  500  500  كمك به مستضعفين

  13000  12000  مراسمات مذهبي
  1000  1000  كمك به ايتام

  152  350  مدارس علوم ديني و كمك به طالب
      3775  هاساير كمك

  40233  37358  جمع
  خيريه استان بوشهرمأخذ: اداره كل اوقاف و امور 

   



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       414
  

 

(ميليون  1396-97هاي : ميزان درآمدهاي موقوفات و بقاع متبركه استان در سال 7جدول 
  ريال)

  درصد تغييرات  1397  1396  شرح
  درآمد موقوفات متصرفي

  و غيرمتصرفي
29964  53592  8 /78  

  13/ 6  10528  9270  درآمد بقاع متبركه استان
  خيريه استان بوشهرمأخذ: اداره كل اوقاف و امور 

  
  1397: تعداد اماكن مذهبي استان بوشهر در سال 8جدول 

  مهديه، زينبيه، فاطميه  قدمگاه  تكيه و حسينيه  مسجد  شهرستان
  5  81  76  181  بوشهر
  2  20  65  110  تنگستان

      9  88  144  جم
  18  98  195  301  دشتستان
  5  61  110  191  دشتي
  3  29  141  117  دير
  ٠   25  22  85  ديلم

    ٠  1  20  85  عسلويه
    ٠  19  70  121  كنگان
  4  37  48  100  گناوه
  37  380  835  1435  جمع

  مأخذ: اداره كل اوقاف و امور خيريه استان بوشهر



 

 

  
  
  
  

 فرهنگي و گردشگريميراث  -هفتم  فصل
  

  
  مقدمه

شود طبق تعريف سازمان جهاني جهانگردي، جهانگرد (توريست يا گردشگر) به فردي گفته مي
ــمينار يا  ــركت در س ــتان، ماموريت، ش ــتراحت، ورزش، ديدار اقوام و دوس كه به منظور تفريح، اس

ــهري غير كنفرانس، معالجه، مطالعه و تحقيق و يا فعاليت از محيط زندگي خود هاي مذهبي به شـ
  كند. ساعت و كمتر از يك سال سفر    مي 24براي مدت بيشتر از 

طوري كه دانند، بهتجارت و صــادرات نامرئي مي  كترينترين و پاصــنعت گردشــگري را پررونق 
نعت نفت و خودرو نعت دنيا   امروزه بعد از ـص دمي پردرآمدترين ـص گري يكي از  .باـش نعت گردـش ـص

هاي اقتصـــادي در دنيا اســـت كه باالترين ميزان ارزش افزوده را ترين فعاليتبزرگترين و پربازده 
تقيم، ايجاد مي تقيم و غير مـس اير فعاليتكند و بطور مـس ادي و فرهنگي را تحت تاثير ـس هاي اقتـص
آيد به دهد. گردشگري يكي از منابع عمده درآمدزايي و ايجاد اشتغال در جهان به شمار ميقرار مي

تواند كنند. گرچه گردشگري به تنهايي نميطوريكه بسياري از آن به عنوان صنعت اول دنيا ياد مي
ــود ولي با و ــور ش ــعه كش ــگر به تدريج نياز به تغيير و ايجاد امكانات براي منجر به توس رود گردش

ــاير فعاليت ــت و در دراز مدت اقامت، جابجايي و س ــعه را نيز در پي خواهد داش هاي مربوطه، توس
  باعث افزايش امكانات و تاسيسات خواهد شد.

و همين اقتـصاد آينده جهان بيش از هر زمان ديگري بر روي ـصنعت گردـشگري اـستوار خواهد بود  
ورها به آن  ياري از كـش ازان بـس ميم ـس ت كه تـص براي را يافته و از هم اكنون خود    آگاهينكته اـس

  اند.كسب سهم بيشتري از اين بازار پررونق مهيا كرده 
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ود، مي تي توزيع ـش ور به درـس طح جوامع و مناطق يك كـش گري در ـس طح اگر منافع گردـش تواند ـس
دليل توســعه گردشــگري، به ويژه در كشــورهاي كمتر زندگي مردم را بهبود بخشــد. به همين  

عه رهاي مختلف، كاهش توـس ت و موجب افزايش درآمد قـش يافته، عامل مؤثري در مقابله با فقر اـس
   شود.بيكاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي

م به دليل د م و اكوتوريـس يار باال و ارز آور بودن آن، امروزه پديده توريـس ادي بـس تن منافع اقتـص اـش
بعنوان يك صـنعت مدرن جهاني معرفي شـده و به همين منظور بسـياري از كشـورهاي جهان هر 

نمايند. اگرچه براي جذب توريسـم نياز به هاي هنگفتي را در اين صـنعت ميسـاله سـرمايه گذاري
منظور بازديد از مناظر طبيعي و اكوتوريسم كه به باـشد وليهاي زيربنايي هنگفتي ميگذاريـسرمايه
  باشد. گيرد، با حداقل امكانات و تجهيزات قابل انجام ميهاي بكر طبيعت صورت ميمحيط

اي اـستان بوـشهر به دليل دارا بودن ـسواحل زيبا و كم نظير و همچنين داـشتن مناطق حفاظت ـشده 
منطقه حفاظت شـده حله و مناطق حفاظت شـده نظير منطقه حفاظت شـده مند، پارك ملي نايبند، 

اثر   308 خود ـكهـبا توـجه ـبه ـقدـمت ـتاريخي جزيره ـخارك و ـخاركو و ـپارك ملي نخيلو و همچنين 
، پتانســيل خوبي را جهت جذب توريســم و اكو توريســم دارا به ثبت رســيده اســت آنتاريخي در 

  .باشدمي
  عملكرد شاخص هاي ارزيابي تحوالت بخش    

 –مورد فرهنگي    80مورد طبيعي،  48هاي گردشـــگري در ســـطح اســـتان، نظر تركيب جاذبهاز 
هاي فرهنگي باـشد كه در اين ميان بيـشترين ـسهم را جاذبهمورد نيز انـسان ـساخت مي  3تاريخي و 

ــاص مي  07/61تاريخي كه معادل  – ــت به خود اختص ــد اس دهد. همچنين از نظر پراكنش درص
درـصد 8/14و   6/22هاي دـشتـستان و بوـشهر به ترتيب با ها، ـشهرـستانتانها در ـسطح ـشهرـس جاذبه

تان هرـس هم و ـش ترين ـس اص  4/5هاي ديلم و كنگان با بيـش هم را به خود اختـص د كمترين ـس درـص
اخت ها و جاذبه هاي گردـشگري وـضعيت اين دو داده  اند كه انتظار مي رود با مطالعه و ايجاد زيرـس

  امه ششم توسعه از اين حيث بهبود يابد.شهرستان در طي سال هاي برن
باشــد كه تغييرات نفر مي  848/190/8برابر با   1397تعداد گردشــگران ورودي به اســتان در ســال  

درـصد اـست. رـشد چـشمگير ورود گردـشگر   06/5ـسالجاري نـسبت به ـسال قبل بيانگر رـشدي معادل 
هاي اخير عالوه بر اينكه تاثير مثبت و خوبي بر روي اقتصـاد اسـتان داشـته در به اسـتان در سـال

زمينه اشــتغال و تثبيت معيشــت بوميان بســيار موثر بوده اســت. از جمله داليل ورود گردشــگر به 
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توان وجود آب و هواي مناســب و طبيعت زيبا در فصــل ســرد ســال، برخورداري از اســتان را مي
ــواحل زيباي خليج فارس ــرمايه  س هاي متعدد عمراني صــورت ها و انجام فعاليتگذاريبه دليل س

نوازي مردم اســتان، هاي تاريخي، وجود بازارهاي اجناس خارجي، مهمانگرفته در ســواحل، ابنيه
هاي بين راهي برـشمرد. با توجه به اينكه اكثريت گردـشگران در ايام عيد هاي جنگلي و پاركپارك

هاي گردـشگران خـصوـصاً اـسكان آنها با بايـست كليه نيازمنديكنند، لذا مينوروز به اـستان ـسفر مي
  هاي دقيق سازماندهي شده، فراهم گردد.ريزيبرنامه

ــال  تـعداد ـكل ـبازدـيدكنـندـگان از موزه  ـــتان در سـ نفر   251246برابر   1397ـها و بـناـهاي ـتاريخي اسـ
ال  مي ه با ـس د كه در مقايـس د رـش   63/21به ميزان   1396باـش ت. در بين بناهاي درـص ته اـس د داـش

نفر كمترين   1673نفر بيشــترين و پل مشــير دالكي با   7566تاريخي، بناي تاريخي دژ برازجان با 
ته اني مطلوب بازديد بازديد كننده را داـش ترـسي و اطالع رـس اند كه انتظار مي رود با احداث جاده دـس

 36754ها، موزه رئيسـعلي دلواري با كننده هاي بيشـتري را به خود اختصـاص دهند و از بين موزه 
د   ته   4/22نفر و با افزايش نرخ رـش ترين تعداد بازديدكننده را داـش ال قبل، بيـش بت به ـس د نـس درـص

  است.
گران از موزه  تقبال كم اين گردـش تان و اـس گر ورودي به اـس ها و بناهاي با توجه به تعداد زياد گردـش

ــگران جه  ــت به منظور جذب گردش ها و ابنيه تاريخي تمهيداتي ت بازديد از موزه تاريخي، بهتر اس
تگاه  هر نـسبت به پر بار كردن توـسط دـس تان بوـش ود و با توجه به قدمت اـس يده ـش هاي ذيربط انديـش

  ها از آثار تاريخي استان اقدام و تبليغات الزم جهت معرفي اين اماكن صورت پذيرد. موزه 
ال د97  در ـس گري برابر ها و قطبه در مراكز و كانون، تعداد آثار و ابنيه تاريخي ثبت ـش هاي گردـش

  باشد.ابنيه مي 26با 
ال  تعداد جاذبه تان در ـس ده در ـسطح اـس ايي ـش ناـس ، به ترتيب 97هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي ـش

  مورد بوده است. 35و  24، 14
الت گذاري هاي ملي و اســتاني انجام شــده (شــامل اعتبارات ملي و تســهياز نظر ميزان ســرمايه

ال   ات ايرانگردي و جهانگردي در ـس يـس رمايه   216000، بالغ بر 97پرداختي)در تاـس ميليون ريال ـس
ميليون   190000ميليون ريال از محل منابع ملي و   26000گذاري صــورت گرفته كه از اين مقدار 
 ريال از محل منابع استاني بوده است. 
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تخت بوده كه نـسبت   3757برابر با   97ها) در ـسال آپارتمانظرفيت تاـسيـسات اقامتي (هتل و هتل  
ــد   ــال قبل داراي رش ــات اقامتي جوابگوي تعداد  82به س ــيس ــت. البته ظرفيت تاس ــدي اس درص

ــتقرار  ــتري ـبه منظور اسـ ــگران ورودي در اـيام عـيد نوروز نبوده و الزم اســـت اـماكن بيشـ گردشـ
هاي ت گردشـگري در سـطح شـهرسـتانگردشـگران تدارك ديده شـود. از نظر تسـهيالت و خدما

ال   تان در ـس ترين تعداد تخت (97اـس هر داراي بيـش تان بوـش هرـس مورد)، تعداد دفتر خدمات   290، ـش
ــافرتي، تورگرداني و تورگردانان ( ــتوران و تاالر پذيرايي با   17مس ــد و مورد مي 7مورد) و رس باش

تان هرـس هيالتيـش تان، جم و دير از نظر امكانات و تـس تان ها  هاي تنگـس هرـس اختي در اين ـش زيرـس
م،  گري و توريـس نعت گردـش عه ـص ت جهت توـس ورت گرفته و الزم اـس رمايه گذاري ناچيزي ـص ـس

  تسهيالت و خدمات اوليه فراهم گردد.
هاي دهكده در شــهرســتان 4تعداد    97  هاي گردشــگري در ســطح اســتان در ســالاز نظر دهكده 

ــنهاد گرد ــتان و كنگان پيش ــهر، گناوه، تنگس ــاحتي بالغ بر  بوش هكتار در حال  747يده كه در مس
  مطالعه، اجرا و تكميل مي باشند.

منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشـگري   12، تعداد  97از نظر مناطق نمونه گردشـگري در سـال  
مورد از اين مناطق داراي طرح جامع گردـشگري و   5در ـسطح اـستان معرفي گرديده اـست كه فقط  

روـستا به  9تعداد   97د. همچنين از نظر روـستاهاي هدف گردـشگري در ـسال  ـسرمايه گذار مي باـشن
  اند.عنوان روستاهاي هدف شناسايي شده كه بيشتر آنها در شهرستان دشتستان واقع شده 

   
  هاي گردشگري استان بوشهر: تركيب جاذبه1جدول   

  درصد  تعداد  گونه جاذبه
  100  131  كل

  64/36  48  طبيعي
  07/61  80  تاريخي –فرهنگي 

  29/2  3  انسان ساخت
  مأخذ: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر
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  1397هاي گردشگري استان به تفكيك شهرستان ها در سال : توزيع جاذبه2جدول 

گونه               
  شهرستان 

  انسان ساخت  تاريخيــ فرهنگي   طبيعي  كل
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد

  100  3  100  80  100  48  100  131  كل
  0  0  15  12  2/15  8  8/14  20  بوشهر

  35  1  5/7  6  2/15  7  11  14  تنگستان
  0  0  75/8  7  5/6  3  8/7  10  جم

  65  2  5/22  18  7/21  10  6/22  30  دشتستان
  0  0  15  12  5/6  3  7/11  15  دشتي
  0  0  25/6  5  7/8  4  7  9  دير
  0  0  5  4  5/6  3  4/5  7  ديلم

  0  0  75/3  3  8/10  5  25/6  8  عسلويه
  0  0  5/7  6  4/2  2  4/5  8  كنگان
  0  0  85/9  7  5/6  3  05/8  10  گناوه

  مأخذ: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر    
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  1395 – 97هاي هاي ايرانگردي و جهانگردي در استان طي سال: شاخص 3جدول 

 شرح 
واحد 

 1397  1396 1395  گيرياندازه
نرخ 

 تغييرات 
  824558706/5  7848190 7725976 نفر تعداد گردشگران ورودي به استان 

تعداد آثار و ابنيه تاريخي ثبت شده مراكز  
 كانون ها و قطب جهانگردي 

  5/62 26  106 106 عدد

  0 7  7 3 عدد  تعداد موزه هاي استان 
  66/16 14  12 10 عدد هاي طبيعي شناسايي شده تعداد جاذبه 
  0 24  24 17 عدد هاي تاريخي شناسايي شده تعداد جاذبه 

  66/16 35  30 8 عدد تعداد اماكن فرهنگي شناسايي شده 
  0 45  45 43 مورد  تعداد بناها و آثار تاريخي مرمت شده 

  28/64 46  28 18 مورد  برگزاري نمايشگاه صنايع دستي 
  -50 5  10 9 مورد  هاي صنايع دستي رايج استان رشته تعداد 

  -33/45 357  653 747 نفر  آموزش صنايع دستي 
  8/37 164  119 207 فقره  صدور پروانه توليد 

  85/90 313  164 197 فقره  صدور كارت شناسايي صنعتگران 
  86/0 353  350 190 نفر  ايجاد اشتغال از محل مجوزهاي صنايع دستي

بانك جهت دريافت وام به  معرفي به  
  -3/23 237  309 0 نفر  صنعتگران 

  - 90   0 نفر  صنعتگران تحت پوشش 
  38/82 3757  2060 1696 تخت ظرفيت تاسيسات اقامتي (تخت)

  77/2 74  72 67 درصد هاي تاسيسات اقامتي درصد اشغال تخت
گذاري ملي در تاسيسات  ميزان سرمايه

 (ميليون ريال) ايرانگردي و جهانگردي 
  - 26000  - 250000 ميليون ريال

گذاري استاني در تاسيسات  ميزان سرمايه
 ايرانگردي و جهانگردي (ميليون ريال) 

  66/26 190000  150000 10000 ميليون ريال
  مأخذ: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر
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فرهنگي استان در سال هاي  -ها و بناهاي تاريخي تعداد بازديدكنندگان از موزه : 4جدول 
97-1395  

  محل   بنا 
تعداد  

بازديدكنندگان  
  1395سال 

تعداد  
بازديدكنندگان  

  1396سال 

تعداد  
بازديدكنندگان  

  1397سال 
  251246  206567  184452  -  كل استان 

 بناهاي تاريخي 
دژ برازجان  

(كاروانسراي  
  مشير) 

  7566  6759  6305  برازجان 

  3678  2985  2469  برازجان   كاخ چرخاب 
  2342  1956  1288  برازجان   كاخ بردك سياه 

 پشت  –دشتستان    گور دختر 
  5467  4023  3302  پر

 پشت  –دشتستان    كوشك اردشير 
  4367  3562  2756  پر

  1673  1050  900  دالكي   پل مشير 
  12010  989  602  سعدآباد   چهل خانه 

  4534  3365  2467  سيراف   سيراف 
  5330  4001  3251  بوشهر   عارف دهدشتي 

  موزه ها 
  36754  30021  20458  بوشهر   مردم شناسي 

  167534  147856  140654  دلوار  رئيسعلي دلواري 
  مأخذ: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر

  
  

  

   



  1397گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان بوشهر ـ سال       422
  

 

  1395-97هاي تاسيسات اقامتي (هتل و هتل آپارتمان ها) استان در سال : 5جدول 

  نرخ تغييرات  1397  1396  1395  تعداد
  22/22  22  18  17  تعداد هتل و هتل آپارتمان

  8/156  2283  889  859  تعداد اتاق
  38/82  3757  2060  2000  تعداد تخت

  -  71  68  67  درصد
  صنايع دستي و گردشگري استان بوشهرمأخذ: اداره كل ميراث فرهنگي، 

  

  1397 تسهيالت و خدمات گردشگري موجود در سطح استان در سال : 6جدول 

 شهرستان

دفتر خدمات   مهمانپذيرها
و  يمسافرت
و ي تورگردان

  تورگردانان

شركت ها و 
دفاتر خدمات 
مسافرتي و 

  زيارتي

رستوران 
و تاالر 
  پذيرايي

تعداد 
 مهمانپذير

تعداد 
  اتاق

تعداد 
  تخت

  7  *  17  290  130  7  بوشهر
  1  *  -  -  -  -  تنگستان

  -  *  3  -  -  -  جم
  6  *  2  92  22  1  دشتستان

  1  *  -  12  4  1  دشتي
  -  *  -  -  -  -  دير
  3  *  2  74  27  3  ديلم

  -  *  1  74  37  2  عسلويه
  -  *  3  59  15  1  كنگان
  3  *  3  105  39  2  گناوه

  21  *  32  706  274  17  جمع كل
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  1397 هاي گردشگري استان در سال: دهكده 7جدول 

مساحت    شهرستان   موقعيت   عنوان 
  (هكتار)

  نوع اراضي 
مع 
 جا

رح
ط

  

ي 
ذار

ه گ
ماي
سر

ن 
يزا
م

 
ل) 
ريا

ن 
ليو
(مي

عي   
طبي

ع 
مناب

  

 و راه
زي 

سا
هر

ش
  

اير 
س

  

دل 
  آرام

  –شهرستان تنگستان 
حد  –بخش دلوار 

فاصل روستاي محمد  
  عامري تا بندر رستمي

  2200  دارد        500  تنگستان 

  گناوه

حد   –شهرستان گناوه 
فاصل روستاي مال 
خليفه تا روستاي 

  چاهك

  1500  دارد        150  گناوه

كمربندي  –بوشهر   بوشهر
  -  دارد        85  بوشهر  اميرالمومنين

  -  دارد        12  عسلويه  شهرستان عسلويه  كنگان
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  1397: مناطق نمونه گردشگري استان در سال  8جدول 

  نام منطقه 

  سطح منطقه 

  شهرستان 

ضي 
 ارا

وع
ن ن

عيي
ت

  

  نوع اراضي 

وب 
مص

ع 
جام

ح 
طر

  

نام  
سرمايه  

ني   گذار 
ستا

ا
  

لي 
م

لي   
لمل
ن ا

بي
عي   

طبي
ع 
مناب

زي   
سا
هر

 ش
ه و

را
  

اير 
س

  

شهرداري   دارد       باير  تنگستان       دلوار
  دلوار

جزيره  
شركت  دارد        باير  گناوه        ميرمهنا 

  فالمينگو

شهرداري  دارد        جنگل  ديلم        حماد ديلم 
  ديلم

جزيره  
 دارد        باير  بوشهر        عباسك 

سازمان 
مناطق 
  گردشگري

 دارد        باير  بوشهر        ليان 
سازمان 
همياري 
  شهرداري

  ندارد  -        كوهستاني  جم        چگاسه 
  ندارد  -        باير  گناوه        جفير 

سدرئيسعلي  
  ندارد  -        باير  ستاندشت        دلواري

  ندارد  -        جنگل  جم        گلوبردكان 
  ندارد  -        باير  دشتي        مند 

  ندارد  -        جنگل  دشتستان       سرقنات 
  ندارد  -        جنگل  تنگستان       خائيز 
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  1397  : روستاهاي هدف گردشگري استان در سال 9جدول 

 دنوع واحبخش شهرستان
 گردشگري

 نوع اراضي آدرس دقيق پروژه  گذارنام سرمايه

 دشتستان

 فاقد سرمايه گذار  بوم گردي  سعدآباد 
  -راه روستايي سعدآباد

 آبپخش
 منابع طبيعي 

 فاقد سرمايه گذار  بوم گردي  ارم 
تنگ  -جاده رودفارياب 

 ارم 
 منابع طبيعي 

 منابع طبيعي  آبپخش -جاده برازجان فاقد سرمايه گذار  بوم گردي  سعدآباد 

 گذار فاقد سرمايه  بوم گردي  ريگ  گناوه
  -گناوه   -جاده بوشهر 

 جاده ساحلي 
 منابع طبيعي 

 ديلم
بندر 
امام  
 حسن

 فاقد سرمايه گذار  بوم گردي 
  -  ديلم  - جاده گناوه

 جاده ساحلي 
 منابع طبيعي 

 فاقد سرمايه گذار  بوم گردي  مركزي  عسلويه
  -جاده عسلويه
 بندرعباس 

 منابع طبيعي 

 منابع طبيعي  روستاي گشي  فاقد سرمايه گذار  بوم گردي  مركزي  تنگستان

 فاقد سرمايه گذار  بوم گردي  مركزي  دشتي
جاده روستايي احشام  

 قائدها
 منابع طبيعي 

 بوشهر
حومه  
 بوشهر 

 فاقد سرمايه گذار  بوم گردي 
 - گناوه -جاده بوشهر 

 دويره -راه احمدي سه 
 منابع طبيعي 
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 رفاه و تأمين اجتماعي-هشتم  فصل

 

  

  مقدمه 
ريزان، كــه از ديربــاز تــاكنون ذهــن برنامــه هــاي كليــدي و اساســييكــي از بحــث

، عمــومي را بــه خــود معطــوف داشــته اســتاقتصــاددانان، سياســتمداران و ســاير متوليــان امــور 
ايجاد رفاه عمـومي و امنيـت اجتمـاعي اسـت. سـازمان ملـل متحـد واژه رفـاه اجتمـاعي را ايـن 

  گونه تعريف كرده است:
ــيعي از فـعالـيت«  ـهايي را ـكه تـحت نـظارت و ـبا كـمك دوـلت و برـناـمهـها رـفاه اجتـماعي دامـنه وسـ

  گيرد.» شود، در بر ميو جامعه انجام ميبراي بهزيستي افراد 
ـهاي تـعدادي از نـهادـهاي اجتـماعي ـكه  توان نتيـجه فـعالـيتاز جنـبه نـهادي، رـفاه اجتـماعي را مي

دهد يي كه اجازه ميهابراي دستيابي فرد و گروه به سطح قابل قبولي از زندگي، تندرستي و فرصت
سـازگاري با جامعه حل نمايند،  آنان تمامي اسـتعدادهاي خود را پرورش دهند و مسـايل خود را در

  دانست.
ديهي اســت بدون تامين اجتماعي، تحقق عدالت اجتماعي و ارتقاء ســطح كمي و كيفي منابع ب

وليد و اـشتغال بيـشتر نيروي انـساني ممكن نيـست و بدون عدالت اجتماعي، توـسعه اقتـصادي يعني ت
ر نخواهد بود. بخش تامين اجتماعي مجموعه كل از تدابير، روشميـس اي ها و اقدامات بيمهاي متـش

تغال و بازنشـسـتگي و حمايت از  اغل در دوران اـش ت كه هدف آن حمايت از نيروي انسـاني ـش اـس
ـشدگان ده به بيمهمهمترين خدمات ارائه ـش باـشد. بازماندگان ـشاغالن و بازنـشـستگان فوت ـشده مي
ــتمري در اين نـظام، اراـئه بيـمه ـخدـمات درـماني و بيـمه ـهاي اجتـماعي در ـقاـلب پرداـخت انواع مسـ
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بازنشــســتگي، از كارافتادگي، بازماندگي، بيكاري، غرامت نقص عضــو و كمك بارداري اســت. 
ــتگاه  ــئول امور بيمهدس ــتان ميهاي متعددي مس ــند كه مهمترين آنها كه  اي در هر اس نقش باش

اي در استان را برعهده دارند، اداره كل تامين اجتماعي هاي بيمهاـساـسي در هدايت و اجراي فعاليت
  باشند. و سازمان بيمه خدمات درماني مي

رافتمندانه آنان  تي نيز از اركان مهم دفاع از معلوالن و از كارافتادگان و تامين زندگي ـش بهزيـس
هاي هاي مدافع طبقات دردمند و گرفتار در مقابل آسـيبانبوده اسـت و امروزه از بزرگترين سـازم

، ، تدابير هااي هدفمند از انديشــه. بخش بهزيســتي متشــكل از مجموعهجســماني و رفتاري اســت
ــت ـكه ـبه اي ـبه منظور حـماـيت و مراقـبت از ـخانواده ـهاي غيربيـمهـخدـمات و فـعالـيت ـها و افرادي اسـ

ــادي ــمي و رواني ـفاـقد تواـنايي الزم براي اداره  ، ، اجتـماعيدالـيل مختلف اقتصـ فرهنگي و ـيا جسـ
هاي متولي ارائه خدمات نترين ســازما. عمده ، خانوادگي و اجتماعي خود هســتندزندگي شــخصــي

)، بنياد ـشهيد هزيـستي، كميته امداد امام خميني(ره ها عبارتند از: ـسازمان ببهزيـستي در ـسطح اـستان
  الل احمر. و امور ايثارگران و جمعيت ه

الـيت  ا و نوع دراين بخش، فـع ــتقيم آنـه ا، افراد تـحت پوشـــش مسـ ادـه ات اين نـه داـم ا و اـق ـه
  گيرد.  گردد، مورد بررسي قرار ميهاي حمايتي كه براي رفع نياز اين اقشار انجام ميبرنامه

  سازمان تامين اجتماعي 

رلوحه كار دولت ته  تأمين اجتماعي همواره در ـس ت و از آنجا كه كااليي عمومي ها قرار داـش اـس
ت ناگزير اين دولت ااـس تند كه ـس وب ميها هـس ت كه اين گردند و بر آنمان دهنده آن محـس هاـس

  وظيفه مهم و بنيادي را با مشاركت مردم به انجام رسانند.    
اي و حمايتي، در ايجاد و برقراري عدالت ســازمان تامين اجتماعي به عنوان يك ســازمان بيمه

ماعي، توزيع مجدد درآمدها، ارتقاء ـسالمت عمومي و همچنين جبران درآمد از دـست رفته افراد اجت
شاغل به علل مختلف از قبيل سالمندي، ازكارافتادگي، بيماري، حوادث و غيره نقش بسيار حساسي 

قســـمت قابل بررســـي اســـت: امور   كند. امور حمايتي ســـازمان تامين اجتماعي در دورا ايفا مي
  شدگان و امور مستمري بگيران.بيمه
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  بيمه شدگان 

ال  تعداد بيمه ازمان تامين اجتماعي در ـس باـشد كه نفر مي  325531برابر با   97ـشدگان اـصلي ـس
درصـد جمعيت اسـتان را پوشـش  28درصـد كاهش يافته اسـت و   2در مقايسـه با سـال گذشـته  

شــدگان تامين اجتماعي با افراد تحت تكفل تحت پوشــش تامين اجتماعي دهد. تعداد كل بيمهمي
ال   يده ، كه در مجموع    946175به  97در ـس تان را تحت پوـشش   81نفر رـس د از جمعيت اـس درـص
ال   و دهدقرار مي بت به ـس ت. باال بودن  د 5،   96نـس افراد تحت تكفل  آماررصـد افزايش يافته اـس

ــد ــاغل در پروژه اين دليل ميگان تامين اجتماعي به بيمه ش ــد كه تعداد زيادي از افراد ش هاي باش
ــتان ــاير اس ــاير پارس جنوبي و خارگ در س ــكونت دارند و افراد تحت تكفل اين افراد در س ها س

تان دگان اـصلي تامين اـس وند. بيمه ـش تان محـسوب نمي ـش ماري اـس رـش كونت دارند كه جزء ـس ها ـس
ــدگان اجباري(دولت ــامل بيمه ش ــاغل و حرف آزاد، بيمه اجتماعي ش ي و غير دولتي)، اختياري، مش

  باشد.بيكاري و بيمه رانندگان مي
  بيمه شدگان اجباري  

كند و مزد يا اي كه به دســتور كارفرما يا نماينده او در محلي به نام كارگاه كار ميبيمه شــده 
گان اصـلي اسـتان شـددرصـد از كل بيمه  86گويند. دارد، بيمه شـده اجباري ميحقوق دريافت مي

ــدگان اجباري ميبيمه ــند. تعداد بيمهش ــال باش ــهر در س ــتان بوش ــدگان اجباري اس برابر با   97ش
شـدگان درصـد كاهش يافته اسـت. بيمه 3باشـد. كه در مقايسـه با سـال گذشـته  نفر مي  276510

  باشد. شدگان غيردولتي ميشدگان دولتي و بيمهاجباري شامل بيمه
  بيمه اختياري   

ال به عنوان  ته حداقل به مدت يك ـس ود كه در زمان گذـش امل افرادي مي ـش بيمه اختياري ـش
بيمه شده براي آنان حق بيمه پرداخت شده باشد و درحال حاضر نيز كاركن مستقل به شمار آيند و  

ال   دگان در ـس ود. تعداد اين نوع بيمه ـش نفر مي    5631برابر با 97براي آنان مجدد بيمه پرداخت ـش
دگان اختياري  1/  7د كه باـش  ود. تعداد بيمه ـش امل مي ـش ال را ـش دگان اين ـس د از كل بيمه ـش درـص

  درصد افزايش يافته است. 20معادل  96در اين سال نسبت به سال  
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  بيمه مشاغل آزاد 
غل  ت كه براي انجام حرفه و ـش اغل آزاد اـس احبان حرفه و مـش ته از ـص امل آن دـس اين بيمه ـش

تن  تناد مجوز مورد نظر، با داـش ورت كارفرما ) يا خود به تنهايي ( خويش فرما ) به اـس كارگر ( به ـص
ازمان تامين اجتماعي  وي مراجع ذيـصالح و يا به تـشخيص هيئت مديره ي ـس ادره از ـس تغال ـص اـش
به كار اـشتغال داـشته باـشند و مـشمول مقررات حمايتي خاص نيز قرار نگيرند. تعداد افراد بيمه ـشده 

ـشدگان اين ـسال را درـصد از كل بيمه7/2نفر بوده كه حدود   8355 معادل  97ـسال    مـشاغل آزاد در
ال  اغل و حرف آزاد در ـس دگان مـش ت. تعداد بيمه ـش اص داده اـس ال ن  97به خود اختـص بت به ـس ـس

  كاهش يافته است. رصدد 15قبل از آن  به ميزان 
  بيمه بيكاري 

ــاـمل افرادي مي ــود ـكه طبق ـقانون و اين بيـمه شـ مقررات ـتامين اجتـماعي بيـمه بوده ، ولي شـ
اند. ـسازمان تامين اجتماعي موظف اـست به اين برخالف ميل و اراده خود در حال حاـضر بيكار ـشده 

از تامين  97افراد تا زمان مشـخصـي مقرري ايام بيكاري پرداخت نمايد. تعداد افرادي كه در سـال  
ــد از كل بيـمه  8/0نفر بوده كه مـعادل    2646اند،  اجتـماعي مقرري ايام بيـكاري دريافت نموده  درصـ

نـسبت به  97گردد. تعداد افراد تحت پوـشش بيمه بيكاري در ـسال  ـشدگان در اين ـسال را ـشامل مي
  درصد افزايش يافته است.  4/8سال قبل از آن  معادل 

  بيمه رانندگان 

ــار مختلف از جمله كاميونپوشــش بيمه گان  و . . . از جمله داران، راننداي كليه طبقات و اقش
باشد. تعداد افراد راننده بيمه شده تامين اجتماعي در سال اهداف دولت در زمينه تامين اجتماعي مي

درـصد از كل افراد بيمه ـشده تامين اجتماعي در ـسال  2/2باـشد كه معادل  نفر مي  7069برابر با   97
امل مي ود. اين رقم بيانگر مورد نظر را ـش دي 1/0  كاهشـش ال    درـص بت به ـس  96اين نوع بيمه نـس

  باشد.مي
تيباني :  بت پـش اخنـس تمري بگيران بدـست ص  اين ـش دگان به تعداد مـس يم تعداد بيمه ـش از تقـس

تمري بگير  بيانگرو   مي آيد ت كه به ازاي هر مـس د چندآن اـس طي دهه اخير   .وجود دارد ه بيمه ـش
المند ـشدن جمعيت زيرپوـشش، باال بودن نرخ  به دليل تحوالت جمعيتي، افزايش اميد به زندگي، ـس

بگيران تأمين هاي ـشغلي و عوامل مـشابه، تعداد بازنـشـستگان و مـستمريحوادث و ـسوانح و بيماري
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ت. عالوه براين، اجراي قوانين بازنـش  مگيري افزايش يافته اـس تگي پيش از اجتماعي به نحو چـش ـس
هاي اخير منجر به تشـــديد روند رشـــد تعداد موعد و افزايش دامنه شـــمول اين قوانين در ســـال

  مستمري بگيران اين صندوق شده است.
ــبت بيمه ــندوق (نس ــتيباني ص ــبت پش ــده كه نس ــدگاناين تغييرات موجب ش ــلي به   ش اص

اين ـشاخص اين اـست كه  برـسد. مفهوم  1397در ـسال   1/8به عدد   3/5بگيران) از حدود  مـستمري
ال   تمري بگير حدود   1396در ـس ال نفر حق بيمه مي  5به ازاي هر يك مـس  1396پرداختند و در ـس

  نفر رسيده است.   8اين تعداد به حدود
ال   ازمان تامين اجتماعي در ـس بت پوـشش بيمه هاي اجتماعي ـس د بوده   3/81،  1397نـس درـص

  ته است .درصد افزايش داش 5/0و نسبت به سال قبل است
** ـشهرـستان عـسلويه باالترين ميزان افراد بيمه ـشده و ـشهرـستان دير پايين ترين ميزان افراد 
بيمه ـشده را به خود اختـصاص داده اند. ـشهرـستان عـسلويه به دليل داـشتن نيروي كار زياد و مهاجر 

باشـد.پس از شـهرسـتان جهت فعاليت در صـنايع نقت و گاز رتبه اول را در اين خصـوص دارا مي 
 عسلويه ، شهرستان بوشهر باالترين رقم بيمه شدگان را به خود اختصاص داده است .

  
   1396-97: برخي شاخصهاي استان و مقايسه آن با كشور در سالهاي 1جدول 

  درصد تغييرات  1397  1396  شاخص / سال
نسبت پشتيباني در بيمه هاي تامين 

  52/ 8  8/ 1  5/ 3  اجتماعي

  0/ 49  81/ 3  80/ 9  هاي اجتماعي ( درصد)پوشش بيمه
  -50  0/ 1  0/ 2  نسبت وابستگي

  سازمان تامين اجتماعي كشور بيمه اي -تحليلي شاخص هاي كليدي جمعيتي  -گزارش توصيفي ماخذ: 
  ماخذ: محاسبات نگارنده
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  1396-97هاي شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي طي سال: تعداد بيمه 2جدول 
  (نفر) 

مشاغل  اختياري  اجباري  شرح
قراردادهاي  رانندگان بيكاري  آزاد

  جمع  خاص

1396  286038 4697  7272  2441  7074  24925  332447 
1397  2765105631 8355 2646 7069 25320 325531
  -2/ 1  1/ 6  -0/ 1  8/ 4  14/ 9  19/ 9  -3/ 3 تغييرات درصد
  مأخذ: سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر 

  
شدگان اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به تفكيك : تعداد بيمه3جدول 

  (نفر) 1397شده طي سالشهرستان و نوع بيمه

مشاغل   اختياري  اجباري  شرح
قراردادهاي   رانندگان  بيكاري  آزاد

  جمع  خاص

 86234 8296 1661 1210 2874 2184 7009  بوشهر

 11263 2264 566 92 492 163 7686  تنگستان

 12740 463 87 76 369 115 11630  جم

 29379 7191 2265 634 2350 1064 15875  دشتستان

 9196 1912 446 96 771 170 5801  دشتي

 8974 484 359 91 361 94 7585  دير

 9128 504 336 35 127 343 7783  ديلم

 90147 68 48 51 164 141 89675  عسلويه

 50212 433 196 200 441 329 48613  كنگان

 18258 3705 1105 161 406 1028 11853  گناوه

 325531 25320 7069 2646 8355 5631 276510  جمع
  مأخذ: سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر
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  1396-97هاي شدگان تأمين اجتماعي استان بوشهر طي سال: آمار بيمه 4جدول 

  درصدتغييرات  1397 1396  شرح
  -2/ 1 325531  332447  شدگان اصلي تأمين اجتماعيتعداد بيمه

دگان تأمين اجتماعي با افراد  تعداد كل بيمه ـش
  5/ 2 946175  899258  تحت تكفل تحت پوشش تامين اجتماعي

اه ارـگ داد ـك أمين تـع ــش ـت ت پوش اي تـح ـه
  12/ 6 21612  19192  اجتماعي

ـــتـمري ـبـگـيران ـتحـت  أـمـين  مس ــش ـت ـپوش
  -36/ 3 40041  62830  اجتماعي

ه داد بيـم أمين تـع اري ـت ه بيـك ان بيـم ــدـگ شـ
  12/ 9 2646  2344  اجتماعي

  مأخذ: سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر
  

  اداره كل بيمه سالمت 
هاي نوين آوريســالمت يكي از نيازهاي جوامع بشــري اســت و امروزه پيشــرفت علوم و فن

المت اثرات متفاوتي بر   ت و در حوزه ـس ته اـس ادي افراد گذاـش ابعاد زندگي فردي، اجتماعي و اقتـص
ــني جمعـيت و ـها و تغيير الگوي بيـمارينيز ـبه دلـيل ـگذر اپـيدميولوژـيك بيـماري ـها، افزايش مـياـنه سـ

هاي نوين پزـشكي و روند تدابير تـشخيص درماني از ـسوي تغيير ـسبك زندگي از يك ـسو و فناوري
  هاي سالمت در جامعه شده است.  ش چشمگير هزينهديگر موجب افزاي

كيل   المت با تـش ازمان بيمه ـس ور به  ـس الحات نظام رفاه اجتماعي كـش ، يكي از بزرگترين اـص
ــطح كيفيت در  ــده و زمينه تحقق اهداف بلندي چون عدالت محوري ، ارتقاء س عهده آن نهاده ش

دگان   المت ، كاهش پرداخت از جيب بيمه ـش اني بيمه اي و بسـط و ارائه خدمات ـس ، رفع همپوـش
اس  ور فراهم گرديد . از اين رو بر اـس ر كـش راـس ترش برنامه پزـشك خانواده و نظام ارجاع در ـس گـس

قانون برنامه پنجم توسعه ،  38و بر اساس ماده   22/5/91ابالغ اساسنامه تشكيل سازمان در تاريخ  
 91ت ايران در تاريخ اول مهر ماه ـسال  با تجميع ـسازمان هاي بيمه گر كـشور ، ـسازمان بيمه ـسالم

تشــكيل شــد تا به اين ترتيب خدمات پايه ســالمت به طور يكســان به تمامي مردم در قالب يك 
  .سازمان ارايه شود
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ده از طرف اداره  تان،  بر اـساس آمار ارائه ـش تان   درـصد  6/39كل بيمه ـسالمت اـس از جمعيت اـس
،  97يمه ســـالمت در ســـال  شـــدگان بباشـــد. جمعيت بيمه  تحت پوشـــش بيمه ســـالمت مي

لي و تبعي ) نفر مي(460717 ال قبل ، اـص بت به ـس د كه نـس د  6باـش ته اـست.  كاهشدرـص اين  داـش
     كاهش بدليل رفع همپوشاني با ساير بيمه ها بوده است.

  
  1396- 97هاي  : جمعيت تحت پوشش بيمه سالمت به تفكيك اصلي و تبعي طي سال 5جدول 

درصد   1397  1396  هاي هدفشاخص
  تغييرات

  9/ 3 155362  142166  شدگان اصليجمعيت بيمه
  -12/ 3 305355  348063  شدگان تبعيجمعيت بيمه

تعداد كل بيمه خدمات درماني با افراد تحت تكفل  
  -6 460717  490229  تحت پوشش بيمه خدمات درماني

  مأخذ: اداره كل بيمه سالمت استان بوشهر
   

تائيان،   59درـصد كاركنان دولت،   16ـشامل  97اي در ـسال  بيمههاي  ـسهم ـصندوق درـصد روـس
  باشد.درصد ساير اقشار مي 6درصد بيمه سالمت همگاني ،  18

ال  از مجموع بيمه المت در ـس ش بيمه ـس دگان تحت پوـش تان با   97ـش تـس تان دـش هرـس  30ـش
اير ـشهرـستان تايي  به بيمهها دارد كه عمدتاً مربوط  درـصد  بيـشترين ـسهم را در بين ـس ـشدگان روـس

درصد داراي بيشترين سهم   44اـست ولي بيمه كاركنان دولت تحت پوشش در شهرستان بوشهر با 
  در استان است.
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اي طي هاي بيمهتفكيك صندوق جمعيت تحت پوشش بيمه سالمت استان به : 6جدول
  1396-97هاي سال

  درصد تغييرات  1397  1396  سال                شرح                             
  2/1- 75275  76191  كاركنان دولت

  -19/ 7 272494  339255  روستاييان
  0 0  0  فرمايان (مشاغل آزاد)خويش

  46/ 3 25884  17694  ساير اقشار
  51 84888  56201  بيمه سالمت همگاني

  145 2176  888  بيمه ايرانيان
  -6 460717  490229  جمع

  مأخذ: اداره كل بيمه سالمت استان بوشهر
  

  97شدگان تحت پوشش بيمه سالمت به تفكيك شهرستان در سال آمار بيمه : 7جدول

كاركنان   شهرستان
ساير  روستاييان  دولت

  اقشار
سالمت 
 همگاني

بيمه 
سهم   جمع ايرانيان

 شهرستان
 17/8 81914 631 16909 7881 23179 33314  بوشهر

 8/1 37504 8 0 1218 33411 2867  تنگستان
 4/6 21085 7 0 506 18460 2112  جم

 13849630/1 631 25465 6223 89219 16958  دشتستان
 10/5 48469 131 10628 2801 29296 5613  دشتي
 7/0 32136 7 0 1997 27142 2990  دير
 3/3 15266 44 0 808 12577 1837  ديلم

 0/0 0 0 0 0 0 0  عسلويه
 9/2 42357 174 11456 1501 25177 4049  كنگان
 9/4 43490 544 20430 2948 14033 5535  گناوه
 460717100/0 2176 2588484888 272494 75275  جمع

  مأخذ: اداره كل بيمه سالمت استان بوشهر
  نكته:آمار شهرستان عسلويه و كنگان يكجا لحاظ شده است.
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ــال  ــتان در س ــالمت در اس ــات طرف قرارداد بيمه س ــس ــه   528برابر با   97تعداد موس ــس   موس
  گردد.درصد از كل موسسات درماني استان را شامل مي 95مي باشد كه 

  
تعداد موسسات طرف قرارداد بيمه سالمت در استان و نسبت آن به كل موسسات  : 8جدول 

  1396-97هاي درماني در طي سال

  1397  1396  شرح سال
  528  528  تعداد موسسات طرف قرارداد

  %95  %95  نسبت به كل موسسات (درصد)
  مأخذ: اداره كل بيمه سالمت استان بوشهر 

  
ــده تحت پوشــش به مراكز درماني در  ــده براي هر بار مراجعه يك بيمه ش ميانگين مبلغ هزينه ش

  درصد افزايش يافته است.  2/15باشد كه نسبت به سال گذشته ريال مي632986، معادل  97سال  
  

ميانگين هزينه هر بار مراجعه بيمه شدگان تحت پوشش بيمه سالمت به مراكز  : 9جدول 
  (ريال)1396-97هاي درماني استان طي سال

  1397  1396  هاي هدفشاخص
   632/986  549531  ميانگين هزينه هربار مراجعه به مراكز درماني(ريال)

  15/ 2  6/ 3  درصد رشد نسبت به سال قبل
  سالمت استان بوشهرمأخذ: اداره كل بيمه  
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در استان  1396-97هايهاي درمان به تفكيك صندوق در سالمقايسه هزينه :  10جدول
  بوشهر 

  صندوق
1396  1397  

   هزينه
  (ميليون ريال) 

سرانه  
  هزينه(ريال) 

   هزينه
  (ميليون ريال) 

سرانه  
  هزينه(ريال) 

   286079   258417   278649   254767  كارمندان دولت

   228280   70905   330851   70249  ساير اقشار

   195831   640354   233764   951666  روستاييان

   114464   119588   285130   191912  همگاني/ايرانيانبيمه سالمت

   7313481   96889   9789349   95035  بيماران خاص

    228176    4203  ....  ....  اتباع خارجي
   215309   1190356 -   1563629  جمع

  مأخذ: اداره كل بيمه سالمت استان بوشهر
  

  كميته امداد امام خميني ( ره )

به منظور رـسيدگي به حل مـشكالت محرومين جامعه تاـسيس   1357اين نهاد حمايتي در ـسال  
ــهـيد رـجايي، طرح ـمددجويي ( دايمي و  ــد. عـمده ـخدـمات حـمايتي اين نـهاد عـبارتـند از: طرح شـ شـ

خدمات درماني ( دايمي و موردي)، خدمات فرهنگي، وام خودكفايي، وام قرض الحسـنه، موردي )، 
  كمك هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه و خدمات عمراني.

ال   تان از 97در ـس تان تعداد    639كميته امداد اـس كنهي اـس تاي داراي ـس تا معادل   587روـس روـس
ي اـستان تحت پوـشش طرح عادي درـصد خانوارها  12تحت پوـشش قرار داده  اـست.  درـصد را   92

اند. اين طرح، طرحي اـست كه بر اـساس آن افراد بنا به عللي از يا مددجويي كميته امداد قرار گرفته
ت، برحـسب نوع نيازمندي تحت پوـشش  رپرـس ت، از كار افتادگي و معلوليت ـس رپرـس قبيل فقدان ـس

ش  درصـد از  6/7گيرند. در مجموع هاي دايمي يا موردي قرار ميكمك تان تحت پوـش جمعيت اـس
  باشند.  كميته امداد مي
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ميليون   608813معادل   97آوري شــده كميته امداد در ســال كل درآمدهاي اختصــاصــي جمع
  درصد افزايش يافته است.  28ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 

   1396-97هاي هاي كميته امداد استان بوشهر طي سال: برخي شاخص 11جدول

  درصد تغييرات  1397  1396  شرح
 0 29 29  تعداد واحدهاي امداد 

 33/ 4 839 629  ستاهاي تحت پوشش كميته امداد  تعداد رو

 42/ 8 39318 27543  تعداد خانوار تحت پوشش عادي(مددجويي)

 50/ 1 77551 51466  تعداد نفرات تحت پوشش عادي(مددجويي)

 56/ 8 43195 27543  تعداد كل خانوار تحت پوشش 

 72/ 5 88797 51466  تعداد كل نفرات تحت پوشش 

 90 7/ 6 4  نسبت جمعيت تحت پوشش به جمعيت استان 
  عادي ميزان مستمري پرداختي به مددجويان 

 313 924146 223730  ميليون ريال) (

  7/09- 087/1 3736  تعداد نوعروس جهيزيه داده شده 
 ....  20150 ...   تعداد بيمه شدگان 

 0/ 1 65884 65806  پرداختي(ميليون ريال) مبلغ جهازيه 

 91 866/ 4 2558  تعداد ايتام معرفي شده به حاميان 

 -15/ 7 69808 82786  تعداد صندوق هاي صدقات 
هاي صدقات   مبلغ جمع آوري شده از صندوق

 -5/ 7 28749 30482  (ميليون ريال) 

 28 608813 476220  جمع كل درآمدها(ميليون ريال)
  كميته امداد امام خميني استان بوشهرمأخذ: 
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  اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران

فلـسفه وجودي بنياد ـشهيد و امور ايثارگران ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف ( ـشامل ـشهدا، 
هاي آنان) و جلب رضايت آنان بر اساس مباني ارزشي اسالمي و توسعه جانبازان، آزادگان و خانواده 

باـشد. بنياد ـشهيد گـسترش تعامل با آحاد جامعه به منظورترويج فرهنگ جهاد، ايثار و ـشهادت ميو 
أمورـيت و اـهداف خود متنوع اي ـم ـــت ارگران در راسـ ه و حوزه و امور ايـث دـمات در زميـن ـهاي ترين ـخ

اوره  ي، حقوقي و مـش تي، درماني، آموزـش ادي، بهداـش د اي را به افرا فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، اقتـص
  دهد.تحت پوشش ارائه مي

ازمان به جامعه هدف ارائه مي ط اين ـس ود خدماتاز جمله خدمات ديگري كه توـس درماني و ـش
ي، انجام فعاليت تغال ميتوانبخـش كن و اـش ي و پرداخت وام مـس د. مطابق  هاي فرهنگي و ورزـش باـش

بگيران تعداد مستمري  97ل   آمار ارائه شده توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان، در سا
ال مجموعاً   هدا و جانبازان در اين ـس ال قبل خانواده مي1607خانواده ـش بت به ـس د كه نـس  626باـش

  يافته است.   افزايشدرصد 
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هاي هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر طي سالعملكرد فعاليت : 12جدول 
1396-97  

  درصد تغييرات  1397 1396  واحد  شرح
بگيران خانواده شهدا و تعداد مستمري

 جانبازان 
 25/8 1607 1277 خانوار

 87/8- 287653 2365164ريالميليون ميزان پرداخت مستمري 
آموزان تحت تعداد دانشجويان و دانش

 پوشش
 11/6- 2118 2396 نفر

 .… 302200 ...ريالميليون ميزان پرداخت وام مسكن 
مند شده از تمهيدات  تعداد افراد بهره 

 اشتغال 
 32/7- 107 159 نفر

 89/1 38000 20100ريالميليون ميزان پرداخت وام اشتغال 
مند از خدمات فرهنگي تعداد افراد بهره 

 و ورزشي
 290/4 2225 570 نفر

هاي تامين  ميزان پرداخت هزينه
 سالمت ايثارگران 

 12/3 4899 4363ريالميليون

مند از خدمات مشاوره تعداد افراد بهره 
 و مددكاري

 8/5- 3659 3997 نفر

ها و ها،همايش تعداد برگزاري نمايشگاه
 ها يادواره

 3/5 981 948 مورد

 81/8 289 159 مورد آوري و حفظ آثار ايثارگران جمع
هاي توليدي راديويي و  تعداد برنامه

 تلويزيوني 
 99- 48 4750 مورد

 0/5 212 211 گلزار تعداد گلزار شهداكل 
 28/6- 5 7 گلزار تعداد گلزار ساماندهي شده 

 0/1 1976 1974 مزار كل تعداد مزار شهدا 
 53/6- 58 125 مزار تعداد مزارهاي بهسازي و مرمت شده 

  مأخذ : اداره كل  بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر  
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: آمار جانبازان، خانواده شهدا و مستمري بگيران تحت پوشش بنياد شهيد و مبلغ  13جدول
 به تفكيك شهرستان 1396-97هاي پرداختي طي  سال

  مأخذ : اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان بوشهر  
  
  
  
  
  
  

  شهرستان-سال

تعداد   تعداد جانبازان(نفر)
خانواده هاي 

حقوق و 
مستمري 

  شهدابگير 

حقوق و 
مستمري 
  پرداختي

  (ميليون ريال)
درصد  25  درصد 25تا

  جمع  به باال

1396  5236  2624  7860  1639  408096  
1397  3909 2644  6553 2040 477649 

 119057 440 1792  599 1193  بوشهر

 30507 140 335  139 196  تنگستان

 18023 88 178  54 124  جم

 157767 666 1741  747 994  دشتستان

 45893 217 586  236 350  دشتي

 25300 113 488  130 358  دير

 13551 63 175  50 125  ديلم

 0 0 30  18 12  عسلويه

 24725 104 276  104 172  كنگان

 42826 209 653  268 385  گناوه
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  اداره كل بهزيستي

اداره كل بهزيســـتي از مهمترين نهادهاي حمايتي اســـت كه از طريق بودجه عمومي به افراد 
اي ـبا ـهاي غير بيـمهنـماـيد ـبا اتـخاذ ـتدابير و اراـئه ـخدـمات و حـماـيتمعلول و محروم ـجامـعه كـمك مي

اركتحفظ ارزش اني و تكيه بر مـش درآمد هاي كم هاي مردم در جهت گروه ها و كرامت واالي انـس
هاي نيازمند فاقد ها شــامل ســالمندان نيازمند، بيماران رواني مزمن، خانواده اقدام نمايد. اين گروه 

  باشد.سرپرست و يا بدسرپرست، كودكان خياباني، دختران فراري و زنان ويژه مي
ال   تي در ـس امل   97مراكز ارائه دهنده خدمات اداره كل بهزيـس مركز  265مركز دولتي و   57ـش

ال قبل  ولتي ميغيرد بت به ـس د كه تعداد مراكز غيردولتي نـس ت. در  7باـش د افزايش يافته اـس درـص
باـشد. منظور واحد مي  28نـسبت مراكز دولتي و غيردولتي به يكـصد هزار جمعيت معادل با   97ـسال  

، از مراكز ارائه دهنده خدمات، مراكز ســاماندهي كودكان خياباني، مداخله در بحران، بازپروري زنان
ـــيار، مراكز ـكاهش طالق، مـهدـهاي كودك، مراكز نگـهداري،  ــالـمت، ـخدـمات اجتـماعي سـ ـخاـنه سـ

  باشند. هاي بهداشت ميمراكز بهداشتي و درماني و خانه
ال   ازمان    1397در ـس ال نفر مي180559تعداد جمعيت تحت پوـشش ـس بت به ـس د كه نـس باـش

ـستمري بگير بهزيـستي مي باـشند. تعداد نفر م  25183درـصد تغيير كرده اـست. از اين تعداد  15قبل  
ش   ال قبل    44430خانوارهاي تحت پوـش د كه نسـبت به ـس درصـد افزايش يافته  4خانوار مي باـش

خانوار مـستمري بگير بهزيـستي مي باـشند. در اين ـسال در ـسطح اـستان   14371اـست.  از اين تعداد  
  خصوصي فعاليت مي كنند . مركز نگهداري روزانه و شبانه روزي معلولين، همگي بصورت  11
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  1396-97هاي : عملكرد اداره كل بهزيستي استان بوشهر طي سال 14جدول 
  درصد تغييرات  1397  1396  شاخص / سال

 6/43 25183  17531  مستمري بگير  تعداد جمعيت تحت پوشش سازمان
 15/2 180559  156740  كل

 45/5 14371  9878  مستمري بگير  خانوارهاي تحت پوششكل
 4/1 44430  42693  كل

روزي تعداد مراكز نگهداري روزانه و شبانه
  معلوالن ذهني

 0 0  0  دولتي
 38/9- 11  18  خصوصي

 38/9- 11  18  كل

  تعداد مراكز گفتاردرماني
 0 3  3  دولتي

 0 13  11  خصوصي
 14/3 16  14  كل

  مراكز مشاوره حضوري
 66/7 5  3  دولتي

 40 35  25  خصوصي
 42/9 40  28  كل

تعداد شيرخوارگاه و مراكز نگهداري كودكان 
  سرپرست زير نظر بهزيستيبي

 50- 1  2  دولتي
 50 3  2  خصوصي

 0 4  4  كل

  سرپرستتعداد كودكان بي
  2/19- 59  73  دولتي

  19/4 43  36  خصوصي
  4/06- 102  109  كل

 رانبگي�يسرانه به مستمر  يمتوسط پرداخت
  ((هزاررياليامور توانبخش

  7/22 8123  6619  دولتي
  0 0  0  خصوصي

  7/22 8123  6619  كل

  هاي زيرنظر بهزيستيتعداد مهدكودك
  0 0  0  دولتي

  7/7 210  195  خصوصي
  7/7 210  195  كل

  تعداد مراكز سالمندان
  0 0  0  دولتي

  0 3  3  خصوصي
  0 3  3  كل

  تعداد سالمندان
  0  0 0  دولتي

  4/12-  85 97  خصوصي
  4/12-  85 97  كل

  مأخذ: اداره كل بهزيستي استان بوشهر
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  خدمات توانبخشي
ال  تعداد كل افراد دريافت ي در ـس بت به   20230برابر با  97كننده خدمات توانبخـش نفر بوده كه نـس

 21750درـصد افزايش يافته اـست. تعداد معلوالن ـشناـسايي ـشده در اين ـسال به تعداد   2،  97ـسال  
  درصد افزايش يافته است. 10نفر بوده كه نسبت به سال قبل 

  
  خدمات اجتماعي

ال  تعداد كل افراد دريافت د كه نسـبت نفر مي  33945برابر با   97كننده خدمات اجتماعي در ـس باـش
ال قبل،   د افزاي27به ـس ال  درـص جويان تحت پوـشش در ـس بت به  97ش يافته اـست. تعداد دانـش نـس

  درصد كاهش داشته است .  33درصد تعداد دانش آموزان تحت پوشش  38سال قبل 
  

هاي : مراكز ارائه دهنده خدمات اداره كل بهزيستي استان بوشهر طي سال 15جدول 
1396-97  

  1397سال   1396سال   عنوان مركز
  غيردولتي  دولتي  غيردولتي  دولتي

 3 1  3  1  مركز ساماندهي كودكان كار و خياباني
 0 9  0  9  مركز مداخله در بحران

 0 1  0  1  بازپروري زنان
 1 1  1  1  خانه سالمت دختران

 0 9  0  9  خدمات سيار اورژانس اجتماعي
 0 9  0  9  مراكز كاهش طالق

 210 0  195  0  مهدهاي كودك
 3 1  2  2  سرپرستروزي كودكان بيشبانهمراكز نگهداري 

 11 0  6  0  مراكز نگهداري شبانه توانبخشي
 0 0  4  0  هاهاي سيار و كلينيكتيم

 22 26  21  26  مراكز حمايتي شهري و روستايي
 15 0  16  0  مراكز روزانه

 265 57  248  58  جمع كل
  مأخذ: اداره كل بهزيستي استان بوشهر  
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  97-1393هاي  اطالعات اداره كل بهزيستي استان بوشهر طي سالها و : شاخص 16جدول 

  شرح 

حد
وا

 
ازه 

اند
ري 

گي
  

1393  1394  1395  1396  1397  

درصد 
تغييرات  
نسبت  
به سال  

96  
دهنده خدمات  تعداد مراكز ارائه 

دولتي 
  اجتماعي،توانبخشي،پيشگيري) (

 111/5 129  61  58  37  54  مركز

دهنده خدمات  مراكز ارائه  دتعدا
غيردولتي  

  (اجتماعي،توانبخشي،پيشگيري) 
 10/8- 265  297  117  106  249  مركز

  كننده خدمات توانبخشيتعداد افراد دريافت
كننده تعداد كل افراد دريافت

 2/0 20230  19831  18298  17307 17001 نفر  خدمات توانبخشي

 90/7 1268  665  1255  895  881 نفر  فيزيوتراپي
 94/4- 15  266  230  141  134 نفر  گفتاردرماني

 125/4 1280  568  1750  1032  1478 نفر  شنواييسنجش
 293/3 2950  750  4068  1950  3630 نفر  سنجيبينايي

 1/8 5601  5500  4745  3812  3102 نفر  مددكاري
 93/5- 8  123  111  70  20 نفر  كاردرماني

بگير تعدادخانوار (مددجو) مستمري
 8/4- 1316  1436  1401  1401  1401  خانوار  پوشش مراكز دولتيتحت

بگير تعداد خانوار (مددجو) مستمري
 27/4 3807  2988  2988  2988  2988  خانوار  تحت پوشش مراكز غيردولتي

 2175010/4  19700  19388  18546 19123 نفر  شدهشناساييمعلوالن تعداد
معلوالن تحت مراقبت در مراكز 

 22/6 581  474  458  410  386 نفر  روزيشبانه

تعداد معلولين مستمري بگير تحت 
 69/1 9248  5469  5353  4803  4803 نفر  پوشش

 هايمراجعين به كلينيك تعداد
 11122368/9  2372  12159  11020  9145 نفر  توانبخشي
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هاي سالها و اطالعات اداره كل بهزيستي استان بوشهر طي : شاخص 16جدول ادامه 
1393-97  

  شرح 

حد
وا

ازه
اند

ري
گي

  

1393  1394  1395  1396  1397  

درصد 
تغييرات  
نسبت  
به سال  

96  
  كننده خدمات اجتماعيتعداد افراد دريافت

تعداد كل افراد  
كننده خدمات  دريافت

  اجتماعي 
 28/3 33945  26450  26000  25500  23720 نفر 

تعداد دانشجويان تحت 
پوشش (اعم از معلول  

  غيرمعلول) و 
 37/8- 430  691  708  766  750 نفر 

آموزان  تعداد دانش
تحت پوشش(اعم از  
  معلول و غيرمعلول) 

 32/7- 2127  3162  3937  2968  2200 نفر 

ميزان پرداخت  
مستمري به خانوارهاي  
(مددجو) تحت پوشش  

  مراكز دولتي 
 335828400001086/2  2831  34145  34260  3793 نفر 

ميزان مستمري  
پرداخت شده به  

معلولين تحت پوشش  
  مراكز دولتي 

ميليون  
 0/5-35267160000  35429  34141  34163  24348  ريال 

- ميزان يارانه پرداخت
شده به مراكز  

  غيردولتي 
ميليون  

 100/0- 7248  71260  50359  52651  30519  ريال 

ميزان پرداخت شهريه  
به دانشجويان تحت  

  پوشش 
ميليون  

 100/0- 9948  2835  3790  7258  3632  ريال 

  
  



  447 فصل هشتم: رفاه و تأمين اجتماعي     
  

 
 

هاي ها و اطالعات اداره كل بهزيستي استان بوشهر طي سال: شاخص 16جدول ادامه 
1393-97  

  شرح

حد
وا

ازه
اند

ري
گي

  

1393  1394  1395  1396  1397  

درصد 
تغييرات  
نسبت  
به سال  

96  
  كننده خدمات پيشگيريتعداد افراد دريافت

-تعداد كل افراد دريافت 
 99/7- 1533 481109 456148 444445 449255 نفر  خدمات پيشگيري كننده  

آموزش پيشگيري از  
 16/1 22660  19520  14882  11579  12329 نفر  مسئوليت 

 12/5- 19903  22737  16321  15449  19367 نفر  مشاوره 
آموزش پيشگيري از  

 4020906/6 377171 362003 323378 305686 نفر  اعتياد 

 18/0- 6249  7618  5725  5094  6950 نفر  ازدواج آموزش قبل از 
هاي  آموزش مهارت

 2/8 13988  13605  15776  49755  49020 نفر  زندگي 

- تعداد معتادين خدمت
 3/5 10621  10262  8513  6853  23047 نفر  گيرنده 

پيشگيري از تنبلي چشم 
 32/5 38128  28785  22928  42337  32856  نفر  ساله  4-6كودكان

  اداره كل بهزيستي استان بوشهرمأخذ :   
  



 

 

  



 

 

 

  
  
  

 رفاه و توزيع منابع و امكانات -نهم  فصل
  

  
  مقدمه 

گيري  هاي تصميمترين اهداف و آرمان هاي نظاممهمعدالت اجتماعي همواره به عنوان يكي از  
و منابع مالي  شود، به طوري كه در بسياري از جوامع، توان فكريسياسي و اقتصادي شمرده مي

. جامعه شناسان، فقر را معيار سنجش  قابل توجهي صرف نيل به اين آرمان اجتماعي گرديده است
ها را شاخصي و اقتصاددانان ميزان درآمد افراد يا خانواده كنند  عدالت اجتماعي در يك جامعه تلقي مي

  گيرند. گيري فقر و غناي افراد يك جامعه در نظر ميبراي اندازه 
يكي از مباحث عمده اقتصاد رفاه را موضوع مصرف خانوارها، مطلوبيت ناشي از مصرف كاالها 

دهد. الگوي مصرف خانوار  يو چگونگي مصارف بهتر كاالها و خدمات توسط افراد جامعه تشكيل م
دهد كه خانوار براي رفع نيازهاي خود متحمل چه مقدار هزينه به قيمت جاري (اسمي) نشان مي

شده است. از آنجا كه كل هزينه انجام شده توسط يك فرد بعنوان كل درآمد وي در نظر گرفته  
هاي هزينه اي استفاده  ر گروه شود، در اين بررسي از اطالعات مربوط به هزينه ناخالص خانوارها د مي

  شده است.
  

  هاي كليدي بخشبررسي شاخص
   هاي مصرفيهاي مصرفي و نرخ رشد هزينهميزان هزينه

  
دهد كه  نشان مي 1396- 1397هاي بررسي الگوي مصرف خانوارهاي شهري استان در سال

هزار ريال در   321056هاي ناخالص مصرفي خانوارهاي شهري روندي صعودي داشته و از هزينه 
  رسيده است.    97هزار ريال در سال  349463درصد رشد به  9 با نرخ 1396سال 
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هاي  هاي خوراكي و غيرخوراكي ناخالص طي سالدر نقاط روستايي استان بوشهر شاخص هزينه
به     96هزار ريال در سال   252448درصدي از   2/ 8افزايش  روند صعودي داشته و با 1397-1396

است و در نتيجه وضعيت رفاهي خانوارهاي شهري و روستايي   97هزار ريال در سال  259472
 بهبود يافته است.  به ميزان اندكي استان طي دوره مورد بررسي 

  
  هاي غيرخوراكيهاي خوراكي و دخاني به هزينهنسبت هزينه

هاي خوراكي از شاخص هاي مهم در بررسي تغييرات سطح رفاه خانوار، سهم هزينهيكي ديگر  
رفي خوراكي در كل هزينه خانوار  هم هزينه هاي مـص از كل هزينه خانوار اـست. كاهش تدريجي ـس
و افزايش هزينه كاالها و خدمات غيرخوراكي از معيارهاي افزايش رفاه اقتـصادي اـست. تنزل ـسهم 

بت يص درآمد  هزينه خوراكي نـس تر خانوار در تخـص به هزينه هاي غيرخوراكي به معني امكان بيـش
  تر است.به مصارف متنوع

ــبت هزينه ــاخص نس ــتان طي هاي خوراكي به هزينهش ــهري اس هاي غيرخوراكي در نقاط ش
ال ال41از   1396-1397هايـس د در ـس ال    8/41به   1396درـص د در ـس يده اـست . در 1397درـص رـس

تا تايي اـس بت از  جامعه روـس ال   52ن نيز اين نـس د در ـس ال    6/57به   96درـص د در ـس  در   97درـص
ــهري و  ــان مي دهد، با افزايش درآمد (هزينه) خانوارهاي ش ــاخص نش ــت. اين ش تغيير يافته اس
بد كاالهاي مـصرفي خانوارها  ته، نقش كاالهاي خوراكي از ـس ال گذـش تان نـسبت به ـس تايي اـس روـس

انگر عدم بهبود   تانداردهاي زندگي و رفاه در ميان ـشهروندان اـستان ميبيـشتر ـشده كه نـش باـشد. اـس
ه امـع ه ـج ــاره دارد ـك ه اشـ ه اين نكـت اـحث فقر ـب ات در مـب ا بيش از يكي از نظرـي ه نزدـيك و ـي اي ـك

  شود.نمايد جامعه فقير محسوب ميدرصد از درآمدهاي خود را صرف مواد خوراكي مي70
  

  ضريب انگل
ارتباط معكوس بين درآمد و مصـرف مواد خوراكي اسـت. به اين معنا كننده ضـريب انگل بيان

يابد. اين ـضريب كه با افزايش درآمد، نـسبت بودجه مـصرفي خانوارها براي مواد خوراكي كاهش مي
ال   تان   97در ـس هري اـس تايي    3/24براي خانوارهاي ـش د و براي خانوارهاي روـس د  9/35درـص درـص

ان تان و رفاه ن هزينهتر بوددهنده پاييناـست كه نـش هري اـس بد كاالي خانوار ـش هاي خوراكي درـس
تايي مي تر اين خانوارها نـسبت به جامعه روـس ال  بيـش ريب در ـس د. همچنين اين ـض نـسبت به 97باـش

دهنده بهبود وـضعيت رفاهي خانوارهاي ـشهري و روـستايي كاهش داـشته كه  اـست  نـشان  65ـسال  
 باشد.مي
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خانواده هاي شهري و روستايي گوياي رفاه بيشتر خانوارهاي همچنين مقايسه ضريب انگل در  
 .شهري نسبت به خانوارها روستايي مي باشد

  
  هاي شهري به روستايينسبت هزينه

هري و  اين نـسبت به عنوان معيار رفاهي مناـسب جهت بررـسي اختالف بين مـصرف مناطق ـش
تفاده قرار مي تايي مورد اـس باـشد. به عبارتي ميزان مي  1/3معادل   97گيرد. اين نـسبت در ـسال روـس

درـصد بوده   2/1،   96برابر بيش از جامعه روـستايي اـست. نـسبت مذكور در ـسال    3/1هزينه ـشهري 
  و فاصله سطح رفاه شهرنشينان و روستاييان استان اندكي افزايش يافته است.

  
  1391-97هاي اجتماعي استان طي سالهاي كليدي رفاه : عملكرد شاخص 1جدول 

  مأخذ : محاسبات نگارنده 
   

- عنوان شاخص
  هاي هدف كمي

ري 
 گي
ازه

اند
حد 

وا
  

1391  1392  1393  1394  1395  1396  1397  

نسبت هزينه غير 
خوراكي به كل 

هزينه هاي خانوار 
  (شهري)

  70/ 5  71/ 7  73  73/ 2  69/ 6  64/ 8  68/ 3  درصد

نسبت هزينه 
غيرخوراكي به كل  
هزينه هاي خانوار 

  (روستايي)

  63/ 4  65/ 7  65/ 5  66/ 5  67/ 5  57/ 3  62  درصد
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    1396-97هاي هاي خوراكي خانوارهاي شهري استان و كشور طي سال: هزينه 2جدول 
  (هزار ريال)

  اقالم خوراكي و دخاني
  رشد  97  96

 استان كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 13/2 10298523/1 94505  90987  76750  جمع

نان و  غالت، رشته، آرد،
 9/2 12/2 19705 19001  18046  16937  هاي آنفرآورده

 2/0- 14/3 1253 1040 1278 910  آرد و رشته •

 17/9 11/6 9665 10409 8197 9328  غالت •

 4/0 9/4 7219 6482 6941 5925  انواع نان •

 3/8- 38/1 1569 1070 1631 775  بيسكويت ، كيك و ويفر •

 5/4 25/4 21521 19669  20417  15689  گوشت

 11/1 24/1 6750 10740 6077 8656  گوشت دام •

 30/6 34/6 6978 6666 5344 4951  گوشت پرندگان •

13/4- 8/7 7792 2263 8995 2082  گوشت حيوانات دريايي •
شير و فرآورده هاي آن و تخم 

 12/1 25/2 8347 10310  7447  8234  پرندگان

10/4- 29/3 1643 2726 1834 2109  انواع شير •
 7/7 19/2 4243 5655 3941 4744  فرآورده هاي شير •

 47/2 39/8 2462 1930 1672 1381  انواع تخم پرندگان •

 28/5 21/9 3403 3121  2648  2561  هاها و چربيروغن

روغن ها و چربي هاي  •
 -100 10/3 20 247 0 224  حيواني

 27/8 23/0 3384 2874 2648 2337  روغن هاي نباتي •
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     1397-97هاي هاي خوراكي خانوارهاي شهري استان و كشور طي سال: هزينه 2ادامه جدول 
  (هزار ريال) 

  رشد  97  96  اقالم خوراكي و دخاني
 استان كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور

 13/1 ١٧٦٣٨٢٥١٢٨35/9  22217  12982  هاها و سبزيميوه
 22/4 ١١٤٧٥37/8 ٨٥٨٩ 9374 6235  انواع ميوه •
 7/0 ١٣٥٨٣34/1 ٨٩٥٦ 12697 6681  انواع سبزي •
51/7- 39/4 ٧٠ ٩٢ 145 66  هاي آمادهميوه هاوسبزي •

14/9- 3/5 ٥٣٤٨ ٥١٤١  6284  4967  خشكبار و حبوبات
17/6- 4/7 ٢٨٨٨ ٣٢٣٧ 3505 3092  خشكبار •
11/5- 1/5 ٢٤٦٠ ١٩٠٤ 2779 1876  حبوب •

- قند،شكر،شيريني
 23/1 19/3 ٥٩٠٣ ٧٢٩١  4795  6113  وكاكائوها،چاي،قهوه

 10/6 12/3 ١٥٥٦ ١٤٣٤ 1407 1277  قند و شكر •
 10/0 18/6 ٢٤٦٧ ٣٦٤٧ 2243 3075  ها و مرباهاانواع شيريني •
 64/1 25/5 ١٨٧٩ ٢٢١٠ 1145 1761  چاي ، قهوه و كاكائو •
- ها،چاشنيادويه •

 42/6 40/7 ٣٩٥٣ ٣٦٩٤  2772  2626  خوراكي اوسايرتركيباته

12/7- 15/6 ٦١١ ٩٧٠ 700 839  انواع ادويه •
ها و ساير تركيبات چاشني •

 61/2 52/4 ٣٣٤١ ٢٧٢٤ 2073 1787  خوراكي

ها ، غذاهاي آماده و نوشابه
 52/1 30/1 ٩٦٧٧ ٨٦٤٠  6361  6640  دخانيات

 7/0 15/4 ٢٩٩١ ٢٠٦٥ 2795 1790  انواع نوشابه •
 66/4 27/4 ٤٦٠٤ ٤٢١٣ 2767 3307  غذاهاي آماده و تنقالت •
 160/3 52/9 ٢٠٨٢ ٢٣٦١ 800 1544  دخانيات •

  ماخذ: نشريه آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور ـ مركز آمار ايران  
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  1396-97هاي : هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري استان و كشور طي سال3جدول 
  (هزار ريال)

  اقالم غير خوراكي
  رشد  97  96

  استان  كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 ٢٩٨٧٢٢٢٤٦٤٧٨١٨/٢١١/٦  220868  252775  جمع

 ٢٠/٣- ٤/٩ ١٠٣٠١ ١٣٨٧٧  12932  13229  پوشاك و كفش

 ٢٥/٧- ٣/٩ ٨٣٥٠ ١١٠٣٧ 11231 10619  پوشاك و تعميرات آن  •

 ١٤/٧ ٨/٧ ١٩٥١ ٢٨٣٩ 1701 2611  انواع كفش و تعميرات آن   •
 ٢٢/٧١٦/٨ ١٣٣٣٥٨٩٥٩٧٤  82154  108646  مسكن

ه • ــاير هزيـن ا و سـ اره بـه اياـج  منزل ـه
 ٢٥/١٢١/٠ ١٢٢٤٥٧٨٤٣٦٧ 69730 97874  مسكوني  

منزل  و روشـناييوفاضـالب،سـوختآب •
 ٦/٦- ١/٢ ١١٦٠٧ ١٠٩٠١ 12423 10772  مسكوني

 ١٩/٩٢/٧ ١٢٧٦٤ ١٥٨٨٨  12428  13250  لوازم، اثاث و خدمات خانوا •

 ١٣/٧٤٨/٥ ١٥٣٨ ٣٢٤٦ 1036 2856 وكفپوش و تعميرات  مبلمان، اثاث،فرش •

 ٧٩/٩- ٩/٤- ١٠٣ ٦٥٦ 512 724  لوازم و اثاث منزل  •

ــايل حرارتي و پخت و پز ، يخچال  • وس
 ١٠/٢٩/١ ٣٧٢١ ٣٢٨٥ 3411 2980  و ساير وسايل عمده 

ظروف،لوازم آشــپزخانه وســايروســايل   •
 ٥٥/٥-١٦/٦ ٤٧٣ ١٤٤١ 1062 1236  منزل و تعميرات انها  

دوام و كم دوام بيمصـرفيكاالهاولوازم •
 ٣٦/١٩/٣ ٦٩٢٨ ٧٠٦١ 6338 5190  منزل  

٢٤/٣١٠٠/٠ ٠ ١٩٩ 70 263  خدمات خانگي   •
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   1397- 97هاي استان و كشور طي سال: هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري 3ادامه جدول 
  (هزار ريال) 

  اقالم غير خوراكي
  رشد  97  96

  استان  كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 ٢٤/١ ٤٢٧٥١٢٥٦٢٧٢٢/٥ 20657 34910  بهداشت و درمان

 ٢٣/٣ 2370712445٢٩٧٥٩١٥٣٤٤٢٥/٥  هزينه هاي بهداشتي و درماني   •
اعي و  • اي اجتـم ه ـه اي بيـم ه ـه هزيـن

 ٢٥/٢ ١٢٩٩٢١٠٢٨٣١٦/٠ 112028212  درماني  

 ٥/٩ 4085349750٤٦٤١٢٥٢٦٩٧١٣/٦  مل و نقل و ارتباطاتح
 ٢/٥ 3235938729٣٧٠٦٠٣٩٧٠٩١٤/٥  حمل و نقل  •
 ١٧/٩ ١٢٩٨٨١٠/١ 11020٩٣٥٢ 8494  ارتباطات   •

 ١٠/٩- ١٢/٢ ١٠٧٠٣٦٩٠٤ 7749 9538  تفريحات، سرگرمي و خدمات فرهنگي
 ٣٦/٧- ١٩/٣ ١٠٨٥ ٢٩٥٢ 1714 2474  تفريحات و سرگرمي ها   •
 ٣/٦- ٩/٧ ٥٨١٩ ٧٧٥١ 6034 7064  تحصيل و آموزش   •

 ١٩/٩ ٣٥٧٣٣٤٢٢١٠١٠/٥ 35199 32349  كاالها و خدمات متفرقه خانوار
 ١١/٧- ١٧/٤ ٤٤٨٠ ٥٨٢٩ 5073 4963  خدمات شخصي و وسايل آرايشي  •
- ٦١٣٥ ٣٦٠- 1393 1044  لوازم زينتي و شخصي   •

١٣٤/٥٣٤٠/٤

ومـسافرتهاي  هتل،مـسافرخانههايهزينه •
 ٢٧/٩- ٢٧/٨ ٢٤٤٨ ١٩٣٨ 3396 1517  دستجمعي  

١٧٢/٥ ١٣/١ ١٢٧٠ ٨١٨ 466 723  خدمات مالي و حقوقي  •
 ٦/٤ ١٣/٠ ٢٠٧٣ ١٦٥٤ 1949 1464  هزينه هاي مذهبي   •
 ١٢/٦ 2263822923٢٥٨٥٣٢٥٨٠٣١٤/٢  هزينه هاي متفرقه   •

  مركز آمار ايران –مأخذ : نشريه آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور      
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   1396-97هاي: هزينه هاي خوراكي خانوارهاي روستايي استان و كشور طي سال 4جدول 

  (هزار ريال) 

  
  
  

  اقالم خوراكي و دخاني
  رشد  97  96

  استان  كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 10/6 20/7  94785 80246  85713  66504  جمع

آرد،رشته،غالت،نان و فرآورده هاي 
 2/7 13/5 20270 19027  19744  16765  آن

 2/9- 7/6 1756 2034 1808 1891  آرد و رشته •

 6/7 19/8 9792 9832 9174 8204  غالت   •

 0/1- 5/2 7215 6428 7223 6113  انواع نان   •

 2/0- 31/8 1508 734 1538 557  بيسكويت ، كيك و ويفر  •

 8/9 22/0 19385 16910  17808  13859  گوشت

 5/5- 20/1 4779 8524 5058 7100  گوشت دام  •

 28/1 27/4 7265 6936 5672 5445  گوشت پرندگان   •

 3/7 10/4 7341 1450 7077 1314  گوشت حيوانات دريايي  •
فرآورده هاي ان و تخم شير و 
 10/3 17/8 7453 7957  6756  6752  پرندگان

 27/1- 14/0 1054 2549 1446 2235  انواع شير   •

 8/0 14/6 3822 3520 3539 3071  فرآورده هاي شير   •

 45/5 30/6 2577 1888 1771 1446  انواع تخم پرندگان   •

 23/0 24/2 3309 3325  2691  2677  هاها و چربيروغن

 - 9/3- 8 186 0 205  روغن ها و چربي هاي حيواني •

 22/6 26/9 3300 3138 2691 2472  روغن هاي نباتي •
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  1395- 96هاي: هزينه هاي خوراكي خانوارهاي روستايي استان و كشور طي سال 4ادامه جدول 
  (هزار ريال) 

  مركز آمار ايران. -مأخذ: نشريه آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري كشور
 

   

  اقالم خوراكي و دخاني
  رشد  97  96

  استان  كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 19/3 28/2 24850 13453  20822  10494  هاها و سبزيميوه

 31/5 26/7 10359 5529 7875 4365  انواع ميوه  •

 12/1 29/3 14444 7859 12880 6080  انواع سبزي   •

 31/3- 32/7 46 65 67 49  هاي آماده    ميوه هاوسبزي •

 9/3- 5/5 4806 3986  5301  3778  خشكبار و حبوب

 1/3- 7/0 2336 1918 2367 1793  خشكبار •

 15/8- 4/1 2470 2067 2934 1985  حبوب •

 0/0 20/8 4731 6488  4732  5370  وكاكائوها،چاي،قهوهقند،شكر،شيريني

 3/1- 11/7 1703 2042 1757 1828  قند و شكر  •

 26/3- 24/7 1201 2259 1629 1811  ها و مرباها  انواع شيريني •

 35/8 26/3 1828 2187 1346 1731  چاي ، قهوه و كاكائو •

 29/6 43/0 3710 3214  2862  2248خوراكي ها،چاشنيهاوسايرتركيبهايادويه

 38/4- 14/0 404 869 656 762  انواع ادويه  •

 49/9 57/9 3306 2346 2206 1486چاشني ها و ساير تركيبهاي خوراكي   •

 25/4 29/0 6271 5886  4999  4562  نوشابه ها ، غذاهاي آماده و دخانيات

 0/6- 13/8 2766 1625 2783 1428  انواع نوشابه   •

 9/5 2/0- 1314 1376 1200 1404  غذاهاي آماده و تنقالت •

 116/0 66/8 2192 2885 1015 1730  دخانيات •
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  1396- 97هاي هاي غيرخوراكي خانوارهاي روستايي استان و كشور طي سال: هزينه 5جدول 
  (هزارريال) 

  اقالم غير خوراكي
  رشد  97  96

  استان كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 0/0 19/7 164687 134226 112166164677  جمع

 28/0- 13/9 6575 10831 9138 9511  پوشاك و كفش 

 34/3- 13/1 5184 8543 7890 7554  پوشاك و تعميرات آن  •

 11/5 16/9 1391 2288 1248 1957  انواع كفش و تعميرات آن  •

 2/3- 14/8 44150 37512 45175 32665  مسكن

 منزل هاياجاره بها و ساير هزينه •
 3/0 20/1 33083 27637 32118 23012  مسكوني 

و  وفاضالب،سوختآب •
 15/2- 2/3 11067 9875 13057 9653  منزلمسكونيروشنايي

 18/2 30/4 13639 12742 11541 9769  لوازم ، اثاث و خدمات خانوار •

وكفپوش و مبلمان، اثاث،فرش •
 1/1- 33/8 1058 2012 1070 1504  تعميرات 

 19/5- 10/7 309 743 384 671  لوازم و اثاث منزل  •

وسايل حرارتي و پخت و پز ، يخچال   •
 22/2 23/0 3269 2812 2675 2286  و ساير وسايل عمده 

ظروف،لوازم آشپزخانه و ساير وسايل   •
 20/3 17/9 1244 1427 1034 1210  منزل و تعميرات انها 

دوام و كم دوام  بيمصرفيكاالهاولوازم •
 21/5 40/5 7748 5665 6379 4033  منزل 

   - 27/7 12 83 0 65  خدمات خانگي  •
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هاي غيرخوراكي خانوارهاي روستايي استان و كشور طي : هزينه 5جدول ادامه  
  (هزارريال) 1396-97هايسال

  اقالم غير خوراكي
  رشد  97  96

  استان كشور  بوشهر  كشور  بوشهر  كشور
 31/21/4 22282 24120 1838921965  بهداشت و درمان 

 5/6-36/9 13772 18677 1363914585  هزينه هاي بهداشتي و درماني  •

هزينه هاي بيمه هاي اجتماعي و  •
 14/615/3 8511 5443 7379 4750  درماني 

 18/48/5 48958 26557 2242645143  حمل و نقل و ارتباطات 

 20/611/4 40195 21544 1786036094  حمل و نقل   •

 3/2- 9/8 8763 5013 9049 4566  ارتباطات  •

 4/7- 8/0 3893 3780 4086 3500  تفريحات،سرگرمي و خدمات فرهنگي 

 3/8- 7/6 1307 1418 1359 1318  تفريحات و سرگرمي ها  •

 5/2- 8/3 2586 2363 2727 2182  تحصيل و آموزش  •

 8/8-17/5 25190 18683 1590627629  كاالها و خدمات متفرقه خانوار 

11/4-19/2 3506 3617 3956 3035  خدمات شخصي و وسايل آرايشي  •

- 1444 651 3374 1153  لوازم زينتي و شخصي  •
43/5 -57/2

ومسافرتهاي هتل،مسافرخانههايهزينه •
34/6-40/3 1328 1229 2031 876  دستجمعي 

25/4116/0 663 553 307 441  خدمات مالي و حقوقي  •
 9/8- 7/5 1782 1341 1975 1247  هزينه هاي مذهبي  •

 23/43/0 16467 11292 15987 9154  هزينه هاي متفرقه  •
  مركز آمار ايران –مأخذ : نشريه آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي كشور      
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  خط فقر نسبي شهري و روستايي و شكاف فقر
نجش   بي عبارت اـست از ـس بت به ديگر افراد فقر نـس اي نيازهاي فرد در رابطه و نـس درجه ارـض

جامعه. خط فقر نـسبي يا به ـصورت درـصد معيني از ميانه يا ـسطح متوـسط (ميانگين) درآمد و يا به 
دي معين از افراد جامعه پايين تر از آن قرار مي كل مرز درآمدي كه درـص ود، گيرند تعريف ميـش ـش

ـشوند و آنهايي كه درآمد بيـشتر د دارند جزو افراد فقير محـسوب ميافرادي كه درآمد كمتر از اين ح
  شوند. از درآمد مرزي دارند جزو افراد فقير محسوب نمي

باشــد به در اين بررســي ميانگين هزينه خانوارهاي ميانه كه همان دهك پنجم و شــشــم مي
ــتفاده قرار مي ــبي مورد اس ــال  عنوان خط فقر نس ــبي در س در خانواده هاي  97گيرد. خط فقر نس

  .هزار ريال بوده است    160355و  205689 به ترتيب  استانو روستايي  شهري
  

  ضريب جيني 
. اين شاخص يكي باشدري نابرابري در سطح كل اقتصاد ميي ضريب جيني يك مقياس اندازه گ

يك    باشد. ضريب جيني جوامع مختلف بين دو عدد صفر وهاي توزيع درآمد مياز مهمترين شاخص
، نابرابري توزيع درآمد كمتر و هر چه مقدار آن گيرد كه هر چه ضريب به صفر نزديك شودقرار مي

  به يك نزديكتر باشد، نابرابري توزيع درآمد بيشتر است.
  گردد:ضريب جيني معموال از طريق فرمول زير محاسبه مي

               k                                        
 G=١-∑ (xi+١-xi) (yi+١-yi)   
              i=١                                        

Xi = نسبت تراكمي خانوار در گروه درآمد i 
=Yi نسبت تراكمي در گروه درآمدي i  

ــان مي ــريب جيني نش ــهم زيادي از درآمد و زياد بودن ض ــد كوچكي از جمعيت، س دهد كه درص
كنند. در مقابل اگر همه افراد جامعه تقريبا بســـيار نزديك به هم از امكانات جامعه را مصـــرف مي

ــريب جيني براي  ــد. ض ــفر نزديك خواهد ش ــتفاده نمايند، مقدار عددي آن به ص منابع جامعه اس
ال تان در ـس هري اـس ال مي  32/0برابر با   96خانوارهاي ـش اخص نـسبت به ـس د كه ميزان اين ـش باـش

ال  قبل از آن كمي كاهش يافته اـست. ـض  تان در ـس تاييان اـس  0/ 28ميزان   95ريب جيني براي روـس
  كاهش يافته است.بوده كه نسبت به سال قبل از آن 
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   1396-97هاي هاي رفاه و توزيع منابع و امكانات در استان طي سال: شاخص 6جدول 

  1397  1396  سال

  متوسط هزينه ساالنه (هزارريال)
  177461  117311  شهري
  126223  90061  روستايي

  (هزارريال)خط فقر نسبي
  102825  102509  شهري
  75346  74320  روستايي

  140  130  هاي شهري به روستايي(درصد) نسبت هزينه

  هاي غيرخوراكي (درصد) هاي خوراكي و دخاني به هزينهينههز
  54/ 4  46/ 4  شهري
  74/ 5  61/ 2  روستايي

  ضريب انگل
  35/ 2  -  شهري
  42/ 7  -  روستايي

  ضريب جيني
  0/ 26  0/ 26  شهري
  0/ 25  0/ 29  روستايي

  37/ 9  17/ 8  استان  شاخص فالكت
  38/ 9  20/ 3  كشور

  مأخذ : محاسبات نگارنده    
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:  ميانگين هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي ناخالص ساالنه يك خانوار روستايي بر 7جدول 
  (هزار ريال) 1397سالپايه گروههاي هزينه استان بوشهر در 

  هاي هزينه گروه
هاي ميانگين هزينه

  خوراكي و دخاني 
هاي ميانگين هزينه

  غيرخوراكي 
ميانگين 

 هزينه كل 
شمار 
  خانوار

  535  259472  164687  94785  كل
  10  22440  1589  20851  و كمتر 45000

  17  60060  29493  30567  75000تا 45000
  20  84544  43367  41177  90000تا75000
  45  104945  55049  49896  120000تا 90000

  59  140986  72642  68344  165000تا 120000
  58  179723  103585  76138  195000تا 165000
  137  229452  134711  94741  270000تا 195000
  81  311916  195376  116540  360000تا 270000
  61  409817  271192  138624  480000تا 360000

  47  668602  501773  166829  و بيشتر 480000
    مركز آمار ايران–مأخذ : آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي كشور  
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:  ميانگين هزينه هاي خوراكي و غيرخوراكي ناخالص ساالنه يك خانوار شهري  بر  8جدول 
  (هزار ريال) 1397سالهاي هاي هزينه استان بوشهر در پايه گروه

هاي ميانگين هزينه  هاي هزينهگروه
  و دخاني خوراكي

هاي ميانگين هزينه
  غيرخوراكي 

ميانگين 
 كل هزينه

شمار 
  خانوار

  581  349463  246478  102985  كل
  6  2311-  64966-  62655  و كمتر 75000

  100000تا  75000
  14  88553  52236 36317  هزار ريال 

هزار  120000تا  100000
  16  111876  66771  45105  ريال

هزار  165000تا  120000
  61  144102  83699  60403  ريال

هزار  195000تا  165000
  45  180473  113839  66633  ريال

هزار  270000تا  195000
  112  230905  153206  77699  ريال

هزار  360000تا  270000
  109  312797  222140  90657  ريال

هزار  480000تا  360000
  120  416596  285807  130788  ريال

هزار  600000تا  480000
  50  532161  392484  139677  ريال

هزار ريال و  600000
  48  941599  734173  207426  تربيش
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