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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: مشاوران عالي:

 سونيا کریمي                       سفيدیآرمان خواجه برج  دکتر فيروز توفيق و دکتر مجتبي رفيعيان

 ها:گروه بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني: گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:

 مدیر گروه: حميد محمدی رضا جالليمدیر گروه:  مدیر گروه: کوروش کمالي

 وحید مشفقی قلی پور یزمهرانگ علی محمودی

 سمیرا یوسفیان فریده آذربان غمعلی بی

 سپیده تدین محسن مهیمنی رضا عابدین زادگان عبدی

 فاطمه طاهری آزاده عابدین گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي مهدی عبیدی مدیر گروه: صدیقه فيضي

 مدیر گروه: مسعود جودت اصل تحليل اقتصادی:گروه بررسي و  محبوبه مهردوست

 حسن خاکسار مدیر گروه: ميثم نصيری رضا عابدین زادگان عبدی

 شیدا عبدلی عبداهلل زارعی علی محمودی

 نسرین نزاد اهللنعمت زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 زهرا محتشمی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی گروه: محمدعلي محمدی مدیر

 مدیر گروه:مرتضي بيدگلي سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت محمدامیر زاده کمند ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی :یآورفنگروه بررسي و تحليل حوزه علم و  یداهلل قدرتی

 بیتا شهیدی رامين ساعد موچشيمدیر گروه:  احمد طالبی

 علی شاه رضایی بهاره مستوفیان الناز امیربیگلوبالسینی

 مهسا شاه بختی علی کریمی فاطمه عمرانی

 سلیم ذوالفقاری شکنصفمحدثه  گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 زهرا فیض نژاد های جمعيتي:و تحليل ویژگيگروه بررسي  مدیر گروه: رضا احمدیان

 :نگارییندهآگروه تلفيق و  مدیر گروه: حميد حسين نسب منصور صنیعی

 مدیر گروه: رضا احمدیان یحیی جعفری سمیه زنگنه

 فیروز توفیق بهزاد بهروزی اصفهانی طیبه صادق

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي: ناهید آتشی

 آرمان خواجه برج سفیدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی سونیا کریمی

 کاردانه نیافش عبداهلل زارعی گروه بررسي و تحليل ضوابط و مقررات:

 حسین آرامی یحیی جعفری مدیر گروه: محمدباقر حيدرپناه

 صدیقه فیضی مرتضی بیدگلی یحیی جعفری

 موچشیرامین ساعد  آذین باقرنیا حسین صادقی

 طاها ربانی شعار نیلوفر دهقان گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 یاصغر محمد یعل گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 منصور صنیعی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

  محمدباقر حیدرپناه پرنیان نورایی

  حسین صادقی آذربان فریده
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1344برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ي آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هايژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شده لیتشکمقیاس ملي از مراحل مختلفي  

و  اهداف اندازچشمي به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاني است. سطح راهبردی با الگوی 

 ارائهیاتي به عمل و سطح کنديمي مشخص المللنیبو  جایگاه این استان را در سطح ملي و پردازديم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازديمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازین موردی هاپروژهو  هاطرح

خص مش طور بهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شده نیتدودر برنامه   ازین موردتداوم اقدامات  منظور بهعالوه بر این 

صلي شرح ا و ارکانمراحل  .پردازديم شده ينیب شیپی هااستیسو  هابرنامهبه پایش و ارزیابي اقدامات و تحوالت ناشي از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل ميگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش مي

جربیات جهاني و ت هاروشه مطالعه و بررسي مفاهیم، فصل دوم، ب شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسي و ارزیابي مي فرادست

 ایش است.های مکاني آمنیازها و تشکیل بانک اطالعاتي پایه و پایگاه داده اختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

اند. رسميی عمومي را به انجام اجماع سازي همکاری و  ده سازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیي شناسافصل چهارم، 

در فصل ششم،  نیاز اختصاص دارد. بندی اقدامات مورداولویت منظور بهاستان  مسائلبندی شناسي و طبقه مسئلهفصل پنجم به 

ر بهای اصلي و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش تحلیل مسائل و مزیت

های مطالعاتي الزم برای تهیه اسناد توسعه فصل هشتم نیز به معرفي و هدایت طرحشد و  ارزیابي سریع انجام خواهد اساس

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتي استان

یعي و بررسي و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسي و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و سازماني،  -نگي، بررسي و تحلیل اقتصادی، بررسي و تحلیل سیاسي، بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهستیز طیمح

بررسي و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسي و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسي و تحلیل بخش گردشگری، بررسي و 

ررسي و تحلیل ها، بتحلیل نظام سکونتگاهي استان و ساختار فضایي آن، بررسي و تحلیل پیوندهای اصلي بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت  بندی و نتیجه امنیتي در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمني، دفاعي 

 دهد.ي قرار ميموردبررسموجود استان را 
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ی توسعه فضایي اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایي وهایسنارو طراحي  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایي استان ووهایسناری استان، شناسایي هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان مي

ها و ام چهار فصل سازمان فضایي توسعه، معرفي طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گ

های کالن (، شامل توزیع مکاني سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعي و موضوعي توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومي توسعه را شامل مي

ذاری در گار فصل شناسایي و برآورد منابع مالي سرمایهگردد و شامل چهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه مي

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه مي ریزی مشارکتي، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابي و 

ي برنامه افزار پایش و ارزیاب پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحي و تهیه نرم پایش آمایش استان،

 آمایش است.

 مرحله دوم: تهیه طرح عملیاتي آمایش

 گردد. در این مرحله طي پنج گام، طرح عملیاتي آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه طراحي مي

صیلي و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازديمن مرحله به انجام مطالعات تفصیلي آمایش گام اول ای

ررسي شده و مدارک جدید، ب مطالعات انجام بر اساسموضوعي و موضعي در برنامه آمایش، بررسي تفصیلي قابلیت اراضي 

دخالن(، م تان، بررسي تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیهای اجرایي اسها و منابع مالي دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلي و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم  کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.مي

گری و کالن، بازنگام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف 

ین های کالن و تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابي به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایي توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایي توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایي تفصیلي، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتي توسعه ميهای ویژه موضوعي و موضعي توسعه، نقشه سیاستحمعرفي طر

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلي طرح گردديمدر گام چهارم برنامه عملیاتي توسعه تهیه 

، روش جراامشخصات کلي، برآورد کلي هزینه  های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح،و پروژه

ها، ي پروژهبندی زماني و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالي و سازماني برای اجرای پروژه نیتأممالي(، بررسي  نیتأمپیشنهادی 
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ماعي و فرهنگي تساله ششم توسعه اقتصادی، اج پنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحي برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

گام پنجم نیز که به طراحي نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار 

های سیاست های ارزیابي برنامه وپایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.یش، ارزیابي و بازنگری مستمر برنامه مياجرایي پا

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابي برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طي دو گام، پایش و ارزیابي برنامه آمایش استان انجام مي

توسعه و  پایش ازین موردگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابي برنامه، بررسي پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابي برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابي برنامه، تهیه نرم

های اجرایي استان با برنامه عملیاتي آمایش، بررسي تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدوره های میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیممحیطتغییرات در 

 باشد.مي

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابي برنامه دارای پنج فصل: بررسي پیشرفت برنامه پنج

 کوچکعي و های موضآمایش، بررسي کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگری پذیری برنامه شده، بررسي تحققتعیین

 های اساسي در برنامه آمایش است.در برنامه و پیشنهاد بازنگری اسیمق

زارش استان با عنوان گ اقتصادی مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است.  4-3-2-1و بند  اقتصادی یهاتیفعالتحلیل عرصه 
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 مقدمه ای بر ویرایش سوم گزارش 

 ریمحترم ناظر و کارفرما موارد ز ندگانیبا حضور نما 04/05/44فارس مورخ  جیجلسه برگزار شده در دانشگاه خل رویپ

 .دیدگردر گزارش اعمال 

 رساني گردید.بروز  44استان در سال  یسالنامه آماربر اساس اطالعات  44تا سال  ياطالعات آموزش عال -1

 گردید.وارد در گزارش  يعمده و خرده فروش یکارگاهها دیدجطالعات ا -2

. 
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 اقتصادی فعالیت یهاعرصه تحلیل -1-2-3-4

اقتصادی،  یهاحوزهدر همه  هاتیمحدودو نیز تنگناها و  هافرصتآمایش سرزمین مبتني بر شناسایي همه امکانات، منابع و 

ضا، امکان انسان در ف یهاتیفعالاجتماعي، فرهنگي و سیاسي است. آمایش سرزمین با برقراری تناسب میان انسان، فضا و 

م به حداکثر برای دستیابي توأ هاآنمناسب میان مناطق و تعامل میان  کارمیتقسو  یامنطقهحداکثر از منابع ملي و  یریگبهره

. در کنار آمایش سرزمین ملي، انجام مطالعات آمایش سرزمین در مناطق کنديمکارایي و عدالت جغرافیایي را فراهم 

 را نیز فراهم خواهد کرد.  مناطق و نواحي درون(، امکان دستیابي به حداکثر کارایي و عدالت در هااستان)

 لیتحل و هیتجزاقتصادی در چارچوب مطالعات آمایش سرزمین استان بوشهر، زمینه شناخت و  یهاتیفعالتحلیل عرصه 

ای هشناخت سیستمي جغرافیای شهری و روستایي را از نظر فعالیت واقع دراقتصاد شهری و روستایي و نواحي خاص را و 

مباحث مسکن، اشتغال و توزیع خدمات در شهرها و روستاهای  رندهیبرگ دراین تحلیل البته عمدتاً . کنديماقتصادی فراهم 

 استان است. 

اقتصادی در استان بوشهر اختصاص دارد. در این گزارش سه مقوله  یهاتیفعالگزارش حاضر به بررسي تفصیلي عرصه 

 پرداخته اهآنکه در ادامه به هر یک از  اندقرارگرفتهاقتصاد شهری، اقتصاد روستایي و اقتصاد نواحي خاص مورد بررسي 

 است. شده

 اقتصاد شهری -1-2-3-4-1

صادی در اقت یهاتیفعال یهاعرصه نیترممهیکي از  عنوانبهگزارش حاضر به بررسي اقتصاد شهری در استان بوشهر 

هری، و ارتباطات، خدمات ش نقل و حملاشتغال شهری، مسکن شهری،  جمله ازاستان پرداخته است. این بخش شامل مباحثي 

مدیریت شهری، بازار و مراکز خرید، هزینه و درآمد خانوار شهری و کارکردهای روستایي اقتصادی شهری است که در 

 . شوديمپرداخته  هاآنر یک از ادامه به ه

 اشتغال -1-2-3-4-1-1

ون در مبحث . چشوديمدر مقایسه با متوسط کشور بررسي  هاشهرستاندر این بخش تحوالت اشتغال نقاط شهری استان و 

ارائه  1355-40 یهاسالای از این تحوالت طي در مورد اشتغال صحبت شده، در اینجا تنها خالصه لیتفصبهاقتصاد جمعیت 

الزم به ذکر است که آخرین اطالعات رسمي در اختیار مشاور در خصوص اشتغال تا سطح شهرستان، مربوط به . شوديم

  است. به همین دلیل آخرین اطالعات استفاده شده مربوط به این سال است. 1340اطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال 
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برابر  1355لیت اقتصادی در نقاط شهری کشور در سال نرخ فعالیت اقتصادی اولین شاخص مورد بررسي است. نرخ فعا

، نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط شهری کشور رشد 1340درصد بود است. تا سال  3184درصد و در نقاط شهری استان  3585با 

ست. درصد رسیده ا 4381درصد و  3184استان نرخ مثبتي داشته، بطوریکه به ترتیب به منفي و در مقابل در نقاط شهری 

که مي  . از جمله دالیليمشخص است که در کل دوره مورد بررسي نرخ فعالیت اقتصادی استان از کشور باالتر بوده است

توان برای این اختالف در نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط شهری استان بوشهر و کشور و افزایش آن در این دوره ذکر کرد، 

. وشیمي در استان و نیز افزایش میزان مهاجرت مهاجرین شغلي به استان بوده استرشد و توسعه بیشتر صنایع نفت و گاز و پتر

  (.1نمودار و1جدول )

 (درصد -نفر) 1361-09 -کشور و بوشهر استان یشهر نقاط در یاقتصاد تیفعال نرخ سهیمقا :1جدول 

 شرح
 استان کشور

1355 1340 1355 1340 

 555145 141140 45544451 41044000 و بیشتر سالهدهجمعیت 

 254244 244244 11135045 15431000 جمعیت فعال

 322342 444444 25454414 25145000 جمعیت غیرفعال

 %4381 4080 3184 3585 نرخ فعالیت اقتصادی

 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن  یعموم یمأخذ: سرشمار 

 درصد -کشور و بوشهر استان در یشهر نقاط در یاقتصاد تیفعال نرخ تحوالت روند سهیمقا  :1نمودار 

 
، شهرستان بوشهر 1355که در سال  دهديمآن نشان  یهاشهرستانمقایسه نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط شهری استان و 

درصد به ترتیب بیشترین نرخ فعالیت اقتصادی و  4084درصد و دیلم با  4280درصد، جم با  4284با نرخ فعالیت اقتصادی 

 . اندداشتهدرصد کمترین نرخ فعالیت اقتصادی را در نقاط شهری خود  3384شهرستان دشتي با 

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1385 1390

ی
صاد

 اقت
ت

عالی
خ ف

نر

سال

کشور استان



تحليل رعهص ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  
 فعاليت اقتصادی یاه

 

5002212B0021303012RE103960817م 

 
3 

 رشد منفي نرخ فعالیت اقتصادیبوشهر و دیلم  یهاشهرستانتغییر کرده و  1340ال نکته قابل توجه آنکه این ترکیب در س

درصد بیشترین نرخ فعالیت و شهرستان  4584و  4585 های کنگان و جم به ترتیب بااین سال شهرستان راند. درا تجربه کرده

عالیت افزایش و بیشترین کاهش در نرخ فدرصد کمترین نرخ فعالیت اقتصادی را داشته است. بیشترین  3584و دشتستان با 

کنگان  یهاشهرستاناقتصادی )اختالف نرخ فعالیت اقتصادی در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسي( در دوره مورد بررسي به 

  ( 2جدول ). اندداشتهدرصد کاهش  -284درصد افزایش و  2185و بوشهر تعلق داشته که به ترتیب 

در این جدول نیز مي توان تأثیر رشد و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمي را در استان بوشهر و به ویژه در شهرستانهای 

کنگان و جم مالحظه نمود. به بهره برداری رسیدن و تا افزایش میزان تولیدات این صنایع موجب افزایش میزان مهاجرت 

 جه نرخ فعالیت اقتصادی آنها افزایش یافته است. نیروی کار به این شهرستانها شده و در نتی

 (درصد) 1361-09 -آن یهاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط در یاقتصاد تیفعال نرخ سهیمقا: 2جدول 

 تغییرات نرخ فعالیت 1309 1361 شهرستان
 %284- %4080 %4284 بوشهر

 %082 %3585 %3583 تنگستان

 %084 %3584 %3580 دشتستان

 %385 %3184 %3384 دشتي

 %280 %3483 %3182 دیر 

 %183- %3484 %4084 دیلم

 %2185 %4585 %4081 کنگان

 %084 %3581 %3581 گناوه

 %384 %4584 %4280 جم

 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن  یعموم یمأخذ: سرشمار 

که در ابتدای دوره  نشان مي دهد 1355-40 در دوره آن یهاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط دربیکاری  نرخ سهیمقا

بوده که نرخ بیکاری استان  یاگونهبه 1340مورد بررسي نرخ بیکاری استان از کشور کمتر بوده، اما تغییرات این دو تا سال 

 (. 2نمودار و 3جدول ) باشديمتر رغم افزایش از میزان کشوری پایینعلي

 (درصد -نفر) 1361-09 -کشور و بوشهر استان یشهر نقاط در یکاریب نرخ سهیمقا: 3جدول 

 استان کشور  

 1340 1355 1340 1355 شرح

 254244 244244 11135045 15431000 جمعیت فعال

 225144 244440 14444513 14041000 شاغلجمعیت 

 25045 24154 2455252 1554000 جمعیت بیکار

 1180 480 1581 1185 نرخ بیکاری

 و محاسبات مشاور 1533و  1563 یهاسالنفوس و مسکن  یعموم یمأخذ: سرشمار
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 درصد -کشور و بوشهر استان در یشهر نقاط در یکاریب نرخ تحوالت روند سهیمقا: 2نمودار 

 
 

بت همچون استان تغییرات مث هاآنکه نرخ بیکاری در اکثر  دهديمنیز نشان  هاشهرستاننرخ بیکاری در نقاط شهری 

داشته و افزایش یافته است. بیشترین افزایش )اختالف نرخ بیکاری در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسي( در نرخ بیکاری را در 

 اند. درصد داشته -284درصد و بیشترین کاهش را شهرستان تنگستان با  484، شهرستان دشتي با هاشهرستانمیان 

درصد بیشترین و کمترین نرخ  281درصد و  1584تنگستان و جم به ترتیب با نرخ بیکاری  یهاشهرستان 1355در سال 

اری رخ داده، بیشترین نرخ بیک هاشهرستانکه در نرخ بیکاری با تغییراتي  1340. تا سال انددادهبیکاری را به خود اختصاص 

 (.4جدول ) درصد به شهرستان کنگان تعلق گرفته است 385درصد به شهرستان دشتستان و کمترین نرخ بیکاری با  1184با 

     استان را به نمایش یهاشهرستانتغییرات نرخ بیکاری در نقاط شهری هر یک از  2نقشه توزیع نرخ بیکاری و  1نقشه 

 گذارد. مي 

 (درصد) 1361-09 -آن یهاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط در یکاریب نرخ سهیمقا: 4جدول 

 رینرخ بیکاتغییرات  1309 1361 شهرستان
 %284 %1183 %581 بوشهر

 %284- %1380 %1584 تنگستان

 %584 %1184 %1280 دشتستان

 %484 %1181 %1085 دشتي

 %284 %1284 %484 دیر 

 %580 %1485 %485 دیلم

 %082 %385 %384 کنگان

 %584 %1481 %585 گناوه

 %381 %584 %281 جم

 و محاسبات مشاور 1533و  1563 یهاسالنفوس و مسکن  یعموم یمأخذ: سرشمار
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درصد  3483نفر بوده است. شهرستان بوشهر  253354، جمعیت شاغل در نقاط شهری استان بوشهر برابر با 1355در سال 

 -482، در خود جای داده است. شاغلین استان با متوسط رشد منفي ساالنه باشديمهزار نفر  102از این جمعیت را که معادل 

درصد به شهرستان کنگان  24یافته است. بیشترین سهم از شاغلین در این سال با هزار نفر کاهش  253به  1340درصد در سال 

درصد از اشتغال  3تعلق داشته است. کمترین سهم از اشتغال نقاط شهری را در دوره مورد بررسي شهرستان دیلم داشته که 

 شهری استان را به خود اختصاص داده است.

شهرستان به استثناء کنگان، همچون استان رشد منفي داشته و تعداد  4ی طي دوره مورد بررسي، اشتغال در نقاط شهر

در این دوره کاهش یافته است. بیشترین افزایش اشتغال در این دوره به شهرستان کنگان و بیشترین کاهش به  هاآنشاغلین 

 (.1جدول ) ندادرصد رشد را تجربه کرده -1184درصد و  2285شهرستان دشتستان تعلق داشته که به ترتیب 

 (درصد -نفر) 1361-09 -آن یهاشهرستان و استان یشهر نقاط در اشتغال تحوالت روند: 1جدول 

 متوسط رشد ساالنه)درصد( سهم)درصد( 1309 سهم)درصد( 1361 شهرستان

 585- %2584 44553 %3483 102455 بوشهر

 585- %281 4151 %284 1452 تنگستان

 1184- %1481 34454 %2385 41330 دشتستان

 484- %583 12121 %182 20315 دشتي

 480- %485 10243 %484 13414 دیر 

 580- %380 4433 %381 10501 دیلم

 2285 %2480 44215 %585 24024 کنگان

 584- %583 15405 %1081 30144 گناوه

 283 %382 1320 %283 4534 جم

 482- %10080 225144 %10080 253354 استان

 و محاسبات مشاور 1533و  1563 یهاسالنفوس و مسکن  یعموم یمأخذ: سرشمار 

ها . این سهماندبوده سواديبدرصد  1181درصد باسواد و  5584نفر شاغل کشور در نقاط شهری،  20544، از 1340در سال 

تر از کشور ییننرخ باسوادی  شاغالن در استان پا دهديمکه نشان  باشديمدرصد  480درصد و  52برای استان به ترتیب 

درصد در  2085درصد و  4580و آموزش عالي به ترتیب با  پلمید ریزباشد. در میان باسوادان، شاغالن دارای تحصیالت مي

 (. 8جدول ) انددادهدرصد در سطح استان بیشترین سهم را به خود اختصاص 2381درصد و  5284سطح کشور و 

درصد و کمترین نرخ باسوادی را  4581ا شهرستان بوشهر با ، بیشترین نرخ باسوادی در نقاط شهری رهاشهرستاندر میان 

شاید یکي از دالیل مهم نرخ باسوادی پایین در شهرستان کنگان مهاجرت نیروی . اندداشتهدرصد  5184کنگان با شهرستان 

دهد که شان مين نیز هاشهرستاننقاط شهری  سهم سطوح تحصیلي از اشتغالکار ساده به این شهرستان در سالهای اخیر باشد. 
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و آموزش عالي به ترتیب بیشترین سهم را در میان شاغلین  پلمید ریزنیز همچون استان شاغلین دارای تحصیالت  هاآندر 

 (. 3نمودار و 7جدول ) دارندباسواد 

 (درصد -نفر) 1309 -بوشهر استان و کشور یشهر نقاط در نیشاغل سواد سطح: 8جدول 

 جمع شرح
 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 سایر آموزش عالي يدانشگاهشیپ پلمید ریز جمع

 102530 2251410 445324 4245251 12545 13353444 15142514 20544514 کشور

 085 1181 283 2085 084 4580 5584 100 سهم)درصد(

 21344 13444 14130 52124 443 114534 151051 225144 استان

 %1280 %480 %482 %2381 %083 %5284 %5280 100 سهم)درصد(

 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار

  نآ یهاشهرستان و بوشهر استان کشور، یشهر نقاط نیشاغل از یعال التیتحص یدارا نیشاغل سهم: 7جدول 

 درصد -1309 سال در

 جمع شهرستان
 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 سایر آموزش عالي يدانشگاهشیپ پلمید ریز جمع

 %085 %385 %285 %3581 %084 %51845 %4581 44553 بوشهر

 %084 %485 %184 %2584 %082 %42805 %5485 4151 تنگستان

 %184 %480 %284 %2285 %084 %43841 %5481 34454 دشتستان

 %085 %1084 %480 %2480 %085 %55802 %5584 12121 دشتي

 %083 %1280 %581 %1582 %084 %44804 %5185 10243 دیر 

 %381 %585 %181 %1480 %085 %12803 %5583 1433 دیلم

 %3582 %385 %1484 %1181 %081 %32834 %5184 44215 کنگان

 %284 %184 %381 %1484 %083 %44840 %4082 15405 گناوه

 %081 %481 %384 %5080 %081 %34844 %4382 1320 جم

 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار
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 سال در آن یهاشهرستان و بوشهر استان کشور، شهری نقاط شاغلین از عالی تحصیالت دارای شاغلین : سهم3نمودار 

 (درصد) 1309 - 1361

 
 

در   1355-40 یهاسالعمده فعالیت طي  یهاگروهاطالعات مربوط به اشتغال نقاط شهری کشور و استان به تفکیک 

 "ساخت -صنعت"بیشترین سهم از اشتغال نقاط شهری در سطح کشور به گروه  1355شده است. در سال  ارائه 6جدول 

 "يفروش خردهو  يفروش عمده" یهاگروهدرصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است. پس از آن  1584داشته که  تعلق

 . اندداشتهبه ترتیب بیشترین سهم را در اختیار  "ساختمان"و 

بیشترین سهم از اشتغال نقاط شهری کشور و استان را داشته که با اندکي  "ساخت -صنعت"گروه  بازهم، 1340در سال 

، بیشترین سهم از ساخت -درصد رسیده است. در این سال نیز پس از گروه صنعت 1181کاهش سهم آن از اشتغال کشور به 

 تعلق داشته است.  "ساختمان"و  "يفروش خردهو  يفروش عمده" یهاگروهاشتغال به 

 1585با  « ساخت-صنعت»به گروه   1355در استان در دوره مورد بررسي بیشترین سهم از اشتغال نقاط شهری در سال 

 خرده، يفروش عمده " یهاگروه، 1355است. در سال درصد تعلق داشته  1180با « ساختمان»به گروه  1340درصد و در سال 

و  نقل و حمل"و   "مي، دفاع و تأمین اجتماعي اجباریاداره امور عمو" یهاگروه 1340و در سال  "ساختمان" و "يفروش

 .  اندداشتهپس از گروه ساختمان، به ترتیب بیشترین سهم از اشتغال نقاط شهری را  "انبارداری

 1361-09 -کشور و استان یشهر نقاط در تیفعال عمده یهاگروه کیتفک به اشتغال: 6جدول 

 شرح
 استان کشور

 سهم)درصد( 1340 سهم)درصد( 1355 سهم)درصد( 1340 سهم)درصد( 1355

 584 12503 485 415340 484 421405 485 415000 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 382 1351 085 113405 180 142331 085 114000 استخراج معدن

 585 20003 1585 2441113 1181 2445133 1584 2445000 ساخت -صنعت  
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 شرح
 استان کشور

 سهم)درصد( 1340 سهم)درصد( 1355 سهم)درصد( 1340 سهم)درصد( 1355

 381 1120 184 140114 184 235444 184 141000 برق، گاز، بخار و تهویه هوا نیتأم

 1180 35504 1284 1144551 1184 1410231 1284 1145000 ساختمان

، تعمیر وسایل نقلیه يفروشخرده، يفروشعمده

 موتوری و کاالهای شخصي و خانگي
2454000 1185 2204044 1583 2454440 1185 24045 1085 

 084 1445 181 140543 183 151131 181 141000 هتل و رستوران

 1084 23455 1081 1501524 1084 1513042 1081 1502000 و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل

 181 3111 185 255100 281 304444 185 254000 مالي یهایگرواسطه

 083 453 284 402401 381 443151 284 403000 کار و کسب یهاتیفعالمستغالت، اجاره و 

 1285 24314 1083 1445541 484 1423415 1083 1445000 اداره امور عمومي، دفاع و تأمین اجتماعي اجباری

 481 13421 585 1144441 181 1104444 585 1144000 آموزش

 281 4051 383 442422 385 500441 383 443000 بهداشت و مددکاری اجتماعي

خدمات عمومي، اجتماعي و  یهاتیفعالسایر 

 شخصي
344000 284 311200 284 344451 284 12414 581 

 1182 25435 285 344143 482 543552 285 344000 سایر 

 مشاور محاسبات و 1533 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری :مأخذ

 یهاگروهعمده فعالیت در نقاط شهری استان و سهم  یهاگروهاز اشتغال  هاشهرستانسهم  19جدول  و 0جدول در

عمده فعالیت در میان  یهاگروهارائه شده است. مقایسه سهم  1340در سال  هاشهرستانعمده فعالیت از اشتغال نقاط شهری 

ي کشاورزی، ست چنانچه در گروه فعالیتعمده فعالیتي ا یهاگروهدر  اشتغالمعنادار بین توزیع  یهاتفاوت، بیانگر هاشهرستان

درصد  و کمترین سهم مربوط به نقاط  2485به شهرستان دشتستان با  مربوطجنگلداری و ماهیگیری بیشترین سهم اشتغال 

ترین فعالیتي بیش یهاگروه، شهرستان بوشهر در تمامي هاشهرستاندر میان  مجموع دردرصد است.  283شهری شهرستان جم با 

 ای فعليهبه تناسب موقعیت شهرستان و قابلیت  فعالیتي نیز یهاگروهاشتغال را به خود اختصاص داده است. در سایر  سهم از

یار گسترده کشاورزی( توزیع شاغلین بس یهاپهنهمانند موقعیت ساحلي، قرارگیری در محدوده منطقه ویژه پارس جنوبي، )

 (.  7نمودار ، 8نمودار ، 1نمودار ،4جدول ) باشديممتفاوت 

 خردهو  يوشفر عمده"ها نیز بیانگر سهم باالی گروه فعالیتي های فعالیتي از اشتغال نقاط شهری شهرستانسهم گروه

 "ساختمان"، "کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت"فعالیتي  یهاگروه. عالوه بر آن باشديم هاشهرستاندر بیشتر  "يفروش

 . انددهدارا به خود اختصاص  هاشهرستاننیز سهم باالیي از اشتغال در نقاط شهری  "، انبارداری و ارتباطاتنقل و حمل"و 

فاده شده ستانهای استان از شاخص ضریب مکاني استبه منظور شناسایي تخصصهای فعالیتي و نیز فعالیتهای پایه در شهر

ی اقتصادی است. این روش برای ارائه هالیتحلی متداول در هاروشیکي از  LQروش ضریب مکاني یا نسبت محلي است. 
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یک  ابه عنوان ابزار تحلیلي برای تحلیل گران اقتصادی توسعه یافته است. در این روش اقتصاد محلي ب تردهیچیپی هامدلدر 

مبتني بر محاسبه نسبت  LQی اقتصاد محلي شناسایي شود. روش هايژگیوتا طي این فرآیند  شوديماقتصاد مرجع مقایسه 

یک فعالیت گفته  LQ. به این نسبت، باشديمبرخي از متغیرهای یک اقتصاد محلي )در اینجا اشتغال( به اقتصاد مرجع )پایه( 

 . شوديم

را محاسبه  در اقتصاد محلي هاتیفعالرا تعیین نماید، سهم اشتغال هر یک از  هاتیفعالبرای اینکه اشتغال پایه  LQروش 

افي ی نسبت به اقتصاد مرجع داشته باشد اشتغال اضتربزرگکه سهم  هاتیفعال. هر یک از کنديمو با اقتصاد مرجع مقایسه 

 که این میزان اشتغال بیش از نیاز اقتصاد محلي است.  ، چراشوديمآن فعالیت، اشتغال پایه محسوب 

 : شوديمدر هر فعالیتي فرمول زیر پیشنهاد  LQبرای محاسبه نسبت 

LQ𝑖 =
(

𝑅𝐸𝑖

𝑅𝐸
)

(
NE𝑖

NE
)
 

 در رابطه فوق

REi شاغلین صنعت :i  ام در اقتصاد محلي 

RE کل شاغلین اقتصاد محلي : 

NEi شاغلین صنعت :i ام در اقتصاد ملي 

NE شاغلین اقتصاد ملي: کل 

 است. 

 اینگونه نوشت:  توانيم ترسادهرا به صورت  LQفرمول 

LQ= 

 اشتغال در یک صنعت خاص در منطقه

کل اشتغال در منطقه

اشتغال در آن صنعت در کشور

 کل اشتغال در کشور

 

به دقت محاسبه شود. به  هاتیفعالبرای همه  LQبرای تقسیم اشتغال بین اشتغال پایه و تبعي باید  LQدر استفاده از روش 

 . کنديماشتغال در اقتصاد محلي را با اشتغال در اقتصاد ملي مقایسه  LQروش  ترسادهعبارت 

 ضریب سهم مکاني بر اساس فروض زیر استوار است: 
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لید شده وبه نحوی که کاالهای تولید شده در هر گروه با کاالهای ت کننديمی تولیدی، کاالی همگن تولید هاتیفعال -

 در گروه مشابه در سایر مناطق کشور قابلیت جایگزیني کامل دارند. 

 ی کشور برابر است، لذا تقاضای سرانه در همه جا یکسان است. هااستاندر همه  هاقهیسلسطح درآمد و  -

کشور در تولید بسته کاالیي تولید شده در فعالیت مورد نظر کم و بیش خود کفاست یا واردات نقش بزرگي در تأمین  -

 نیازهای بازار داخلي ندارند. 

ممکن است. این نتایج به شرح زیر  LQبسیار ساده است. عموماً سه نتیجه برای  LQتفسیر نتایج بدست آمده از روش 

 است: 

LQ<1         LQ=1            LQ>1 
LQ  که اشتغال محلي در صنعت  دهديمکمتر از یک نشانi  ام کمتر از حد مورد انتظار است. لذا صنعت محلي یاد شده

نخواهد توانست نیاز اقتصاد محلي به خدمات یا کاالهای آن صنعت را برطرف سازد. بنابراین طبق تعریف این اشتغال، اشتغال 

 . شوديم تبعي محسوب

LQ  برابر با یک بیانگر آنست که اشتغال موجود در صنعتi  ام دقیقًا معادل اشتغالي است که برای ارائه خدمت یا کاال به

آنکه تولید کاال و خدمات در اقتصاد محلي برای صدور به خارج از منطقه نیست،  لیبه دلاقتصاد محلي کافي است. بنابراین 

 . شوديماشتغال تبعي محسوب 

LQ از یک شواهدی از وجود اشتغال پایه در صنعت  تربزرگi  ام دارد. وقتيLQ از یک باشد تحلیلگر نتیجه  تربزرگ

خواهد گرفت که اشتغال محلي بیش از اشتغال مورد انتظار است و بنابراین اشتغال مازاد بر مقدار مورد انتظار اشتغال پایه 

که مازاد بر نیاز محلي بوده و به سایر نقاط نیز صادر خواهد شد.  شوديمو خدماتي  است. این مشاغل مازاد موجب تولید کاال

 لذا طبق تعریف این اشتغال مازاد، اشتغال پایه است. 

از یک باشد بیانگر آنست که قسمتي از اشتغال، اشتغال پایه است. باید تأکید کرد که  تربزرگمحاسبه شده  LQوقتي 

LQ طبیعي کل اشتغال موجود در صنعت  به طوراز یک به معني آن نیست که  تربزرگi  ام اشتغال پایه است. به عبارتي

ي که . تنها مشاغلدهديم. این مشاغل به تقاضای محلي پاسخ شوديمبرابر یک اشتغال تبعي محسوب  LQاشتغال تا سطح 

 . شوديمتعریف بیش از اشتغال مورد انتظار محلي است به عنوان اشتغال پایه 

نشان  عمده فعالیت یهاگروهاستان به تفکیک  یهاشهرستانمحاسبه شاخص ضریب مکاني اشتغال در نقاط شهری 

ه محسوب استان یک فعالیت پای یهاشهرستانحتي در نقاط شهری بسیاری از  مربوط به کشاورزی یهاتیفعالکه اوالً  دهديم

فعالیت  یهارستانشههای استخراج معدن که در بیشتر صیادی و شیالتي است و فعالیت یهاتیفعالکه عمدتاً متأثر از   شوديم



تحليل رعهص ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  
 فعاليت اقتصادی یاه

 

5002212B0021303012RE103960817م 

 
13 

جدول ) های فعالیتي قائم به نقاط شهری یک شهرستان خاص نیستهای پایه در اکثر گروهثانیاً تمرکز فعالیت باشديمپایه 

 (. 12جدول و 11

 (درصد) 1309 -استان یشهر نقاط در تیفعال عمده یهاگروه از مختلف یهاشهرستان سهم: 0جدول 
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 %11824 %15855 %4844 %3815 %5840 %5843 %481 گناوه

 %3814 %2805 %1841 %14851 %2844 %14824 %283 جم

 مشاور محاسبات و 1533 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری :مأخذ

 )درصد( 1309 -عمده فعالیت در نقاط شهری استان یهاگروهمختلف از  یهاشهرستان: سهم 19جدول 
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 %13840 %4840 %21834 %22842 %11804 %20853 %14815 %15854 دشتستان

 %2810 %4814 %1840 %4845 %5825 %4815 %5822 %4852 دشتي

 %2825 %2854 %3811 %5814 %3801 %2814 %4804 %5813 دیر 

 %2844 %3824 %3855 %2844 %1812 %1823 %2845 %5811 دیلم

 %45844 %40841 %4841 %1805 %4834 %4850 %5835 %14845 کنگان

 %1810 %5842 %4815 %5810 %4841 %10812 %1841 %15814 گناوه

 %2815 %4841 %4840 %3845 %1855 %0831 %2802 %1815 جم

 مشاور محاسبات و 1533 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری :مأخذ
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 1309 سال در بوشهر استان یهاشهرستان یشهر نقاط در اشتغال یمکان بیضر شاخص: 11جدول 
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 081 181 181 084 184 385 دیر 

 183 182 083 083 184 085 دیلم

 082 380 282 081 482 083 کنگان

 185 084 081 083 283 081 گناوه

 084 081 1080 084 1484 084 جم

 مشاور محاسبات و 1533 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری :مأخذ

 1309استان بوشهر در سال  یهاشهرستان: شاخص ضریب مکانی اشتغال در نقاط شهری 12جدول 
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 080 181 180 180 284 085 184 181 بوشهر

 080 081 182 185 184 081 181 180 انتنگست

 080 081 180 181 184 084 085 084 دشتستان

 080 084 181 184 183 084 085 085 دشتي

 080 081 085 084 084 082 081 181 دیر 

 080 182 084 085 081 082 081 185 دیلم

 080 184 083 082 083 082 082 084 کنگان
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 080 184 181 180 085 080 085 084 جم

 مشاور محاسبات و 1533 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری :مأخذ
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 و وشهرب استان کشور، یشهر نقاط اشتغال از التیش و یجنگلدار شکار، ،یکشاورز یتیفعال گروه سهم: 4نمودار 

 درصد -1309 سال در آن یهاشهرستان

 
 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار

  آن یهاشهرستان و بوشهر استان کشور، یشهر نقاط اشتغال از ساخت -صنعت یتیفعال گروه سهم: 1نمودار 

 درصد -1309 سال در

 
 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

بوشهر تنگستان دشتستان دشتی دیر  دیلم کنگان گناوه جم

ی
رز

شاو
 ک

تي
عالی

ه ف
رو

 گ
 از

هم
س

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

بوشهر تنگستان دشتستان دشتی دیر  دیلم کنگان گناوه جم

ت 
صنع

ی 
لیت

عا
ه ف

رو
 گ

از
م 

سه
-

ت
خ

سا



تحليل رعهص ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  
 فعاليت اقتصادی یاه

 

5002212B0021303012RE103960817م 

 
14 

 سال در آن یهاشهرستان و بوشهر استان کشور، یشهر نقاط اشتغال از یفروش خرده و عمده یتیفعال گروه سهم: 8نمودار 

 درصد -1309

 
 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار

 یهاشهرستان و بوشهر استان کشور، یشهر نقاط اشتغال از ارتباطات و یانباردار ،نقل و حمل یتیفعال گروه سهم: 7نمودار 

 درصد -1309 سال در آن

 
 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار
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 مسکن و زمین -1-2-3-4-1-2

مباحث و موضوعات مورد توجه در اقتصاد شهری و روستایي است که عالوه بر انعکاس سطح  نیترمهممسکن یکي از 

اقتصادی، در گزینش نوع و محل استقرار مسکن و غیره، در تعامل با انتخاب نوع  یهابنگاهرفاه و چگونگي رفتار خانوارها و 

 .روديمو ... بسیار مهم بشمار  نقل و حمل یهانهیهزفعالیت، 

 فعالیت یهابخش نیتربزرگکه زمین و مسکن یکي از  دهديمملي در کشورهای مختلف نشان  یهاحسابم ارقا 

. سهم تشکیل سرمایه در بخش مسکن در کشورهای مختلف متفاوت است. در بسیاری از کشورها شوديماقتصادی محسوب 

 120که حدود  دهديمانجام شده نشان  یهايرسبرساختمان در حدود نیمي از سرمایه ثابت را به خود اختصاص داده است. 

ه منظم و استاندار فني کیفیت، عرض تنهانه. بنابراین ردیگيممستقیم و غیرمستقیم با بخش ساختمان قرار  طور بهرشته فعالیت 

باقي  هاخشبساختماني نیز تأثیر متقابلي بر روی رشد و توسعه سایر  یهاتیفعالسایر صنایع روی مسکن اثر قطعي دارد، بلکه 

 گذارد. مي

 ، که مراحل اولیه توسعهتوسعهدرحالدر کشورهای  خصوصبهساختماني  یهاتیفعالارتباط رشد اقتصادی و رشد 

ساختماني بر آهنگ رشد  یهاتیفعال، اهمیت فراوان دارد. در مراحل اولیه توسعه افزایش گذراننديماقتصادی خود را 

ماني با سایر ساخت یهاتیفعال. ارتباط ابدیيماقتصادی افزوده و در مراحل بعدی خود تحت تأثیر رشد اقتصادی گسترش 

 یهاشتهرساختماني اثر آن در سایر  یهاتیفعالاست که در صورت کاهش  چنانآنبا رشد اقتصادی  جهیدرنتها و فعالیت

خش اقتصاد شهری و روستایي ب یهالیتحلغیرقابل انکار است. به همین دلیل است که در بررسي و  هاآناقتصادی و رشد 

 برخوردار است.  یاژهیومسکن از جایگاه 

درصد از کل  35سال گذشته حدود  15. طي شوديماقتصادی محسوب  یهابخشنیترمهمدر ایران نیز مسکن یکي از 

یک کاالی اقتصادی دارای  عنوانبهکشور در این بخش انجام گرفته است. مسکن شهری در ایران  یهایگذارهیسرما

 از:  اندعبارت هايژگیو. برخي از این کنديماست که آن را از سایر کاالها متمایز  یيهايژگیو

 و جانشین ندارد.   درويمنیاز خانوار به شمار  نیترمهممسکن یک کاالی اساسي است که پس از غذا و پوشاک  -

 است.   یاهیسرمامسکن در ایران کاالیي  -

 مسکن کاالیي غیرمنقول و مقید به مکان است که قیمت آن به دو دسته از خصوصیات کیفي و کمي وابسته است.   -

و تداوم  عقالیي و اخالقي باشد، کیفیت نفس عزتیک جامعه منوط به تأمین و افزایش  يافتگی توسعهو باالخره اگر  -

 (1351 -یکي از ارکان توسعه دانست. )قلي زاده توانيمدسترسي به مسکن را 
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ت. مختلف مورد بررسي قرار گرفته اس یهاجنبهدر ادامه بخش زمین و مسکن در نقاط شهری و روستایي استان بوشهر از 

ت و لذا در قرار گرفته اس یاسهیمقاحفظ انسجام مطالب، مسکن روستایي نیز در کنار مسکن شهری مورد بررسي  منظور به

 . شوديماکتفا  آمدهدست به، تنها به ذکر نتایج شوديمبند مسکن روستایي که در بخش اقتصاد روستایي مطرح 

 تعداد و نوع مسکن

جدول در  توانيمرا  1340و  1355 یهاسالکشور در  بوشهر ودر استان روند تحوالت تعداد واحدهای مسکوني موجود 

هزار واحد مسکوني موجود بوده که از  112، در کل استان حدود 1355مشاهده نمود. در سال  11جدول و  14جدول ، 13

درصد در نقاط روستایي بوده است. تعداد واحد مسکوني موجود در سطح  3185درصد در نقاط شهری و  4582این تعداد 

درصد و سهم نقاط روستایي  1281ن تعداد هزار واحد مسکوني بوده است. سهم نقاط شهری کشور از ای 15554کشور نیز 

 درصد بوده است.  2184آن 

 182درصد و در نقاط روستایي  180درصد، در نقاط شهری  181سهم استان از کل واحدهای مسکوني کشور در این سال 

هم سدرصد بوده است. مشخص است که سهم نقاط شهری از واحدهای مسکوني در سطح کشور کمتر از استان و بالعکس 

. همین امر باعث شده که سهم استان از واحدهای باشديمنقاط روستایي از واحدهای مسکوني در سطح استان باالتر از کشور 

 مسکوني نقاط روستایي کشور بیشتر از نقاط شهری آن باشد. 

ده است. در این هزار واحد رسی 232درصد به  482تعداد واحدهای مسکوني استان با متوسط رشد ساالنه  1340در سال 

درصد کاهش یافته است. در  3184درصد رسیده و سهم نقاط روستایي به  4584سال سهم نقاط شهری  با اندکي افزایش به 

هزار واحد رسیده است. در  14454درصد رشد داشته و به  481متوسط ساالنه  طوربهسطح کشور نیز تعداد واحد مسکوني 

درصد کاهش یافته است. در این سال سهم  2584درصد افزایش و سهم نقاط روستایي به  1481کشور نیز سهم نقاط شهری به 

درصد افزایش و در نقاط  181درصد و  182استان از تعداد واحد مسکوني موجود در کل و نقاط شهری کشور به ترتیب به 

 درصد افزایش یافته است.  184روستایي به 

مشخص است که متوسط رشد ساالنه واحدهای مسکوني استان و کشور در  13جدول با توجه به اطالعات ارائه شده در

 نبوده که باعث افزایش سهم نقاط شهری از واحدهای مسکوني در طول ای هاآننقاط روستایي نقاط شهری باالتر از کل و 

همچنین نرخ رشد تعداد واحدهای مسکوني شهری در استان به نرخ رشد کشوری نزدیک تر است و این دوره بوده است. 

امر نشان از وجود تقاضا مناسب در نقاط شهری استان دارد که سبب شده تا طرف عرضه نیز در پاسخ به این تقاضا واکنش 

  نشان دهد.
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 1309و  1361 یهاسالموجود در استان بوشهر و کشور در  یمسکون یتحوالت تعداد واحدهاروند : 13جدول 

 سهم)درصد( روستایی سهم)درصد( شهری کل شرح

1355 
 3185 54454 4582 111344 112002 استان بوشهر

 2184 4425044 1281 11431550 15554424 کشور

1340 
 0832 13404 0845 155544 232213 استان بوشهر

 2584 5112544 1481 14152114 14454105 کشور

 483 482 1355-40متوسط رشد ساالنه استان 
  

481 
  

 382 583 481 1355-40متوسط رشد ساالنه کشور 

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 1309 و 1361 یهاسالدر بوشهر استان در یمسکون واحد تعداد تحوالت روند: 6نمودار 

 
 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 1309 و 1361 یهاسال در کشور در یمسکون واحد تعداد تحوالت روند: 0نمودار 

 
 رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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عداد تها از و سهم هر یک از شهرستان هاشهرستاناطالعات مربوط به تعداد واحدهای مسکوني موجود در استان بوشهر و 

 رائه شده است. ا 14جدول در 1340واحدهای مسکوني موجود در استان به تفکیک شهری و روستایي در سال 

 2585 بوشهر با یهاشهرستانبه ترتیب به  ، بیشترین سهم1340سال  بوشهر درهزار واحد مسکوني موجود در استان  232از 

ا هدرصد تعلق داشته است. در نقاط شهری بیشترین سهم به همان شهرستان 1080درصد و کنگان با  2284درصد، دشتستان با 

مسکوني استان در نقاط شهری در این  یواحدهادرصد از  484درصد و  2282درصد،  3584اختصاص داشته که به ترتیب 

درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکوني استان را داشته  2485. در نقاط روستایي نیز شهرستان دشتستان با اندداشتهسال را 

 . اندداشتهدرصد رتبه دوم و سوم را  1385درصد و  1584تنگستان و بوشهر به ترتیب با  یهاشهرستاناست. پس از آن 

درصد  284درصد به شهرستان دیلم، در نقاط شهری با  381تان با در این سال کمترین سهم از کل واحدهای مسکوني اس

 درصد به شهرستان دیلم تعلق داشته است. 184به شهرستان تنگستان و در نقاط روستایي با 

 1309 ییو روستا یشهر کیبه تفک هاشهرستانموجود در استان بوشهر و  یمسکون یتعداد واحدها: 14جدول 

 شرح
 روستایی شهری کل

 سهم)درصد( تعداد سهم)درصد( تعداد سهم)درصد( تعداد

 100  13404 100  155544 100  232213 استان

 1385 4435 3584 54311 2585 44252 بوشهر

 1584 13452 284 4154 184 11445 تنگستان

 2485 11411 2282 35213 2284 53250 دشتستان

 481 1111 182 11443 580 15514 دشتي

 484 3401 584 5552 582 12154 دیر 

 184 1344 381 5524 381 1225 دیلم

 1081 1432 484 15144 1080 23225 کنگان

 484 4521 485 15541 585 20344 گناوه

 1084 1442 381 5531 585 13523 جم

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

آن از تعداد واحدهای مسکوني موجود و جمعیت در  یهاشهرستانمقایسه سهم نقاط شهری و روستایي استان بوشهر و 

هزار واحد مسکوني در استان  232مشاهده نمود. از حدود  11نمودار و 19نمودار و 11جدول در  توانيمرا  1340سال 

که سهم نقاط شهری و  است يحالدرصد در نقاط روستایي بوده است. این در  3184درصد در نقاط شهری و  4584بوشهر، 

 دهديمکه نشان  باشديمدرصد  3084درصد و  4484، به ترتیب 1340در سال  نفر جمعیت آن 1032444روستایي استان از 

 . باشديماز نقاط شهری آن  ترنییپانفر در واحد مسکوني در نقاط روستایي استان 
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 1184 کهيحال دردر کل کشور نقاط شهری  1340وجود دارد. در سال  به صورت برعکساین موضوع در کل کشور 

 انددادهدرصد از موجودی واحدهای مسکوني کشور را به خود اختصاص  1481ر را در اختیار دارند، درصد از جمعیت کشو

درصد از موجودی مسکن را در  2584درصدی از جمعیت کشور، تنها  2584و برعکس نقاط روستایي کشور با وجود سهم 

 اند. اختیار داشته

 اهآندیر، دیلم، کنگان و جم از سهم از جمعیت  یهاشهرستان، سهم از موجودی مسکن در هاشهرستاندر نقاط شهری 

دی دشتستان، دشتي، دیر، دیلم، کنگان و جم سهم از موجو یهاشهرستانباالتر بوده است. به همین ترتیب در نقاط روستایي 

 هری بیشترنقاط شي بوشهر، تنگستان و گناوه سهم جمعیت یهاشهرستاندر  واقع در. باشديممسکن کمتر از سهم از جمعیت 

  آنها از تعداد واحدهای مسکوني است.از سهم 

 1309 تیموجود و جمع یتعداد واحد مسکون از هاشهرستاناستان بوشهر و  ییو روستا یسهم نقاط شهر: 11جدول 

 شرح
 سهم از جمعیت)درصد( سهم از موجود مسکن)درصد(

 روستایي شهری روستایي شهری

 3084 4484 3184 4584 استان

 481 4083 1580 5580 بوشهر

 1582 2484 1483 2381 تنگستان

 3484 4482 3385 4482 دشتستان

 3482 4284 3583 4181 دشتي

 2484 1081 2481 1083 دیر 

 2182 1584 1483 5081 دیلم

 3380 4180 3280 4580 کنگان

 2284 1181 2381 1483 گناوه

 5583 4181 5485 4382 جم

 و محاسبات مشاور رانیمأخذ: مرکز آمار ا
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 درصد -1309 سالر د هاشهرستان و بوشهر استان تیجمع و مسکن یموجود از یشهر نقاط سهم سهیمقا: 19نمودار 

 
 و محاسبات مشاور رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 درصد -1309 سال در هاشهرستان و بوشهر استان تیجمع و مسکن یموجود از ییروستا نقاط سهم سهیمقا: 11نمودار 

 
 و محاسبات مشاور رانیمأخذ: مرکز آمار ا

و نوع مسکن و سهم انواع مسکن از واحدهای  هاشهرستاناطالعات مربوط به تعداد واحدهای مسکوني استان بوشهر و 

هزار  232ارائه شده است. از  18جدول ، در 1340به تفکیک شهری و روستایي در سال  هاشهرستانمسکوني استان بوشهر و 
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 ریغدرصد(  5583هزار واحد ) 145آپارتماني و  صورت بهدرصد(  1481هزار واحد ) 34واحد مسکوني موجود در استان 

 باشد. مي يآپارتمان

هزار واحد در  13باشد در نقاط شهری و هزار واحد مي 155، سهم عمده واحدهای مسکوني که حدود 1340در سال 

هزار  125درصد( آپارتماني و  1482هزار واحد ) 30هزار واحد مسکوني در نقاط شهری،  155نقاط روستایي بوده است. از 

بسیار باالتر از واحدهای  يآپارتمان ریغبوده است. در نقاط روستایي، سهم واحدهای  يآپارتمان ریغدرصد(  5085واحد )

 صورتبهدرصد  484هزار واحد معادل  3هزار واحد مسکوني،  13، از شوديمکه مشاهده  طورهمان. باشديمآپارتماني 

 . باشديم يآپارتمان ریغ صورت بهدرصد  4581هزار واحد معادل  44آپارتماني و 

بوده و  هاانشهرستدر شهرستان بوشهر بیش از سایر  ينینشآپارتمانکه پدیده  شوديمنیز مشاهده  هاشهرستاندر میان 

. این پدیده باشديم يآپارتمان ریغ صورت بهدرصد آن  4483آپارتماني و  صورتبهدرصد از واحدهای مسکوني آن  3581

درصد و  1381 و سهم واحدهای آپارتماني از کل واحدهای مسکوني موجود در استان برابر با دهش تیتقودر نقاط شهری 

 درصد کاهش یافته است.  183تر و به در نقاط روستایي به نسبت ضعیف

درصد از واحدهای مسکوني  183، در شهرستان تنگستان از همه کمتر بوده و تنها هاشهرستاندر میان  ينینش آپارتمانپدیده 

. در نقاط شهری و روستایي آن نیز وضع به همین منوال بوده و سهم باشديم يآپارتمان ریغدرصد آن  4581آن آپارتماني و 

 . باشديمبسیار ناچیز  هاآپارتمانواحدهای آپارتماني از کل 

 1309 -مسکن نوع و ییروستا و یشهر کیتفک به بوشهر استان یمسکون یواحدها: 18جدول 

 شرح
 روستایی شهری کل

 يآپارتمان ریغ آپارتماني يآپارتمان ریغ آپارتماني يآپارتمان ریغ آپارتماني

 44501 3402 125334 30525 145144 34121 استان

 5254 1414 34340 21451 42414 23434 بوشهر

 13345 51 4034 150 11431 231 تنگستان

 11554 55 33401 1544 51244 1454 دشتستان

 1044 42 10115 455 11521 141 دشتي

 3514 33 5244 255 11535 321 دیر 

 1351 4 5442 141 1044 114 دیلم

 4535 544 14211 1555 21044 2114 کنگان

 4142 45 13515 1454 15440 1154 گناوه

 4451 455 3143 2135 10400 3123 جم

 مرکز آمار ایران: مأخذ
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ارائه شده  1340از واحدهای مسکوني استان بوشهر به تفکیک نوع واحد مسکوني در سال  هاشهرستانسهم  17جدول در

 484م و درصد در شهرستان ج 482درصد در شهرستان بوشهر،  4483هزار واحد آپارتماني موجود در کل استان،  34است. از 

 یجادرصد از واحدهای آپارتماني استان را در خود  5484 مجموع در. این سه شهرستان باشديمدرصد در شهرستان کنگان 

درصد در شهرستان بوشهر  2185درصد در شهرستان دشتستان،  2584نیز  يآپارتمان ریغهزار واحد مسکوني  145. از اندداده

، دو شهرستان کنگان و بوشهر سهم هاشهرستانه است. مشخص است که در میان درصد در شهرستان کنگان بود 1084و 

 . اندداشته يآپارتمان ریغبیشتری را هم از واحدهای آپارتماني و هم از واحدهای 

درصد به شهرستان  2485 درصد و 1184به ترتیب با  يآپارتمان ریغدر نقاط شهری بیشترین سهم از واحدهای آپارتماني و 

درصد بیشترین سهم از واحدهای آپارتماني و شهرستان  4484تعلق داشته است. در نقاط روستایي نیز، شهرستان بوشهر با  بوشهر

 . انددادهرا به خود اختصاص  يآپارتمان ریغدرصد بیشترین سهم از واحدهای  2584دشتستان با 

مین افزایش تراکم به دلیل افزایش قیمت ز دهنده نشان ينوع به واقع درافزایش گرایش به واحدهای مسکوني آپارتماني 

ي و مسکون یهاساختماناست. با افزایش قیمت زمین در شهرهای بزرگ مانند بوشهر، گرایش به رفتن به ارتفاع در 

 یتربزرگخش زیربنا کاهش یافته و ب مربع مترهر  شدهتمام. با افزایش ارتفاع سهم زمین در قیمت ابدیيمغیرمسکوني افزایش 

از مردم قدرت خرید فضاهای تولید شده را خواهند داشت. به همین دلیل است که در استان بوشهر در نقاط شهری شهرستان 

رونق بسیار  ينینش آپارتمان، زندگي هاشهرستانبخش عمده آن شهر بوشهر است، در مقایسه با نقاط شهری سایر  بوشهر که

 بیشتری دارد.

 1309 -ییاروست و یشهر و یمسکون واحد نوع کیتفک به بوشهر استان یمسکون یواحدها از هاشهرستان سهم: 17جدول 

 شرح
 روستایی شهری کل

 يآپارتمان ریغ آپارتماني يآپارتمان ریغ آپارتماني يآپارتمان ریغ آپارتماني

 10080 10080 10080 10080 10080 10080 استان

 1185 4484 2485 1184 2185 4483 بوشهر

 1482 284 381 085 585 081 تنگستان

 2584 284 2480 481 2584 581 دشتستان

 1081 181 584 282 480 282 دشتي

 581 084 484 084 480 084 دیر 

 280 082 484 085 384 085 دیلم

 485 1485 1181 582 1084 484 کنگان

 485 185 1085 585 484 581 گناوه

 485 2183 284 180 582 482 جم

 : مرکز آمار ایرانمأخذ
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 شاخص خانوار در واحد مسکونی

و روستایي،  شهری به تفکیک هاشهرستاناطالعات مربوط به شاخص خانوار در واحد مسکوني در کشور و استان بوشهر و 

ارائه شده است. این شاخص نسبت تعداد خانوارها به تعداد واحدهای مسکوني است  10جدول  و16جدول در 1340در سال 

 . باشديمبرآورد کمبود تعداد واحد مسکوني شاخص در  نیترمعمولو 

های مسکن، ضریب اشغال واحد مسکوني یا نسبت تعداد خانوار در واحد مسکوني معیارهای قابل توجه در بررسي ازجمله

دو موضوع اساسي، یعني استقالل محل سکونت و فضای کافي برای  درگروآسایش و رفاه و تحرک خانواده  که چرااست. 

ه گردد و در این واحد فضای کافي برای کلی. در بهترین شرایط، در هر واحد مسکوني یک خانوار ساکن ميباشديمزندگي 

 نمایانگر عملکرد سالم و مطلوب بخش مسکن است. افراد خانواده فراهم است و این 

و  18042ه ترتیب و در نقاط شهری و روستایي ب 18041، شاخص خانوار در واحد مسکوني در کل استان 1340در سال 

که شاخص خانوار در واحد مسکوني در نقاط شهری استان نسبت به کل استان و  دهنديم. این ارقام نشان باشديم 18054

و  18034، در نقاط شهری 18055. در سطح کشور شاخص خانوار در واحد مسکوني در کل باشديم بدترنقاط روستایي آن 

شور . مقایسه کباشديمدر کشور این شاخص در نقاط شهری بهتر از کل و نقاط روستایي . باشديم 18105در نقاط روستایي 

 (.16جدول )که شاخص مذکور در کشور از وضعیت بهتری نسبت به استان برخوردار دهديمو استان نیز نشان 

 1309 -و کشوربوشهر  استان در یمسکون واحد در خانوار شاخص سهیمقا: 16جدول 

 روستایی شهری کل  

 18054 18042 18041 استان بوشهر

 18105 18034 18055 کشور

 و محاسبات مشاور : مرکز آمار ایرانمأخذ

 1309 سال در هاشهرستان و بوشهر استان در یمسکون واحد در خانوار شاخص: 12نمودار 

 
 و محاسبات مشاور رانیمأخذ: مرکز آمار ا

1.000

1.020

1.040

1.060

1.080

1.100

1.120

کل شهری روستایی

ني
کو

مس
د 

اح
ر و

ر د
نوا

خا

استان بوشهر کشور



تحليل رعهص ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  
 فعاليت اقتصادی یاه

 

5002212B0021303012RE103960817م 

 
24 

، با توجه به میزان شاخص خانوار در هاشهرستان، در میان 1340طبق آمارهای سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

ه ترتیب ب هاآنکنگان، گناوه و دیلم دارند که شاخص مذکور در  یهاشهرستانوضعیت را  بدترینواحد مسکوني، در کل 

 18011وضعیت را شهرستان جم داشته که شاخص خانوار در واحد مسکوني برای آن  بهترینو  18051و  18041، 18104

ص خانوار در اند. شاخوضعیت را شهرستان جم داشته بهترینوضعیت را شهرستان کنگان و  بدترینشهری باشد. در نقاط مي

وضعیت را به لحاظ  بدترین. در نقاط روستایي نیز باشديم 18004و  18101واحد مسکوني برای این دو شهرستان به ترتیب 

 اند. داشته 18024وضعیت را شهرستان جم با  بهترینو  18112شاخص خانوار در واحد مسکوني شهرستان دیلم با 

 1309 -ییروستا و یشهر کیتفک به هاشهرستان و بوشهر استان در یمسکون واحد در خانوار شاخص: 10جدول 

 شهرستان
 شاخص خانوار در واحد مسکونی

 روستایي شهری کل

 18054 18042 18041 استان

 18021 18042 18040 بوشهر

 18032 18040 18034 تنگستان

 18014 18014 18011 دشتستان

 18055 18034 18044 دشتي

 18041 18044 18052 دیر 

 18112 18041 18051 دیلم

 18103 18101 18104 کنگان

 18014 18103 18041 گناوه

 18024 18004 18011 جم

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

 کیفیت مصالح

مسکوني در استان بوشهر مورد بررسي قرار گرفته است. اطالعات موجود  یهاساختماندر این بخش موضوع مقاومت 

درصد دارای  3484درصد از واحدهای مسکوني دارای اسکلت فلزی،  182در استان بوشهر  1340که در سال  دهديمنشان 

درصد از  4384در استان بوشهر  مجموع در واقع در. باشنديم هااسکلتدرصد دارای سایر انواع  5582اسکلت بتني و 

 . در میانرندیگيم( قرار آرمهبتندارای اسکلت فلزی و  یهاساختمانمقاوم ) یهاساختمانواحدهای مسکوني در گروه 

 گرفته است.  درصد در شهرستان بوشهر قرار 4183درصد  و  14، بیشترین اسکلت فلزی و اسکلت بتني به ترتیب با هاشهرستان

)مانند آجر و آهن، آجر و چوب، بلوک سیماني و...( بیشترین سهم از نوع  هااسکلتها سایر انواع در تمامي شهرستان

 . پس از آن اسکلت فلزی و اسکلت بتني قرار دارند.انددادهاسکلت واحدهای مسکوني را تشکیل 
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 1309 -اسکلت نوع حسب بر هاشهرستان و بوشهر استان یمسکون یواحدها: 29جدول 

 تعداد واحد مسکونی  
 اظهار نشده سایر اسکلت بتني اسکلت فلزی کل شهرستان

 2144 125305 54541 14455 232213 استان

 125 25544 21341 12541 44252 بوشهر

 31 13125 4144 310 11445 تنگستان

 341 35455 14242 1153 53250 دشتستان

 44 13103 5050 345 15514 دشتي

 31 5551 3503 32 12154 دیر 

 21 3405 2534 451 1225 دیلم

 1355 10125 10414 224 23225 کنگان

 130 12511 1015 432 20344 گناوه

 42 4453 1343 1115 13523 جم

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 (درصد) 1309 -هاشهرستان و استان یمسکون یواحدها از اسکلت انواع سهم: 21جدول 
 تعداد واحد مسکونی  

 اظهار نشده سایر اسکلت بتني اسکلت فلزی کل شهرستان

 182 5582 3484 182 10080 استان

 181 3584 4183 1480 10080 بوشهر

 082 1483 2385 185 10080 تنگستان

 081 4484 3085 282 10080 دشتستان

 082 1085 2184 184 10080 دشتي

 083 1084 2585 083 10080 دیر 

 084 5481 3483 482 10080 دیلم

 585 4482 4180 180 10080 کنگان

 084 4285 3484 281 10080 گناوه

 085 3485 5484 582 10080 جم

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 هاشهرستاناطالعات مربوط به نوع اسکلت واحدهای مسکوني نقاط شهری استان بوشهر و  21جدول و  29جدول در

درصد  40درصد از واحدهای مسکوني دارای اسکلت فلزی،  4ائه شده است. در نقاط شهری استان بوشهر، ار 1340در سال 

باشند. بنابراین وضعیت نقاط شهری از نظر واحدهای مي هااسکلتدرصد نیز دارای سایر انواع  4485دارای اسکلت بتني و 

درصد از واحدهای  44 درمجموعاست. در نقاط شهری استان  ترمناسبمسکوني مقاوم در مقایسه با متوسط استان بسیار 

درصد در شهرستان  2081، بیشترین اسکلت فلزی هاشهرستان. در میان رندیگيممقاوم قرار  یهاساختمانمسکوني در گروه 

 (.  23جدول و  22جدول ) درصد در شهرستان جم مورد استفاده قرار گرفته است 1583بوشهر و بیشترین اسکلت بتني با 
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سهم واحدهای مسکوني با مصالح بادوام )اسکلت بتوني و فلزی( از واحدهای مسکوني نقاط شهری استان  3نقشه در 

نشان داده شده است. مشخص است که سهم واحدهای مسکوني با مصالح بادوام در  1340در سال  هاشهرستانبوشهر و 

شاره نمود که داشته است. همچنین باید به این نکته نیز ا هاشهرستانهرستان بوشهر بیشترین سهم  را  نسبت به  استان و سایر ش

هرداری و حساسیت بیشتر ش ساز و ساخت ترمنسجمدر شهرهای بزرگ به دلیل وجود ضوابط  ژهیوبهدر نقاط شهری استان و 

بادوام بیشتر از نقاط روستایي و در شهرهای بزرگ بیشتر از  یهاساختمانه سمت این شهرها به اجرای ضوابط، گرایش ب

 شهرهای کوچک است. 

 1309 -اسکلت نوع حسب بر هاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط در یمسکون یواحدها: 22جدول 

 تعداد واحد مسکونی  
 اظهار نشده سایر اسکلت بتني اسکلت فلزی کل شهرستان

 1431 14110 43441 14240 155544 استان

 445 20411 23355 11453 54311 بوشهر

 4 2402 1411 104 4154 تنگستان

 231 21551 12314 1104 35213 دشتستان

 14 1104 3510 230 11443 دشتي

 25 5144 2151 24 5552 دیر 

 24 2551 2501 451 5524 دیلم

 513 1425 1154 202 15144 کنگان

 114 4254 5141 425 15541 گناوه

 24 1344 4421 32 5551 جم

 رانیمأخذ: مرکز آمار ا 

 (درصد) 1309 -هاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط در یمسکون یواحدها از اسکلت انواع سهم: 23جدول 

 تعداد واحد مسکونی  
 اظهار نشده سایر بتنياسکلت  اسکلت فلزی کل شهرستان

 182 4485 4080 480 10080 استان

 182 3484 4185 2081 10080 بوشهر

 082 5184 3484 285 10080 تنگستان

 081 4181 3581 381 10080 دشتستان

 082 4182 3084 280 10080 دشتي

 080 481 382 080 1080 دیر 

 084 4584 4284 181 10080 دیلم

 581 4583 4583 183 10080 کنگان

 081 5484 3484 281 10080 گناوه

 084 2381 1583 085 10080 جم

  رانیمأخذ: مرکز آمار ا 
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 عمر مسکن

را  1340سال اتمام بنا در سال  برحسب ها آنو سهم  هاشهرستاناطالعات مربوط به واحدهای مسکوني استان بوشهر و 

های درصد از واحدهای مسکوني استان در سال 2582مشاهده نمود. مشخص است که  21جدول و 24جدول در توانيم

 هاساختمان نیترجوان. اندشدهساخته  1355-44های درصد در سال 1285و  1345-14های الدرصد در س 1182، 54-1315

 . باشديمدرصد  382به اتمام رسیده که برابر با  1340در سال  هاآنهایي هستند که بنای در استان بوشهر ساختمان

 1340در سال  هاآنهایي که بنای اند. ساختمانساخته شده 1355-54ها در دوره ها نیز بیشترین ساختماندر میان شهرستان

درصد و شهرستان دیر با  480درصد، شهرستان گناوه با  585به اتمام رسیده، بیشترین سهم را به ترتیب در شهرستان دیلم با 

 .اندداشتهدرصد  384

 1309سال  در بنا اتمام سال حسب بر هاشهرستان و بوشهر استان مسکونی : واحدهای24جدول 
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 4120 4440 10055 24134 40041 45455 20110 13344 11521 13254 11114 1401 232213 استان

 1141 2443 4445 11031 5102 11445 5242 3554 3353 4041 2154 1455 44252 بوشهر

 140 222 544 1444 3115 5534 1442 1005 414 1055 532 551 11445 تنگستان

 104 544 1444 4513 10145 15041 4442 2454 2555 2143 2452 1130 52444 دشتستان

 543 150 552 2440 4335 4553 1451 401 414 444 541 404 14313 دشتي

 154 104 451 1340 2411 3114 1213 101 534 134 424 413 12154 دیر 

 121 214 414 434 1240 1555 514 315 353 415 425 402 1313 دیلم

 34 143 451 1505 3241 4411 3040 1101 1141 1355 1105 445 21551 کنگان

 1454 414 1025 2524 4051 5143 1444 414 411 1114 1130 544 21444 گناوه

 351 44 154 412 2052 5100 1534 1245 115 134 454 433 13145 جم

 مرکزآمارایران :مأخذ
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 )درصد( 1309سال  در بنا اتمام سال حسب بر هاشهرستان و بوشهر استان مسکونی : واحدهای21جدول 
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 280 184 483 1285 1182 2582 584 585 581 581 485 382 10080 استان

 185 381 481 1481 1381 2481 184 584 581 482 482 285 10080 بوشهر

 085 183 381 1183 1580 3184 484 581 582 480 481 381 10080 تنگستان

 082 181 381 1380 2085 2585 584 584 484 582 581 383 10080 دشتستان

 484 084 380 1385 2284 2583 181 481 481 582 485 381 10080 دشتي

 183 084 381 1182 1485 2584 1080 585 484 480 581 384 10080 دیر 

 181 380 485 1285 1180 2584 181 483 582 581 584 585 10080 دیلم

 082 084 281 180 1582 3283 1483 184 584 483 581 382 10080 کنگان

 185 184 481 1380 1581 2384 484 485 482 582 582 480 10080 گناوه

 285 084 181 484 1581 3180 1182 480 584 583 580 381 10080 جم

 محاسبات مشاور -مرکزآمارایران :مأخذ

 هاآنو سهم  هاشهرستاناطالعات مربوط به واحدهای مسکوني نقاط شهری استان بوشهر و   27جدول  و 28جدول ر د

، ارائه شده است. بیشترین سهم از واحدهای مسکوني در نقاط شهری استان و 1340اتمام بنا در سال سال  حسب بر

 اندشدهاست. سهم واحدهای مسکوني که در استان در این دوره ساخته  شده ساخته 1315-54آن در دوره  یهاشهرستان

 1182به ترتیب  هاآنکه سهم  اندداشته 1355-44و  1345-14 یهادوره. پس از آن بیشترین سهم را باشديمدرصد  2184

 . باشديمدرصد  1485درصد و 

باشند. درصد را دارا مي 382به اتمام رسیده، در استان سهمي معادل  1340در سال  هاآنکه بنای  هاساختمان نیترجوان

 یهاشهرستانجوان را داشته است. پس از آن  یهاساختماندرصد بیشترین سهم  585شهرستان دیلم با  هاشهرستاندر میان 

را  هاآندرصد از کل موجودی مسکن  483درصد و  485 هاآنجوان  یهاساختمانگناوه و دیر قرار دارند که به ترتیب 

 اند.تشکیل داده
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 1309 سال در بنا اتمام سال برحسب هاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط در یمسکون یواحدها: 28جدول 
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 3311 3152 1554 23415 21254 43554 13131 5114 1412 5151 1240 5041 155544 استان

 1023 1551 3114 10551 1214 14113 4444 2554 2545 3244 2225 1252 54311 بوشهر

 54 11 144 555 454 1224 351 252 221 302 221 115 4154 تنگستان

 443 445 1523 5044 1053 4405 2155 1553 1552 1453 1424 1133 35213 دشتستان

 101 42 243 1413 2514 2441 144 522 511 432 543 415 11443 دشتي

 10 53 342 1034 1515 2132 515 444 501 413 445 345 5552 دیر 

 31 204 444 530 455 1341 402 233 250 331 331 335 5524 دیلم

 1025 151 344 1215 2200 4401 2054 444 153 1024 515 514 15144 کنگان

 241 255 511 2345 3214 3415 1004 454 440 113 521 141 15541 گناوه

 34 21 54 141 1052 2444 444 244 143 234 204 135 5551 جم

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 )درصد( 1309 سال در بنا اتمام سال حسب بر هاشهرستان و بوشهر استان یشهر نقاط در یمسکون یواحدها: 27جدول 
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 281 280 484 1485 1182 2184 583 581 485 585 484 382 10080 استان

 185 383 481 1585 1284 2482 184 581 581 584 480 283 10080 بوشهر

 184 083 480 1383 1581 2483 482 480 583 182 584 285 10080 تنگستان

 184 183 483 1483 2081 2581 185 583 484 485 484 382 10080 دشتستان

 084 085 284 1484 2581 2481 481 484 580 585 481 384 10080 دشتي

 085 180 480 1281 2183 2484 485 584 584 585 582 483 10080 دیر 

 084 385 181 1482 1484 2480 484 480 485 585 585 585 10080 دیلم

 485 182 285 181 1384 2481 1382 480 580 485 582 383 10080 کنگان

 184 184 582 1581 2180 2581 484 482 482 580 583 485 10080 گناوه

 084 084 185 382 1584 5081 184 581 383 480 385 283 10080 جم

 محاسبات مشاور -: مرکز آمار ایرانمأخذ
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 ساختمانی یهاپروانه

پروانه بوده  2031، برابر با 1350ساختماني صادره برای احداث بنا در نقاط شهری استان بوشهر در سال  یهاپروانهتعداد 

درصد آموزشي، بهداشتي  084درصد بازرگاني،  581درصد مسکوني و کارگاهي،  1درصد مسکوني،  4185که از این تعداد 

مورد  یهاسالدر کلیه  26جدول در شده ارائهالعات درصد برای سایر کاربردها بوده است. بر اساس اط 184و صنعتي و 

 .اندداشتهبرای احداث بنا را  صادرشده یهاپروانهمسکوني بیشترین سهم از  یهاساختمانبررسي، 

درصد  4185ت. از این تعداد پروانه رسیده اس 5152با افزایش قابل توجهي به  صادرشده یهاپروانهتعداد  1340در سال 

 . باشديمدرصد آموزشي، بهداشتي و صنعتي  084درصد بازرگاني و  281درصد مسکوني و کارگاهي،  481مسکوني، 

 (1369-1302) استفاده مورد حسب بر استان یشهر نقاط در بنا احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 26جدول 

 سایر آموزشی، بهداشتی و صنعتی بازرگانی مسکونی و کارگاهی مسکونی صادرشدهیهاپروانهکل  شرح

اد 
عد

ت
انه

رو
پ

 ها

1350 2031 1543 20 103 12 34 

1355 5421 4414 351 235 23 0 

1355 31445 31115 235 125 11 0 

1354 1501 4444 214 150 52 5 

1340 5152 5253 244 153 31 10 

1341 3443 3523 245 145 20 11 

1342 3145 2113 214 240 15 14 

د(
رص

)د
هم

س
 

1350 10080 4185 180 581 084 184 

1355 10080 5585 484 482 084 080 

1355 10080 4480 084 083 080 080 

1354 10080 4382 381 284 081 081 

1340 10080 4185 481 281 084 082 

1341 10080 5582 484 482 085 084 

1342 10080 5485 485 185 085 084 

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

 صادرشده یهاپروانه، بیشترین سهم از شوديممشاهده  39جدول و  20جدول که در طور هماننیز  هاشهرستاندر میان 

 یهاهرستانشمسکوني بیشترین سهم را در  یهاپروانهمسکوني تعلق داشته است.  یهاپروانهبرای احداث بنا در نقاط شهری، به 

 یهاپروانهسهم  هاشهرستاندرصد داشته است. در بسیاری از   5584درصد و دشتستان  54درصد، کنگان  4281گناوه با 

ني و کارگاهي نیز بیشترین سهم را مسکو یهاپروانه. باشديمدرصد است باالتر  5485مسکوني از متوسط استان که برابر با 

درصد  481درصد و  14درصد،  2284به ترتیب  هاآنکه سهم آن در  اندداشتهتنگستان، بوشهر و عسلویه  یهاشهرستاندر 

درصد به خود اختصاص داده است. پس از آن 1584بازرگاني را نیز با  هاپروانه. شهرستان دشتي بیشترین سهم از باشديم
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. بیشتر بودن سهم این اند گرفتهدوم و سوم قرار  یهارتبهدرصد در   5درصد و  484بوشهر و دیر به ترتیب با  یاهشهرستان

 هاهرستانشدر نقاط شهری این  کار و کسببه دلیل کمبود فضای  توانديممذکور  یهاشهرستانساختماني در  یهاپروانهنوع 

ت شده و بخش عرضه نیز به دنبال پاسخگویي به این تقاضای ایجاد شده اس هایکاربرباشد که سبب افزایش تقاضا برای این 

 . دهديمساختماني نشان  یهاپروانهکه خود را در 

 084هم را با بیشترین س اندداشتهدر این سال را  هاپروانهآموزشي، بهداشتي و صنعتي نیز که سهم اندکي از کل  یهاپروانه

 .اندداشتهدرصد در شهرستان جم  084درصد در شهرستان بوشهر و  081درصد در شهرستان دشتستان، 

 (1369-1302) استفاده مورد حسب بر استان یشهر نقاط در بنا احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 20جدول 

 سایر آموزشی، بهداشتی و صنعتی بازرگانی مسکونی و کارگاهی مسکونی شده صادر یهاپروانهکل  شهرستان

 14 15 240 214 2113 3145 استان

 0 4 53 15 404 534 بوشهر

 0 0 1 33 101 141 تنگستان

 13 4 51 4 514 445 دشتستان

 0 0 45 1 143 245 دشتي

 0 1 24 21 214 321 دیر 

 0 0 5 4 101 124 دیلم

 0 1 15 24 345 341 کنگان

 1 2 20 5 354 340 گناوه

 0 1 4 13 144 144 جم

 0 0 4 22 145 224 عسلویه

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 درصد -(1369-1302) استان یشهر نقاط در بنا احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 39جدول 

 سایر آموزشی، بهداشتی و صنعتی بازرگانی کارگاهیمسکونی و  مسکونی شده صادر یهاپروانهکل  شهرستان

 084 085 185 485 5485 100800 استان

 080 081 484 1480 1584 100800 بوشهر

 080 080 485 2284 1285 100800 تنگستان

 280 084 184 084 5584 100800 دشتستان

 080 080 1584 284 1585 100800 دشتي

 080 083 580 484 5583 100800 دیر 

 080 080 485 183 5483 100800 دیلم

 080 083 484 481 5480 100800 کنگان

 083 085 581 281 4281 100800 گناوه

 080 084 381 184 5185 100800 جم

 080 080 281 481 5184 100800 عسلویه

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ
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 1350 یهاسالنوع مصالح عمده در نقاط شهری استان بوشهر در  برحسبساختماني  یهاپروانهاطالعات مربوط به تعداد 

 3181بلوک سیماني،   درصد 4282، حدود 1350در سال  صادرشدهپروانه  2031ارائه شده است. از  31جدول در 1342تا 

به  .کامالً متفاوت شده است هانسبت از این سال به بعد. باشديمدرصد آجر و آهن  182، آرمه بتندرصد اسکلت فلزی و 

لزی دهند. سهم مصالح بادوام شامل اسکلت فروندها افزایش قابل توجه کاربرد مصالح بادوام را نشان مي هاعبارتي در این سال

با  به ترتیب و آهن و آجردرصد افزایش یافته است و مصالح دیگر شامل بلوک سیماني  4284به  1342در سال  آرمهبتنبا 

 گیرند. درصد در جایگاه بعدی قرار مي 1484و  1482

های مقاوم بسیار سهم ساختمان شوديمکه در شهرهای استان انجام  یيسازها و ساختدر  شوديمهمانطورکه مالحظه 

 . وشهر استشهری در استان ب یسازها و ساختو این امر یکي از نقاط قوت اساسي در  هاستساختمانبیشتر از سایر 

 شهربو استان یشهر نقاط در عمده مصالح نوع حسب بر بنا احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 31جدول 

(1302-1369) 
 سایر و اظهارنشده بلوک سیمانی آجر و چوب آجرو آهن رمهآبتناسکلت فلزی با  کل شرح

اد 
عد

ت
انه

رو
پ

 ها

1350 2031 145 141 0 554 243 

1355 5421 4123 31 5 554 0 

1355 4045 2120 344 0 1011 0 

1354 1501 4425 1315 5 1153 0 

1340 5152 3125 144 4 1212 0 

1341 3444 2441 441 24 545 2 

1342 3145 2010 415 44 414 0 

د(
رص

)د
هم

س
 

1350 100800 3181 182 080 4282 1284 

1355 100800 5480 084 081 1583 080 

1355 100800 4484 584 080 2481 080 

1354 100800 5480 1184 081 2384 080 

1340 100800 4485 1380 081 2281 080 

1341 100800 4480 1181 084 2184 081 

1342 100800 4284 1484 380 1482 080 

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

در  1342نوع مصالح عمده در سال  هابرحسبشهرستانو  در نقاط شهری استان صادرشدهساختماني  یهاپروانهتعداد 

مختلف برای  یهاشهرستانکه نوع مصالحي که در  دهديمارائه شده است. این اطالعات نشان  33جدول و 32جدول 

 4581وشهر ، در شهرستان بآرمهبتنمثال اسکلت فلزی و  طور به. باشديمبسیار از هم متفاوت  روديمبه کار  یساز ساختمان

را تشکیل داده  هاساختماندر  رفته کار بهدرصد از مصالح  4485درصد و در شهرستان دیر  5281درصد، در شهرستان عسلویه 

رتیب گناوه، دشتستان و دیلم به ت یهاشهرستان. در مقابل مصالح آجر و آهن در باشديماست که باالتر از میانگین استان 
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درصد( بیشتر  1484) که از میانگین استان دهديمرا تشکیل  رفته کار بهرصد از مصالح د 2284درصد و  2585درصد،  5485

 .باشديمبلوک سیماني  رفته کار بهدرصد از مصالح  4581که  شوديمباشد. در شهرستان تنگستان نیز مشاهده مي

 و استان یشهر نقاط در عمده مصالح نوع حسب بر بنا احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 32جدول 

 (1302) هاشهرستان

 نشده سایر و اظهار بلوک سیمانی آجر و چوب آجرو آهن هآرمبتناسکلت فلزی با  کل شهرستان

 0 414 44 415 2010 3145 استان

 0 0 0 1 524 534 بوشهر

 0 101 0 2 44 141 تنگستان

 0 142 45 141 244 445 دشتستان

 0 44 0 0 144 245 دشتي

 0 55 1 21 211 321 دیر 

 0 51 0 25 45 124 دیلم

 0 14 0 0 312 341 کنگان

 0 1 0 232 151 340 گناوه

 0 14 0 15 15 144 جم

 0 34 0 0 151 224 عسلویه

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 و استان یشهر نقاط در عمده مصالح نوع حسب بر بنا احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 33جدول 

 درصد -(1302) هاشهرستان

 نشده سایر و اظهار بلوک سیمانی آجر و چوب آجرو آهن هآرمبتناسکلت فلزی با  کل شهرستان

 080 1482 380 1484 4284 10080 استان

 080 080 080 183 4581 10080 بوشهر

 080 4581 080 184 2484 10080 تنگستان

 080 2184 1481 2585 3181 10080 دشتستان

 080 4084 080 080 5484 10080 دشتي

 080 2484 083 583 4485 10080 دیر 

 080 4181 080 2284 3483 10080 دیلم

 080 484 080 080 4581 10080 کنگان

 080 083 080 5485 4083 10080 گناوه

 080 4581 080 481 4581 10080 جم

 080 1183 080 080 5281 10080 عسلویه

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

صادر  یهاپروانهیک واحدی با اختالف زیاد، بیشترین سهم از  یهاساختمان  34جدول بر اساس اطالعات ارائه شده در

 صادرساختماني  یهاپروانهدرصد از  5284، حدود 1342. در سال انددادهرا به خود اختصاص  1350-42 یهاسالشده در 
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درصد،  2485دو واحدی  یهاساختمانیک واحدی اختصاص داشته است.  یهاساختماناستان به  یهایشهردارتوسط  شده

در این  صادرشدهساختماني  یهاپروانهدرصد از  284رصد و پنج واحدی و بیشتر د 184درصد، چهار واحدی  10ه واحدی س

 . انددادهسال را تشکیل 

 یشهر قاطن در یمسکون واحد تعداد حسب بر یمسکون ساختمان احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 34جدول 

 (1369-1302) بوشهر استان

 پنج واحد و بیشتر چهار واحد سه واحد دو واحد یک واحد کل شرح

اد 
عد

ت
انه

رو
پ

 ها

1350 1543 1451 44 11 45 0 

1355 4414 3405 455 134 241 0 

1355 3115 2444 134 151 133 0 

1354 4444 4155 1445 314 341 0 

1340 5253 3115 1113 315 420 0 

2341 3522 2144 121 244 115 214 

1342 2113 1434 121 212 213 45 

د(
رص

)د
هم

س
 

1350 10080 4084 580 084 385 080 

1355 10080 1585 1385 285 485 080 

1355 10080 1285 1481 482 384 080 

1354 10080 4585 2084 583 582 080 

1340 10080 4081 2181 181 1181 080 

2341 10080 4084 2085 185 383 185 

1342 10080 5284 2485 1080 184 284 

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

 جز به هاشهرستانکه در کلیه  دهديمنشان  1342در سال  هاشهرستاندر نقاط شهری  صادرشدهساختماني  یهاپروانه

یک  یهاساختماناست. پس از  صادرشدهکمتر از چهار واحدی  یهاساختمانبرای  هاپروانهشهرستان بوشهر، بیشترین 

 . اندداشتهرا در این سال  هاپروانهدو واحدی بیشترین سهم از  یهاساختمان هاشهرستانواحدی، در اکثر 

در شهرستان  صادرشدهپروانه ساختماني  404. از باشديم هاشهرستانمتفاوت از سایر  هانسبتدر شهرستان بوشهر این 

 یهاساختماندرصد به  1485یک واحدی،  یهاساختماندرصد به  1485چهار واحدی،  یهاساختماندرصد به  4385بوشهر، 

 . (38جدول و 31جدول ) دو واحدی اختصاص داشته است یهاساختماندرصد به  584سه واحدی و 
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 یشهر قاطن در یمسکون واحد تعداد حسب بر یمسکون ساختمان احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 31جدول 

 (1302) هاشهرستان و استان

 پنج واحد و بیشتر واحد چهار سه واحد دو واحد یک واحد کل شهرستان

 45 111 45 34 50 404 بوشهر

 0 0 0 12 45 101 تنگستان

 1 10 25 112 423 514 دشتستان

 0 0 2 50 141 143 دشتي

 0 0 5 52 214 214 دیر 

 1 0 0 32 14 101 دیلم

 0 0 45 135 145 345 کنگان

 5 4 34 114 140 354 گناوه

 5 5 25 41 45 144 جم

 5 12 34 55 54 145 عسلویه

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 یشهر قاطن در یمسکون واحد تعداد حسب بر یمسکون ساختمان احداث یبرا شده صادر یساختمان یهاپروانه: 38جدول 

 (درصد) -(1302) هاشهرستان و استان

 پنج واحد و بیشتر چهار واحد سه واحد دو واحد یک واحد کل شهرستان

 1181 4385 1485 584 1485 10080 بوشهر

 080 080 080 1182 5585 10080 تنگستان

 082 181 484 1485 1381 10080 دشتستان

 080 080 180 2584 1381 10080 دشتي

 080 080 284 1584 1585 10080 دیر 

 084 080 080 2484 4482 10080 دیلم

 080 080 1485 3585 4181 10080 کنگان

 184 181 485 4585 3480 10080 گناوه

 385 584 1184 2585 4581 10080 جم

 480 481 1481 4284 2183 10080 عسلویه

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورمأخذ

 به موارد زیر اشاره نمود:  توانيماز مطالعات بخش مسکن  یریگ جهینتو  یبند جمع عنوان بهدر پایان این بخش 

ت متعددی وضعی یهاشاخصدهد. هایي را نشان ميدر استان در مقایسه با متوسط کشور، تفاوت وضعیت مسکن -1

 . دهنديمتر استان را در مقایسه با کشور نشان مناسب

در  1340شاخص خانوار در واحد مسکوني در سال  کهيدرحالاولین شاخص، شاخص خانوار در واحد مسکوني است. 

نفر در  18054نفر در نقاط شهری و  18042نفر در کل استان،  18044ط روستایي آن به ترتیب کل استان، نقاط شهری و نقا

نفر در  18034نفر در هر واحد،  18055نقاط روستایي بوده، این شاخص در کل کشور، نقاط شهری و روستایي آن به ترتیب 
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بت به شهری نس در نقاطنقاط روستایي مناسب و نفر در هر واحد بوده است و بنابراین وضعیت استان در  18105هر واحد و 

 شهری کشور مناسب نیست. 

. نسبت کمبود مسکن )اختالف تعداد خانوار و ( 37جدول ) شاخص دوم نسبت کمبود مسکن به موجودی مسکن است

 ساکن ریغدر کل استان )جمع نقاط شهری و روستایي است و خانوارهای  1340تعداد  مسکن( به موجودی مسکن در سال 

این  کهيدرحالدرصد است،  584درصد و  482درصد،  481ه ترتیب (، نقاط شهری و نقاط روستایي آن بشودينمرا شامل 

 درصد بوده است 1181درصد و  384درصد ، 585نسبت در کل کشور، نقاط شهری کشور و نقاط روستایي آن به ترتیب 

 (. 8نقشه و  1نقشه ،  4نقشه )

 (یمسکون واحد) 1309 سال در استان در مسکن کمبود زانیم: 37جدول 

 نسبت کمبود مسکن به موجود مسکن کمبود واحد مسکونی)تعداد(  

 روستایي شهری روستایيجمع شهری و  روستایي شهری جمع شهری و روستایي  

 584 482 481 4334 4143 14124 استان

 281 482 480 213 2315 2451 بوشهر

 382 480 384 430 144 544 تنگستان

 184 184 181 1414 2441 4053 دشتستان

 585 384 484 404 442 551 دشتي

 481 484 582 240 343 433 دیر 

 1182 481 581 240 342 432 دیلم

 1083 1081 1084 145 1444 2441 کنگان

 184 1083 481 314 1404 1455 گناوه

 284 084 181 154 50 234 جم

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری نفوس و مسکن سال مأخذ

ا در نقاط شهری آن در مقایسه ب ژهیوبهشاخص سوم استحکام بناست. وضعیت واحدهای مسکوني در استان بوشهر و 

 در 1342کیفیت مصالح ساختماني بکار رفته و استحکام بنا از وضعیت مطلوبي برخوردار است. در سال  نظر ازمتوسط کشور 

درصد از واحدهای مسکوني شهری  4284درصد از کل واحدهای مسکوني موجود استان و  42در استان بوشهر  کهيحال

اط ، در کل کشور و نقاندگرفته( جای آرمهبتونو دارای اسکلت فلزی  یهاساختمانبادوام ) یهاساختماناستان در گروه 

 درصد بوده است.  5284درصد و  4482بادوام از کل موجودی مسکن به ترتیب  یهاساختمانشهری آن سهم 

مسکوني در استان بوشهر کمتر از کشور است. در سال  یهاساختمانشاخص چهار متوسط عمر بناست. متوسط عمر 

درصد از واحدهای مسکوني شهری استان  54از کل واحدهای مسکوني موجود در استان و درصد  4181در حدود  1340
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سال  15مسکوني با عمر  یهاساختماندر کل کشور و نقاط شهری آن سهم  کهيدرحال، اندبودهسال و کمتر  15دارای عمر 

 درصد بوده است.  4584درصد و  5481و کمتر به ترتیب 

کن موجودی مس کهيحال درد موجودی مسکن بیشتر از سرعت رشد جمعیت بوده است. در استان بوشهر سرعت رش -2

درصد  483درصد،  482به ترتیب  هرسالمتوسط در  طوربه 1355-40در کل استان، نقاط شهری و نقاط روستایي آن در دوره 

درصد  384درصد،  284به ترتیب  درصد رشد داشته است، جمعیت استان، نقاط شهری و نقاط روستایي آن در این دوره 481و 

 .  اندکردهدرصد رشد را تجربه  185و 

در شهر بزرگي مانند بوشهر، به دلیل افزایش قیمت زمین، به تراکم ساختماني افزوده  ژهیوبهدر نقاط شهری استان و  -3

  . اندداشتهرا در پي  ينینش آپارتمان ریگچشمشده و همین امر رشد 
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 و ارتباطات نقل و حمل -1-2-3-4-1-3

استان پرداخته شده است  یهاراهتفصیلي در رابطه با انواع  طور به 1-2-3-3-2-1)مطالعات زیربنایي( بند  در فصل سوم

است  ربه ذکشود. الزم برخوردار پرداخته ميهای موجود در استان و شهرستان یهاراهمختصر به  انواع  طوربهدر این قسمت 

های هبرگرفته از آخرین الی هاآناستان و اطالعات تفصیلي  یهاراه انواعمربوط به های صورت گرفته اطالعات در بررسي

 از سالنامه آماری استان بوشهر مالک عمل بوده است. هاطالعاتي بانک اطالعات برنامه آمایش بوشهر و اطالعات مأخوذ

تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی استان  یهاراهبوشهر از انواع  استان یهاشهرستانوضعیت برخورداری  36جدول در

ومتر راه تحت کیل 2041اساس در کل استان  نیبر ا. دهديمآخرین اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر را نشان  بر اساس

کیلومتر آن راه اصلي  532کیلومتر آن بزرگراه،  412پوشش اداره کل راه و شهرسازی وجود داشته است که در حدود 

  (.36جدول ) کیلومتر راه فرعي درجه یک است 422معمولي و 

وریکه بط باشديم هاآناستان میزان برخورداری از انواع راه بیشتر تحت تأثیر شکل هندسي  یهاشهرستاندر میان 

اني با جهتي . بزرگراه استباشنديم هاراهاز انواع  اند برخوردارجنوبي گسترده شده -شمالي طور بههایي که بیشتر شهرستان

 استان بیشترین سهم از انواع یهاشهرستاندهد. در میان استان را تحت پوشش قرار مي یهاشهرستانجنوبي همه  -شمالي

 دشتستان و تنگستان اختصاص دارد. یهاشهرستانموجود به  یهاراه

 )کیلومتر(1304های استان بوشهر در سال به تفکیک شهرستان استان بوشهر یهاراهطول : 36جدول 

 جمع سهم)درصد( شهرستاناستان و 
 راه فرعی راه اصلی

 1درجه  معمولي )بزرگراه(چهار خطه

 42281 53282 41284 204182 100 استان

 11 15 11 144 580 بوشهر

 15483 3481 3384 221 1180 تنگستان

 14381 124 4185 34082 1184 دشتستان

 101 5 4481 20081 481 دشتي

 4483 585 13 11285 584 دیر 

 13281 15 20 22181 1180 دیلم

 45 40815 11484 214855 1084 عسلویه

 3584 34 40815 130805 483 کنگان

 41 55845 41855 144 484 گناوه

 12385 21 25 14485 582 جم

 1534-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

 22 شوديم ، مشاهدهیاجاده یهاراه نوع از استان شهرهای یمند بهره ی نهیزم در گرفته صورت یهايبررس بر اساس

 استان شهری یهاسکونتگاهاز  درصد 40 حدود میزان این که هستند مند بهره بزرگراهي ی شبکه شهر استان از 31شهر از 
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رار ق است که شبکه بزرگراهي استان تا حدود زیادی شهرهای مهم را در تمام گستره استان تحت پوشش حالي در است. این

داده است. ارتباطات قوی شهرهای اصلي استان از طریق شبکه بزرگراهي نقش بسیار مهمي در عملکرد اقتصادی شهرها و 

  (.30جدول ) توزیع متوازن اثرات ناشي از توسعه بر عهده دارد

 درصد 40که نزدیک به  است این ی دهنده نشان استان یاجاده ی شبکه از مند بهره شهریجمعیت  بررسي حال این با

 توانيم واقع درهستند.  مند بهره یاتوسعهساخت  زیر این از و دارند دسترسي بزرگراهي ی شبکه به استان شهری جمعیت از

 است دهش موجب امر . ایناندداده جای خود در را جمعیت شهری استان بیشتر بزرگراهي ی شبکه از مند بهره شهرهای گفت

 رشد با که امعن این گردد. به ایجاد ينقل و حمل یهارساختیز ی توسعهو  جمعیت شهری رشد میان منطقي دیالیکتیکي تا

 افتهی توسعه شهری یها محدوده در ساخت زیر این ی توسعه سبب سو کی از ينقل و حملبه خدمات  نیاز و شهری جمعیت

 و دهش این نقاط به پیراموني محیط جمعیت جذب سبب خود جاده یهارساختیز یتوسعه و رشد سوی دیگر از و شوديم

 . بخشديم سرعت را مناطق این در شهری جمعیت رشد

 چرخه این است، منطقه در اقتصادی رشد عوامل از ينقل و حمل یهاساخت ریز توسعه و جمعیت رشد که آنجایي از

خواهد  استان سطح یهیبق در يافتگی توسعه عدم و یانقطه يافتگی توسعه به منجر و یافته ادامه ،یریپذ ریتأث و یرگذاریتأث

 شد. 

 یاجاده راه شبکه انواع از بوشهر استان یشهرها یمند بهره: 30جدول 

 سهم جمعیتی جمعیت تعداد شهر مندبهرهنام شهرهای  گونه راه

 بزرگراه 

، بندر دیر،بندر دیلم، امام حسن، دالکي، چغادک، دوراهک،نخل تقي، گیبندر ربوشهر، جم، 

بندر گناوه، خورموج، برازجان، آبادان، سیراف، بردستان، آب پخش، کاکي، شبانکاره، بنک، 

 بادوله، بندر کنگان

22 435321 5480 

 3085 220555 4 بوشهر، جم، بندرریگ، دلوار 1اصلي 

 2اصلي 
بوشهر، ندر دیر،بندر دیلم، امام حسن، دالکي، چغادک، دوراهک،نخل تقي، دلوار، اهرم، 

 کلمه، سعدآباد، عسلویه، انارستان، تنگ ارم، بوشکان، ریز، وحدتیه، آباد، عالي شهر
20 354030 4484 

 1فرعي 
گناوه، خورموج،برازجان، آبادان، سیراف، بردستان، اهرم، کلمه، سعدآباد، جم، بندر دیر، بندر 

 عسلویه، شنبه، بردخون
14 242445 4085 

 4584 324433 1 بوشهر، بندر گناوه، خورموج، آب پخش، کاکي، انارستان، شنبه 2فرعي 

 3فرعي 
، آب پخش،شبانکارهبوشهر، جم، بندر دیلم، امام حسن، بندر گناوه، برازجان،آبدان،سیراف، 

 بنک، دلوار، اهرم، کلمه،تنگ ارم، بوشکان، ریز، بردخون
15 411425 4484 

 اطالعاتی بروز رسانی شده برنامه آمایش بوشهر(  یهاهیال)استفاده از  مأخذ: مشاور

واحد 101 دارای شهری پست خدمات بخش در استان این بوشهر، استان در سالنامه آماری شده ارائهآمارهای  مبنای بر

 خدماتدفاتر شهری و دفتر  نیبر ادارد. عالوه  اختصاص پست به اداره مرکزی واحد 4 میزان این از که است شهری پست
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، 31ه ترتیب با تعداد ب و کنگاناستان دشتستان، بوشهر  یهاشهرستانارتباطي به تفکیک شهرستان آورده شده است. در بین 

هری بیشترین سهم را دارند. در نقاط شهری جم و عسلویه هیچ واحد خدمات پستي شهری واحد پستي در نقاط ش 15و  21

در مورد  لیتفصبه 1-3-3-2-1اطالعات سالنامه آماری ارائه نشده است. قابل ذکر است که در فصل سوم بند  بر اساس

 .باشديمصر و فقط برای مراکز شهری مخت طور بهبند  نیدر اخدمات پستي در استان بحث شده است لذا اطالعات ارائه شده 

 است.  انهر شهرست تفکیک به شهری جمعیت با مقایسه در استان يرسان خدمات کالن وضعیت کنندهانیب 49جدول 

 1302 سال در بوشهر استان یشهر نقاط در یپست خدمات تیوضع: 49جدول 

 جمعیت شهری جمع واحدهای پستی شهری دفتر خدمات ارتباطی دفاتر شهری اداره پست مرکزی استان و شهرستان

 111213 101 55 13 4 استان 

 233534 21 11 2 2 بوشهر

 11452 5 3 1 1 تنگستان

 151004 31 25 5 1 دشتستان

 41425 11 4 1 1 دشتي

 34522 4 1 1 1 دیر 

 24541 4 5 0 1 دیلم

 14351 0 0 0 0 عسلویه

 44451 15 12 2 1 کنگان

 44124 4 1 1 1 گناوه

 21453 0 0 0 0 جم

 1538-مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

 بازار و مراکز خرید -1-2-3-4-1-4

مبادله بوده  محل عنوان بهفلسفه وجودی شهرهای اولیه بازاری  گرید عبارت بهکارکرد سنتي شهر، بازار است.  نیترمهم

که آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي  شونديماست. بازار و مراکز خرید شبکه گسترده از ارتباطات را موجب 

.  در این بخش از گزارش با استفاده از آمار و اطالعات موجود سعي شده تا گذارديمدر عرصه شهرها بر جای متعددی را 

 ارائه گردد.  هاشهرستانرید در سطح نقاط شهری استان و تصویری از بازار و مراکز خ

جدول زیر تعداد واحدهای عمده فروشي و خرده فروشي نقاط شهری استان و شهرستانها بر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان در 

عمده فروشي در استان واحد  440ارائه شده است. همانطور که مالحظه مي شود در این سال  1345صنعت، معدن و تجارت در سال 

 1481درصد مربوط به شهرستان دشتستان است. شهرستانهای کنگان و گناوه نیز به ترتیب با سهم  4184وجود داشته که از این تعداد 

درصد، باالترین سهم را از تعداد واحدهای عمده فروشي استان در اختیار داشته اند. نکته جالب توجه سهم شهرستان  1181درصد و 

 درصد و قرار گیری در رتبه چهارم در میان شهرستانهای استان( .  181هر از تعداد واحدهای عمده فروشي استان است )تنها بوش
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هزار واحد خرده فروشي در استان مشغول فعالیت بوده است. تعداد واحدهای خرده فروشي عمدتاً  21همچنین در این سال بیش از 

واحد خرده  3442متناسب با جمعیت شهرهای، توزیع مي گردند. همانطور که مالحظه مي شود شهرستان بوشهر با در اختیار داشتن 

خرده فروشي استان( باالترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز شهرستانهای  درصد از کل واحدهای 1585فروشي )

 درصد قرار دارند.  1185درصد و  1485درصد،  1582ترتیب با سهم گناوه و کنگان به دشتستان، 

 1301شهرستانها در سال  عداد واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی نقاط شهری استان وت: 41جدول 

 سهم )درصد( تعداد واحدهای خرده فروشی سهم )درصد( تعداد واحدهای عمده فروشی نام شهرستان

 1585 3،442 181 44 بوشهر

 181 1،411 484 25 تنگستان

 580 1،051 181 1 جم

 1582 3،543 4184 245 دشتستان

 583 1،151 180 45 دشتي

 482 1،305 485 31 دیر

 184 1،444 481 30 دیلم

 1185 2،411 1481 101 کنگان

 1485 3،454 1181 15 گناوه

 19909 21،198 19909 849 کل استان

 منبع: سازمان صنعت، معدن و تجاری استان بوشهر

 

در شهرهای استان به تفکیک تعداد و مساحت میادین مشخص شده است. در  بار ترهتوزیع میادین میوه و  42جدول در 

هزار مترمربع وجود داشته که   42با مساحت حدود  بار ترهمیدان میوه و  4در نقاط شهری استان بوشهر  مجموع در 1342سال 

 3شهرستاني در شهرستان دشتستان  نظر از. اندشدهمرکز شهری در سطح استان توزیع  4در  بار ترهاین تعداد میدان میوه و 

 30) درصد 45ي معادل بار بوشهر با سهم مساحت بیشترین تعداد  و میدان میوه و تره مربع مترهزار  3با  بار ترهمیدان میوه و 

 کل مساحت، بیشترین مساحت را در اختیار داشته است. (مربع هزار متر

 1302 -بوشهر استان یشهرها در بارتره و وهیم نیادیم عیتوز: 42جدول 

 سهم از مساحت)درصد( مساحت مترمربع تعداد شهر استان و شهرستان

 100 42445 4   استان

 4580 30000 1 بوشهر بوشهر

  
 دشتستان

 382 2000 1 برازجان

 184 1000 1 شبانکاره

 181 100 1 سعدآباد

 480 2500 1 دیلم دیلم
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 سهم از مساحت)درصد( مساحت مترمربع تعداد شهر استان و شهرستان

 کنگان
 3381 20451 1 کنگان

 485 3000 1 بنک

 085 500 1 ریگ گناوه

 383 2051 1 جم جم

 1538 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 1342تعداد عضو و تعداد شاغل در سال  حسب بر هاشهرستانمصرف در سطح استان و  یهايتعاونوزیع ت 43جدول در 

هزار شاغل  11هزار عضو و حدود  212شرکت تعاوني مصرف با  44در استان  درمجموعمشخص شده است. در این سال 

 یهاشرکتدرصد کل این نوع  3485مورد در شهرستان بوشهر قرار داشته که  23. از این تعداد شرکت کردنديمفعالیت 

تعاوني مصرف استان بوشهر را در اختیار  یهاشرکتدرصد تعداد اعضای  2481. شهرستان تنگستان دهديماستان را تشکیل 

استان را در خود  یهايتعاوندرصد  تعداد شاغلین  4183هزار نفر تعداد شاغل حدود  11دارد. در مقابل شهرستان گناوه با 

 جای داده است.

             هانشهرستا و بوشهر استان در کنندگانمصرف ازین نیتأم فعال یتعاون یهاشرکت یعموم مشخصات: 43جدول 

 1302 سال در

 سهم)درصد( تعداد شاغل سهم)درصد( تعداد عضو سهم)درصد( شرکتتعداد  استان و شهرستان

 10080 11344 10080 212523 10080 44 استان

 180 114 084 1250 3485 23 بوشهر

 081 13 2481 41404 184 5 تنگستان

 084 44 1584 32550 2482 14 دشتستان

 082 14 082 341 481 4 دشتي

 081 4 1183 34544 485 3 دیر 

 0803 3 184 4000 185 1 دیلم

 081 14 1484 30511 1281 5 کنگان

 4183 11033 583 11450 481 4 گناوه

 080 3 1285 21300 380 2 جم

 1538 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ
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 خدمات شهری -1-2-3-4-1-1

 تأسیسات و تجهیزات شهری

 آتش یهاستگاهیا، تعداد هاکشتارگاهوضعیت توزیع برخي از تأسیسات و تجهیزات شهری، مانند تعداد  44جدول در 

قاط در ن هاگورستانعمومي، تعداد خودروهای حمل و زباله و تعداد  یهاپارک، مساحت بار تره، تعداد میادین میوه و ينشان

 بررسي شده است.  هابوشهر وشهرستانشهری استان 

 مسهم باالی شهرستان دشتستان از این گونه تأسیسات و تجهیزات با توجه به سه دهنده نشان 44جدول اعداد و ارقام 

نقاط شهری شهرستان  1341)رتبه دوم استان به لحاظ جمعیت شهری استان(. در سال  باالی  آن از جمعیت شهری استان است

درصد  3485استان،  بارترهدرصد از تعداد میادین میوه و  3383استان،  ينشانآتش یهاستگاهیادرصد از تعداد  2581دشتستان 

 یهاگورستاندرصد از تعداد  24درصد از تعداد خودروهای حمل زباله استان و  2184عمومي استان،  یهاپارکاز مساحت 

 استان را به خود اختصاص داده است. 

 یهاستگاهیاو  هاگورستانبرخي از این خدمات کامالً در خدمت جمعیت شهری مستقر در حوزه نفوذشان هستند، 

این موارد هستند. اما برخي دیگر از خدمات مذکور عالوه بر ارائه خدمات به جمعیت حوزه نفوذ خود  جمله از ينشانآتش

 دهنده شانندر شهرستان دشتستان  بار تره. به عنوان مثال تمرکز میادین میوه و کننديم يرسان خدماتبه سایر مناطق نیز 

حاظ این شهرستان در سطح استان به ل گرید عبارت بهست. مرکزیت این شهرستان در توزیع محصوالت کشاورزی استان ا

را  هاآنه کارکرد فرامنطق توانديمشود. تقویت این مراکز در سطح استان قطب این بخش محسوب مي تولیدات کشاورزی،

 تقویت نماید. 

 هاشهرستان و استان یشهر نقاط در یشهر زاتیتجه و ساتیتأس عیتوز: 44جدول 
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1351 4   21   11   13181   144   41   
1355 4   25   11   13185   145   41   
1354 3   21   1   15281   45   31   
1340 3   23   1   15583   104   42   
1341 4   24   11   14581   104   43   
 100 54 100 134 100 15485 100 4 100 32 100 5 استان

 24801 13 2081 21 2083 3584 1181 1 1584 5 0 0 بوشهر

 5854 3 485 4 581 484 0 0 381 1 0 0 تنگستان
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 24801 13 2184 31 3485 1484 3383 3 2581 4 0 0 دشتستان

 1841 4 582 1 480 185 0 0 483 2 20 1 دشتي

 4824 5 481 4 184 381 0 0 1285 4 0 0 دیر 

 5854 3 481 4 181 1384 1181 1 483 2 40 2 دیلم

 14851 5 582 11 585 1484 2282 2 484 3 20 1 کنگان

 5854 3 1484 20 481 1182 1181 1 484 3 20 1 گناوه

 3810 2 480 5 483 582 1181 1 484 3 0 0 جم

 3810 2 480 5 083 085 0 0 381 1 0 0 عسلویه 

 1531 -: سالنامه آماری استان بوشهرمأخذ

 آموزش عالی

ارائه شده  1344-45شهرستان و مقطع تحصیلي در سال تحصیلي در جدول زیر تعداد دانشجویان استان بوشهر به تفکیک 

اقتصادی  تحلیل زمینه های فعالیتهای» است. البته الزم به ذکر است که بحث مربوط به آموزش عالي به تفصیل در گزارش

 . شده استآمده و در این بخش تنها به تعداد دانشجویان و تعداد اساتید دانشگاههای استان پرداخته « )بخش خدمات(

هزار دانشجو در استان در حال تحصیل بوده اند که از این تعداد در  50در مجموع در حدود  1344-45در سال تحصیلي 

درصد و شهرستان عسلویه  13درصد مربوط به شهرستان بوشهر است. پس از شهرستان بوشهر، شهرستان دشتستان با  50حدود 

 استان داشته اند.  درصد باالترین سهم را از تعداد دانشجویان 584با 

نکته جالب توجه آنکه هر چه از مقطع کارداني به سمت مقاطع تحصیلي باالتر و تخصصي تر مي رویم، تمرکز آموزش 

درصد، از  4485عالي در شهرستان بوشهر بیشتر و بیشتر مي شود، به طوری که سهم این شهرستان از کل دانشجویان استان 

درصد، از دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد  4582درصد، از دانشجویان مقطع کارشناسي  3184مقطع کارداني دانشجویان 

درصد بوده  4185درصد و از دانشجویان مقطع دکترای تخصصي  100درصد، از دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای  5584

است. 
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 1304-01به تفکیک شهرستان و مقطع تحصیلی در سال تحصیلی تعداد دانشجویان استان : 45جدول 

نام 

 شهرستان
 کل

سهم 

 )درصد(
 کاردانی

سهم 

 )درصد(
 کارشناسی

سهم 

 )درصد(

 کارشناسی

 ارشد

سهم 

 )درصد(

دکترای 

 حرفه ای

سهم 

 )درصد(

دکترای 

 تخصصی

سهم 

 )درصد(

 4185 314 10080 551 5584 4،324 4582 12،501 3184 4،104 4485 24،143 بوشهر

 - - - - 184 115 583 1،403 584 554 485 2،402 تنگستان

 - - - - - - 383 513 285 413 284 1،254 جم

 282 1 - - 484 411 1480 4،251 1185 1،121 1380 4،450 دشتستان

 - - - - 084 30 384 1،041 585 524 385 1،400 دشتي

 - - - - - - 181 454 381 445 184 421 دیر

 - - - - 284 110 281 124 480 541 380 1،441 دیلم

 - - - - - - 184 1،451 1584 2،305 584 4،254 عسلویه

 - - - - 084 44 184 2،021 1183 1،455 184 3،154 کنگان

 - - - - - - 384 1،031 481 1،310 485 2،401 گناوه

 10080 321 10080 167 10080 7،110 10080 28،107 10080 14،061 10080 40،841 کل استان

 1534 -منبع: سالنامه آماری استان بوشهر

ال تحصیلي ستعداد اساتید دانشگاههای استان بوشهر به تفکیک هیات علمي و غیر هیات علمي و نیز به تفکیک مرتبه علمي، بر حسب شهرستانهای استان در در جدول زیر 

درصد  2481که از این تعداد  آموزشگر دانشگاهي در دانشگاههای استان مشغول فعالیت بوده اند 5450ارائه شده است. در سال تحصیلي مورد بررسي در مجموع  45-1344

 جزء هیات علمي دانشگاهها بوده اند. 
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درصد از  5085تان . این شهرسبا نگاهي به جدول زیر روشن مي شود که تمرکز اساتید دانشگاه، به ویژه اسانید هیات علمي با مرتبه علمي باالتر، در شهرستان بوشهر است

درصد  5382درصد از استادیاران استان،  4482درصد از دانشیاران استان،  50از اعضای هیات علمي با مرتبه استادی استان، درصد  50اعضای هیات علمي دانشگاههای استان، 

 درصد از مربي آموزشیار استان را به خود اختصاص داده است.  50از مربیان استان و 

 1304-01سسات آموزش عالی استان بر حسب مرتبه علمی در سال تحصیلی تعداد آموزشگران دانشگاهی تمام وقت مؤ: 46جدول 

نام 

 شهرستان

غیر  هیات علمی

هیات 

 علمی

سهم 

 کل )درصد(
سهم 

 )درصد(
 استاد

سهم 

 )درصد(
 دانشیار

سهم 

 )درصد(
 استادیار

سهم 

 )درصد(
 مربی

سهم 

 )درصد(

مربی 

 آموزشیار

سهم 

 )درصد(

 2582 1015 5080 5 5382 250 4482 311 5080 45 5080 4 5085 113 بوشهر

 385 150 - - 384 15 083 2 - - - - 184 20 تنگستان

 280 55 - - 180 5 381 23 181 1 - - 281 24 جم

 581 242 - - 581 30 184 14 - - 584 1 382 45 دشتستان

 284 125 - - 382 11 084 3 - - - - 184 20 دشتي

 2181 1151 - - 1184 41 2185 142 2484 22 2282 4 1181 244 دیر

 1481 514 5080 5 1284 45 1482 145 2282 20 2282 4 1182 242 دیلم

 481 111 - - 283 12 084 3 181 1 - - 181 14 عسلویه

 484 151 - - 382 11 381 25 181 1 - - 383 44 کنگان

 481 254 - - 480 21 084 3 - - - - 181 24 گناوه

 19909 4278 19909 18 19909 128 19909 714 19909 09 19909 16 19909 1،494 کل استان

 1534 -منبع: سالنامه آماری استان بوشهر
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 بهداشت و درمان

جایگاه نقاط شهری از نظر میزان برخورداری از تعداد مراکز بهداشتي و درماني موجود در استان و  47دول جدر

ي مرکز بهداشت 125 درمجموعدر استان بوشهر  1341در سال  شوديمکه مالحظه  طورهمانبررسي شده است.  هاشهرستان

درصد از  1484در این سال  گریدعبارتبه. اندبودهمورد در نقاط شهری مستقر  43و درماني وجود داشته که از این تعداد 

 مراکز بهداشتي و درماني استان به نقاط شهری اختصاص داشته است. 

درصد و در  100هرستان دیر این نسبت بسیار باالتر از متوسط استان است. به عنوان مثال در ش هاشهرستاندر برخي از 

درصد از مراکز بهداشتي و درماني شهرستان در نقاط شهری واقع شده است. در طرف مقابل در برخي  5584شهرستان جم 

نیز سهم نقاط شهری از تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهرستان بسیار کمتر از متوسط استان بوده که  هاشهرستان

 هستند.  هاشهرستان، گناوه و دشتستان از این تنگستان، دیلم یهاشهرستان

ی تمرکز این مراکز در نقاط شهر دهنده نشانبررسي چگونگي توزیع مراکز بهداشتي و درماني در نقاط شهری استان 

 43مرکز بهداشتي و درماني موجود در نقاط شهری استان بوشهر  125ها است. در سال مورد بررسي از مجموع شهرستان

ای کارکرد منطقه دهنده نشاناست که  شدهواقعدرصد از مراکز در نقاط شهری شهرستان بوشهر 2580 گرید عبارت به مرکز یا

تعداد مراکز  از هاآنخدمات در شهرستان بوشهر است. پس از شهرستان بوشهر شهرستان دشتستان قرار دارد که سهم  گونهنیا

درصد را از مجموع مراکز  10ها سهمي کمتر از درصد است. بقیه نقاط شهری شهرستان 2185بهداشتي و درماني شهری استان 

 (.13نمودار ) بهداشتي و درماني شهری دارند

 1302 سال در هاشهرستان و استان یشهر نقاط در یدرمان و بهداشتی مراکز عیتوز: 47دول ج

 از نقاط شهری استان)درصد( هاشهرستانسهم نقاط شهری  سهم نقاط شهری از کل مراکز بهداشتی)درصد( شهری جمع شهرستان

 100 1484 43 125 استان

 2580 5384 24 31 بوشهر

 483 4484 4 4 تنگستان

 584 5584 5 4 جم

 2185 1184 20 25 دشتستان

 584 1184 5 1 دشتي

 485 100 4 4 دیر

 485 4481 4 4 دیلم

 481 15 4 12 کنگان

 481 4483 4 14 گناوه

 درمانگاه جز مراکز آورده شده است

 (1538استان بوشهر  یسالنامه آمار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر)مأخذ
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 درصد  -یبهداشت مراکز تعداد از هاشهرستان و استان یشهر نقاط سهم: 13نمودار 

 
 (1538استان بوشهر  یسالنامه آمار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر)مأخذ

 مدیریت شهری -1-2-3-4-1-8

که روند حرکت از وضع موجود  شوديمعامل در حیات، رشد و بالندگي یا مرگ یک جامعه محسوب  نیترمهممدیریت 

 . باشديم. مدیریت شهری در ایران در سه سطح به قرار زیر کنديمبه وضع مطلوب را کنترل 

 سطح کالن  -الف

 وزارت کشور  -1-الف

اني و ... بر عهده وزارت کشور است. شورای اسالمي عمر یهاطرحنظارت بر شوراهای اسالمي شهری، بررسي و تصویب 

سعه و تو یریگشکلنهادهای درگیر با مدیریت شهری است که وزارت کشور نظارت آن را بر عهده دارد و در  نیترمهماز 

 . باشديمآن بسیار تأثیرگذار 

 وزارت راه و شهرسازی  -2-الف

رتبط با های جامع که مو بر طرح شوديمو تأمین مسکن پرداخته در بخش شهرسازی این وزارتخانه بیشتر به شهرسازی 

 . کنديممدیریت شهری است نظارت 

 شورای عالي شهرسازی و معماری  -3-الف

ل تشکی هابرنامهاز طرف وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگي و پیشبرد اقدامات شهرسازی و هماهنگ کردن آن با 

 شده است. 
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 یامنطقهسطح  -ب

 یهاازمانسو  هاوزارتخانهاستاني  یهاشعبهموجود  یهاسازمانبلکه  کندينممستقل عمل  صورتبهدر این سطح سازماني 

ه استان در سطح استاني که عمد یهایشهردار. سازمان همیاری باشديماستان  هاآنآمده که حیطه اختیار  حساب بهکشوری 

 این سطح قرار دارد.  مسائل مالي است دری  نهیدرزمکارکرد آن 

 استانداری -1-ب

. باالترین مقام اداری مؤثر بر مدیریت باشديم یامنطقهسازمان مؤثر بر مدیریت شهری در سطح  نیترمهماستانداری 

ت های مرتبط با شهر و مدیریها و کمیسیونشهری در سطح استان را استاندار در اختیار دارد. ریاست بسیاری از کارگروه

 بر عهده استاندار است. شهری 

 و توسعه  یزیربرنامهباالترین نهاد  عنوان بهو توسعه استان  یزیربرنامهشورای  -2-ب

 قانون تأسیس شواری عالي شهرسازی و معماری ایران  5کمیسیون ماده  -3-ب

 شورای تأمین استان  -4-ب

 شورای ترافیک  -5-ب

 صنعتي(قانون نظام  45کمیسیون نظارت )ماده  -4-ب

  2کمیسیون ماده  -1-ب

 شهری  هیرويب یسازها و ساختکمیسیون رسیدگي به  -5-ب

 واحد شهرسازی و معماری آن  ژهیوبهسازمان مسکن و شهرسازی  -4-ب

 سطح محلي  -ج

 فرمانداری  -1-ج

 . شوديمو هدایت مدیریت شهری محسوب  یریگمیتصماز عناصر مهم در 

 شورای تأمین شهرستان  -2-ج

و  یگذاراستیس. وظیفه این شورا شوديمبا ریاست فرماندار و عضویت روسای نهادهای انتظامي، امنیتي و ... تشکیل 

 کنترل امور امنیتي شهرستان است. 

 شورای اسالمي شهر  -3-ج

 و هابرنامهو نیز  باشديمده این شورا . تعیین شهردار بر عهشونديمسال انتخاب  4اعضای شورا از سوی مردم به مدت 

تغیر جمعیت شهر م برحسبتصمیمات شهرداری باید با هماهنگي و نظارت اعضای شورای شهر صورت پذیرد. تعداد اعضا 
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 است و به لحاظ قانوني مرتبط ترین نهاد محلي در امر مدیریت شهری است. 

 شهرداری  -4-ج

. شهرداری سازماني عمومي و غیردولتي باشديمتوسعه شهری و نگهداری از شهر  یهاطرحمؤثرترین نهاد در امر اجرای 

 . گردديماست که زیر نظر شورای شهر و با نظارت وزارت کشور در شهرهای واجد شرایط تأسیس 

 عناصر غیررسمي مؤثر بر مدیریت شهری  -5-ج

های سیاسي، اجتماعي، اقتصادی و مجامع گروه شامل نمایندگان مجلس شورای اسالمي، ائمه جمعه و جماعات، افراد و

 . باشنديمتخصصي و گروه متخصصین 

ارتقای شرایط کار و زندگي جمعیت ساکن در شهر و حفاظت از حقوق شهروندان، آموزش، رفع مشکالت و عوارض 

های زمندیسکونت و نیاکاربری زمین، اعتدال  مراتب سلسلهاعتدال بخش شهر،  یهابرنامهاجتماعي، رفع بیکاری، تنظیم 

 انکار مدیریت شهری است.  رقابلیغشهری، نظارت بر زمین و ساختمان و ... از وظایف 

شوراهای اسالمي شهرها هستند.  نهادهای درگیر در مدیریت شهرها در کشور ما نیترمهمکه اشاره شد یکي از  طورهمان

نماید، وضعیت شوراهای اسالمي شهرهای مرکز  یآورجمعرا  هاآنبر اساس اطالعاتي که مشاور توانسته  46جدول در

ر هشده شهرهای مرکز شهرستان در استان بوش یآورجمعشهرستان در استان بوشهر بررسي شده است. بر اساس اطالعات 

 نفر هستند.  5اکثراً دارای شورای اسالمي متشکل از حداقل 

 1303 سال در استان مهم یشهرها در شهر یاسالم یشورا اطالعات: 46جدول 

 تعداد اعضای شورای شهر شهر مرکز شهرستان شهرستان

 11 بوشهر بوشهر

 5 اهرم تنگستان

 4 برازجان دشتستان

 1 خورموج دشتي

 1 دیر دیر 

 1 دیلم دیلم

 4 کنگان کنگان

 4 گناوه گناوه

 5 جم جم

 5 عسلویه عسلویه

 1534- یدفتر شهر-بوشهر یمأخذ: استاندار

روند تحوالت بودجه مصوب و عملکرد  40جدول . درهاستیشهرداراجرایي شهرها بر عهده  یهانهیهزبخش عمده 

بررسي شده است. متوسط نسبت عملکرد بودجه به بودجه  1351-43دوره  بوشهر دربودجه شهرهای مرکز شهرستان در استان 
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رقم بودجه مصوب و  گریدعبارتبهرصد بوده است. د 15585شهر مرکز شهرستان در دوره مورد بررسي  10مصوب در 

. اندشدهنبر اساس واقعیات تنظیم  هابودجهگفت  توانيم واقع درزیادی از همدیگر دارند  به فاصلهعملکرد آن در این دوره 

 طوربهز درصد و عملکرد آن نی 2084متوسط در هر سال  طوربههمچنین بودجه مصوب در این شهرها در دوره مورد بررسي 

 .اندداشتهدرصد رشد  3383متوسط 

 الیر یونلیم -1303در سال  استان مهم یشهرها یشهردار بودجه عملکرد و مصوب بودجه تحوالت روند: 40جدول 

  

 شهر مرکز شهرستان

متوسط نسبت  متوسط رشد ساالنه 1303 1367

عملکرد بودجه 

به بودجه 

 مصوب)درصد(

 عملکرد مصوب بودجه مصوب عملکرد مصوب بودجه مصوب عملکرد مصوب بودجه مصوب شهرستان

 14485 3582 2380 1112000 400000 154504 144300 بوشهر بوشهر

 10180 2385 2584 31415 33000 5414 5000 اهرم تنگستان

 11584 2284 1482 234415 154144 44141 43155 برازجان دشتستان

 15180 4085 2380 113414 44112 13342 12214 خورموج دشتي

 11081 3585 2181 52542 33454 4542 10211 دیر دیر 

 14480 3384 2180 114551 54440 15453 15014 دیلم دیلم

 13181 3180 3183 144453 151434 31404 20404 کنگان کنگان

 12185 3584 1481 114004 100044 25544 35155 گناوه گناوه

 34481 4282 285 343025 54000 35011 41000 جم جم

 15485 2180 1484 234024 100000 52445 31134 عسلویه عسلویه

 1534- یدفتر شهر -بوشهر یمأخذ: استاندار

عمراني به  یهانهیهز. شوديمعمراني تقسیم  یهانهیهزجاری و  یهانهیهزها عمدتاً به دو بخش اصلي هزینه شهرداری

 جاری برخوردار است.  یهانهیهزاز اهمیت بیشتری در مقایسه با  شونديمشهر  یهارساختیزدلیل آنکه سبب توسعه 

عمراني ارائه شده است. ارقام  یهانهیهزجاری و  یهانهیهزاستان به تفکیک  یهایشهردارعملکرد هزینه  19جدول در

 یهاهنیهزدر بسیاری از شهرهای کشور  کهيحال دراستان است.  یهاشهرستانای بین های عمدهاین جدول گویای تفاوت

را به خود اختصاص داده، در بیشتر شهرهای بررسي شده در استان بوشهر، این  هایشهرداراز هزینه  یاعمدهجاری بخش 

 . باشديمها درصد کل هزینه 50های عمراني بیش از سهم برعکس است. در شش مرکز شهری استان سهم هزینه

درصد صرف  5285جاری و  یهانهیهزصرف  هایشهردارز هزینه درصد ا 4185متوسط  طور بهشهر بررسي شده  10در 

شهر استان است این نسبت با شدت بیشتری رعایت شده است. در  نیترمهم بوشهر کهعمراني شده است. در شهر  یهانهیهز

درصد بوده است.در  4584درصد و  3484جاری و عمراني از هزینه کل به ترتیب  یهانهیهزسهم  1343شهر بوشهر در سال 
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سهم  بیترتکه به  باشديمکل مراکز شهرستاني استان بوشهر بیشترین نسبت هزینه عمراني به هزینه جاری مربوط به شهر جم 

 درصد است. 1485و  2582هزینه جاری و عمراني آن از کل 

 الیر یونلیم -1303 سال در یعمران و یجار نهیهز کیتفک به استان مهم یشهرها یشهردار نهیهز عملکرد: 19جدول 

شهرست

 ان
شهر مرکز 

 شهرستان

هزینه 

 کل

هزینه 

 جاری

سهم از هزینه 

 کل)درصد(

هزینه 

 عمرانی

سهم از هزینه 

 کل)درصد(

 4584 413421 3484 324444 435123 بوشهر بوشهر

 3285 10114 4182 20534 31013 اهرم تنگستان

 2585 40441 1485 114225 234415 برازجان دشتستان

 4181 51240 3583 31114 53054 خورموج دشتي

 2484 14113 1084 35441 50220 دیر دیر 

 5581 45434 4184 44502 115135 دیلم دیلم

 5485 14441 4382 40454 134445 کنگان کنگان

 4080 45041 4080 101452 110014 گناوه گناوه

 1485 142213 2582 41425 140145 جم جم

 5083 210204 1481 51514 241123 عسلویه عسلویه

 1534- یدفتر شهر -بوشهر یمأخذ: استاندار

 کارکردهای روستایی اقتصاد شهری -1-2-3-4-1-7

ازد. ساست که آن را از روستاها متمایز مي یاگونه به شوديمکه در شهرها انجام  یيهاتیفعالبر اساس تعاریف کالسیک، 

 حساب بههری ش یهاتیفعالنظیر بانکداری، تولید کاالهای صنعتي و مراکز عمده بازاری در زمره  یيهاتیفعالمثال  عنوان به

ثال در م عنوان بهروستایي دارند  منشأکه  شوديمدر شهرها مشاهده  یيهاتیفعالبعضًا  هاتیفعال. اما در کنار این ندیآيم

صورت  هانآ، پرورش گل و گیاهان زینتي، باغداری و مانند یکار یسبززراعي مانند  یهاتیفعالحاشیه یا حتي داخل شهرها 

 یهاهرستانشها در مناطق شهری کشور، استان بوشهر و . در این بخش با استفاده از آمار موجود، جایگاه این فعالیتردیگيم

 . ردیگيمقرار  يبررس موردآن 

ری کشاورزی، شکار، جنگلدا یهاتیفعال، گانهپانزدهعمده فعالیت  یهاگروهز میان بر اساس آمارهای در دسترس ا اگر 

ها از فعالیت نهگونیاکه سهم  شوديمبا خصلت روستایي در نظر گرفته شود، آنگاه مشخص  یهاتیفعال عنوان بهو شیالت 

 اشتغال نقاط شهری استان بوشهر از متوسط کشوری باالتر است. 

درصد از اشتغال کشور را به خود  1083در این سال نقاط شهری  1340بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 

درصد از اشتغال بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت کشور به نقاط  2385تنها  کهيحال در، انددادهاختصاص 

درصد  3485درصدی نقاط شهری از اشتغال استان بوشهر،  4585شهری تعلق داشته است. این در حالي است که با وجود سهم 
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از اشتغال بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت استان به نقاط شهری اختصاص داشته است. بنابراین مشخص است 

از کي را در مقایسه با کشور دارند که دی یترپررنگبا خصلت روستایي در نقاط شهری استان بوشهر نقش  یهاتیفعالکه 

درصد  14بخش کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت  1340در سال . باشديمبخش شیالت  یهاتیفعال دالیل عمده آن

در استان بوشهر سهم این بخش از  کهيحال دردرصد از اشتغال نقاط شهری کشور را در اختیار داشته،  484از اشتغال کل و 

 درصد بوده است.  584درصد و  1181اشتغال کل و اشتغال نقاط شهری به ترتیب 

 دیر، دشتي، دشتستان و تنگستان در نقاط شهری خود دارای باالترین یهاشهرستاناستان بوشهر نیز  یهاشهرستاندر میان 

دارای خصلت روستایي از اشتغال نقاط شهری  یهاتیفعالدارای خصلت روستایي هستند. سهم  یهاتیفعالمیزان 

این  کهيحال دردرصد بوده،  481درصد و  1084درصد، 1184درصد،  2483به ترتیب  1340ل مذکور در سا یهاشهرستان

 درصد بوده است.  484درصد و برای کل کشور  584نسبت برای کل استان 

ر تاستان از میانگین کشوری پایین یهاشهرستانهای دارای خصلت روستایي در نقاط شهری سهم فعالیت مجموع در

های دارای خصلت روستایي شهرستان کنگان، بوشهر، جم، گناوه و دیلم سهم فعالیت 5شهرستان استان در   4 است. در میان

را در مقایسه با متوسط استان  هاشهرستانت وضعی يخوب به 51جدول از اشتغال نقاط شهری کمتر از متوسط استان بوده است. 

 . دهديمو کشور نشان 

 استان یهاشهرستانکشور، استان بوشهر و  در یاز اشتغال بخش کشاورز یسهم نقاط شهر: 11جدول 

 کشور،

 استان، 

 شهرستان

سهم شاغلین  کشاورزی یهابخش ریزاشتغال کل  اشتغال کل

کل گروه 

کشاورزی 

 از کل 

سهم شاغلین 

شهری گروه 

کشاورزی 

 در کل 

 شاغلین شهری کل شاغلین سهم شاغلین شهری شاغلین شهری کل شاغلین
سهم شاغلین 

 شهری

 484 1480 2385 421405 3402403 1083 14444513 20544514 کشور

 584 1181 3485 12503 34520 4585 225144 332444 استان بوشهر

 381 584 4582 1445 4424 5584 44553 15445 بوشهر

 481 1581 1483 443 3242 2481 4151 11441 تنگستان

 1084 2181 3185 3504 11455 4485 34454 54540 دشتستان

 1184 2584 2385 1311 5145 5481 12121 20240 دشتي

 2483 2482 5584 2445 4211 1082 10243 14425 دیر 

 484 1183 3581 343 411 5084 4433 5421 دیلم

 185 282 5382 1142 2155 4181 44215 45144 کنگان

 485 1080 3580 554 2443 1184 15405 24311 گناوه

 481 484 2081 300 1445 4480 1320 15424 جم

 1533: سرشماری نفوس مسکن سال مأخذ
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 یهاهرستانش و بوشهر استان کشور، التیش و یجنگلدار و شکار ،یکشاورز بخش اشتغال از یشهر نقاط سهم: 14نمودار 

 درصد -1309 سال در آن

 
 

 آن یهاهرستانش و بوشهر استان کشور، یشهر نقاط اشتغال از التیش و یجنگلدار شکار، ،یکشاورز بخش سهم: 11نمودار 

 درصد -1309 سال در

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

صد
در

0

5

10

15

20

25

30

صد
در



تحليل رعهص ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  
 فعاليت اقتصادی یاه

 

5002212B0021303012RE103960817م 

 
41 

 هزینه و درآمد خانوارهای شهری -1-2-3-4-1-6

 هزینه خانوار شهری

وشهر خانوار در استان ب یهانهیهزمفصل به بحث  طور بهفصل سوم از مطالعات  اقتصاد کالن استان   -3-5-3-2-1در بند 

ای هپرداخته شده است. در این بخش تنها  به نتیجه بررسي هاآنبه تفکیک نقاط شهری و روستایي و نسبت هزینه درآمد 

 شود.  مربوط به درآمد خانوارهای شهری اکتفا مي

 درآمد خانوار شهری

انواع منابع تأمین درآمد در استان بوشهر طي دوره  برحسباطالعات مربوط به متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری 

میلیون ریال بوده  34برابر با  1352ارائه شده است. درآمد یک خانوار شهری در سال  12جدول  در جدول شماره 42-1352

یلیون ریال از درآمدهای م 1381میلیون ریال از مشاغل آزاد و  584میلیون ریال از حقوق بگیری،  1481است. از این مقدار 

درصد  1184میلیون ریال افزایش یافته که نشان متوسط رشد ساالنه  14485به  1342متفرقه بوده است. درآمد خانوار تا سال 

میلیون ریال از  5385میلیون ریال از مشاغل آزاد و  3483میلیون ریال از حقوق بگیری،  1481. از این میزان درآمد نیز باشديم

 . باشديمهای متفرقه درآمد

 - یجار تمیق بهبوشهر  استان در درآمد نیتأم منابع انواع حسب بر یشهر خانوار کی ساالنه درآمد متوسط: 12جدول 

 (الیهزارر)  02-1362

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 1362 شرح
 14444 52441 50054 42142 35405 24434 30004 24213 24505 20432 14125 درآمد از حقوق بگیری

 34241 32114 25441 11105 13442 12453 15255 22241 5433 10154 5434 درآمد از مشاغل آزاد

 53455 14453 55444 33430 30351 24550 24120 11542 15403 10544 13445 درآمدهای متفرقه

 144154 154555 134141 43211 52421 44234 44352 44322 45541 41434 34021 جمع

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

میلیون   53میلیون ریال بوده که  125حدود  1352، در سال 1340متوسط درآمد یک خانوار شهری به قیمت ثابت سال 

 همانمیلیون ریال آن از درآمدهای متفرقه بوده است.  44میلیون ریال آن از مشاغل آزاد و  25ریال آن از حقوق بگیری، 

میلیون  44میلیون ریال رسیده است. از این رقم درآمد،  112به  1342درآمد خانوار شهری در سال  شوديمکه مشاهده  طور

بیشترین درآمد به  میلیون ریال از درآمدهای متفرقه بوده است.  41میلیون ریال از مشاغل آزاد و   21ریال از حقوق بگیری، 

میلیون ریال بوده است.  134میلیون ریال و  144ایجاد شده که به ترتیب  1340و  1355 یهاسال، در 1340قیمت ثابت سال 

 مشاهده نمود.  توانيمنیز   18نمودار روند تحوالت درآمد در این دوره را در
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 سال ثابت تمیق به بوشهر استان در درآمد نیتأم منابع انواع حسب بر یشهر خانوار کی ساالنه درآمد متوسط: 13جدول 

 (الیر هزار)  1362-02 در دوره  1309

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 1362 شرح

 43،114 40،155 50،054 51،425 52،111 34،452 54،540 55،544 42،324 51،200 53،411 درآمد از حقوق بگیری

 20،431 24،441 25،441 20،151 15،354 14،540 25،431 50،004 21،155 24،520 21،514 درآمد از مشاغل آزاد

 41،444 51،415 55،444 40،415 41،451 31،553 45،134 40،041 34،204 24،244 43،454 درآمدهای متفرقه

 111،555 122،252 134،141 113،324 112،554 41،155 131،555 145،435 122،114 114،243 124،441 جمع

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

-02 یهاسال یط 1309 سال ثابت متیق به بوشهر استان در یشهر خانوار کی ساالنه درآمد تحوالت روند: 18نمودار 

 (الیر هزار) 1362

 
والت روند تح بوشهر وخانوار شهری در استان  اطالعات مربوط به سهم انواع منابع تأمین درآمد از درآمد کل ساالنه یک

 4284، سهم درآمد از حقوق بگیری 1352ارائه شده است. در سال  17نمودار و 14جدول در 1352-42 یهاسالآن طي 

شود، سهم که مشاهده مي طور همان. باشديمدرصد  35درصد و سهم درآمدهای متفرقه  2281د درصد، درآمد از مشاغل آزا

با سرعت بیشتری در مقایسه با سایر منابع درآمدی افزایش یافته و با طي یک روند افزایشي  1342درآمدهای متفرقه تا سال 

)روند کاهشي(، سهم  درصد 3481وق بگیری ، سهم درآمد از حق 42رسیده است. در سال  1342درصد در سال 4284به 

 درصد)روند کاهشي( بوده است.   1584درآمد از مشاغل آزاد 
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 (درصد)  1362-02 -بوشهر استان در یشهر خانوار کی ساالنه درآمد از درآمد نیتأم منابع انواع سهم: 14جدول 

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 1362 شرح
 3481 3284 3183 4585 4485 4182 4382 3485 5085 4482 4284 بگیری درآمد از حقوق

 1584 2082 1481 1583 1483 2082 2280 3384 1183 2584 2281 درآمد از مشاغل آزاد

 4284 4180 4384 3585 3484 3581 3485 2484 3184 2582 3580 درآمدهای متفرقه

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

 : محاسبات مشاورمأخذ

  یط بوشهر استان در یشهر خانوار کی ساالنه درآمد از درآمد نیتأم منابع انواع سهم: 17نمودار 

 (درصد) 1362-02 یهاسال

 
که درآمد خانوار شهری در  دهديممتوسط نرخ رشد ساالنه درآمد خانوار شهری در استان بوشهر به قیمت ثابت نشان 

به ترتیب با نرخ  1342و  1354با نوساناتي همراه بوده است. بیشترین درصد کاهش مربوط به سال  1352-42 یهاسالطول 

  نیز مشاهده نمود.  16نمودار توان درميباشد. این نوسانات را درصد مي -584و  -1584رشد 

به نظر مي رسد از آنجا بخش قابل توجهي از درآمد خانوارهای استان بوشهر از محل حقوق بگیری تأمین مي شود و 

تمزد نیز هر ساله متناسب با تورم تغییر نمي کند، بخش قابل توجهي از نوسانات مربوط به میزان افزایش اسمي حقوق و دس

تحوالت متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری در استان حاصل همین اختالف باشد. البته رکودها و رونقهای اقتصادی نیز 

 نشان مي دهد.  1342تا  1340ه ویژه در سالهای از جمله دالیل چنین نوساناتي است که خود را به خوبي در ارقام جدول، ب
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 استان رد ثابت متیق به درآمد نیتأم منابع انواع حسب بر یشهر خانوار کی درآمد ساالنه رشد نرخ متوسط: 11جدول 

 (درصد) 1362-02-بوشهر

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 شرح

 584 -1481 -384 -185 3184 -2481 -384 -585 480 181 حقوق بگیریدرآمد از 

 -1483 -480 2385 1382 -483 -3283 -4281 13480 -2584 581 درآمد از مشاغل آزاد

 -1183 -185 4384 -281 1084 -1185 1481 282 3480 -3380 درآمدهای متفرقه

 -585 -584 1584 081 1584 -2481 -1181 2184 584 -481 جمع

 : محاسبات مشاورمأخذ

 1363-02 یهاسال یط بوشهر استان در ثابت متیق به یشهر خانوار کی درآمد ساالنه رشد نرخ متوسط: 16نمودار 

 (درصد)

 
 

 یبند جمع -1-2-3-4-1-0

استان بوشهر بر مبنای هر یک از متغیرهای بررسي شده در بندهای شهری  هایبندی مربوط به مطالعات اقتصاد عرصهجمع

از مطالعات اقتصاد شهری استان در قالب موارد ذیل آورده  آمدهدست بهنتایج  نیترمهمفوق ارائه شده است. در این راستا 

 شود؛مي

ق داشته است. این سهم در سال درصد به نقاط شهری تعل 1381، بوشهر از کل اشتغال موجود در استان 1355در سال  -1

رفت این است گ توانيمبا توجه به شرایط خاص استان که  یاجهینتیافته است. بنابراین اولین  کاهشدرصد  4581 به  1340

ته )حوزه انرژی پارس( تأثیر پذیرف بزرگ بخش انرژی یهاتیفعالاز  شدت بهاشتغال در استان بوشهر در دو دهه اخیر که 
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های به سمت  فعالیت هربوشهای اقتصادی پایه استان باید چنین بیان نمود که به دلیل آنکه ساختار فعالیت گرید عبارت بهاست. 

در است،  تانجنوب اسشهرهای  ژهیوبهها نیز نقاط شهری و فعالیت گونهنیاصنعتي گرایش پیدا کرده است و پایگاه اصلي 

 یهاتیفعال. در کنار شونديمدر شهرهای استان ساکن  هاآنهای پایه استان و خانواده جمعیت شاغل در فعالیتاین فرایند 

شهری استان  در نقاط هاآنپایه و خانواده  یهاتیفعالارائه خدمت به شاغلین  منظور بهتبعي نیز  یهاتیفعال رفته رفتهپایه 

ی تمرکز آن اشتغال تبعي و جمعیت در نقاط شهر جهینت درو  اشتغال پایه رفته رفتهتا  شوديم. همین امر سبب ردیگيمشکل 

پایه با  یهاتیعالفبه معنای وابستگي اقتصاد استان به  درواقعیابد. بنابراین منظور از وابستگي اقتصاد استان به نقاط شهری، 

 خصلت شهری است. 

ر د بیشتر از میانگین کشور بوده است، بوشهرهمواره نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط شهری استان  1355-40در دوره  -2

بیشترین نرخ  1340است. در سال  داشته يتوجه قابلنرخ فعالیت استان بوشهر برخالف میانگین کشور افزایش این دوره 

تان و کمترین نرخ فعالیت اقتصادی به شهرس کنگان، جم یهاشهرستاناستان به  یهاشهرستانفعالیت اقتصادی در میان 

 اختصاص داشته است.   تان و دشتيدشتس

درصد  11درصد به  4از  این مقدار افزایش یافته است بوشهرنرخ بیکاری در نقاط شهری استان  1355-40در دوره  -3

بیشترین  1340در سال در دو دوره مورد بررسي همواره نرخ بیکاری نقاط شهری استان کمتر از کشور بوده است رسیده است. 

 مشاهده شده است.   کنگانو  دشتستانهای بیکاری در نقاط شهری به ترتیب در شهرستانو کمترین نرخ 

د متوسط رشبوشهر روند نزولي داشته است در این دوره اشتغال شهری با اشتغال شهری استان  1355-40در دوره  -4

شهری استان تمرکز جمعیت شاغل هزار شغل رسیده است. در نقاط  225هزار شغل به  253درصدی از حدود  -482ساالنه 

این درصد از اشتغال نقاط شهری استان به  51حدود  1340 به عبارتي در سال. شوديمدیده  های کنگان و بوشهردر شهرستان

وشهر کنگان و ب جز بههای استان سهم شاغلین شهری شهرستاناختصاص داشته است. در دوره مورد بررسي  دو شهرستان 

قابل توجه  1340درصد سال  24به  1355درصد سال  585وره افزایش سهم شاغلین کنگان از ددر این  کاهش داشته است

 است.

 1340ر سال د باشديممیزان باسوادی شاغلین شهری استان به نسبت کشور کمتر سطح سواد شاغلین شهری،  نظر از -5

درصد  2381درصد و  2581کل کشور به ترتیب  و ت عالي از کل شاغلین شهری استان بوشهرسهم شاغلین دارای تحصیال

 در جنوب استان است. گرفته شکل یهاتیفعالبوده است که این امر متأثر از نوع 

و انبارداری به ترتیب چهار گروه فعالیتي  نقل و حمل، ساختمان ويفروشعمده ،ساخت -صنعتفعالیتي  یهاگروه -4

 . اندبودهمهم و عمده در نقاط شهری استان از نظر سهم از اشتغال 
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 يخوب به زیر یهاشاخصدهد که با بیان نشان مي یهاتفاوتکشور با  بوشهر استان مقایسه مسکندر زمینه شاخص  -1

 گردد:نمایان مي

 و 18015در کل استان  1340شاخص خانوار در واحد مسکوني در سال  کهيدرحال ؛شاخص خانوار در واحد مسکوني

این شاخص در کل کشور، نقاط شهری و روستایي آن به ترتیب  بوده، 18113و  18054در نقاط شهری و روستایي به ترتیب 

استان در مقایسه با متوسط  نفر در هر واحد بوده است و بنابراین وضعیت 1811نفر در هر واحد و  1804نفر در هر واحد،  1804

 کشور مناسب نسبت. 

نسبت کمبود مسکن )اختالف تعداد خانوار و تعداد  مسکن( به  .؛شاخص نسبت کمبود مسکن به موجودی مسکن

، (شودينمرا شامل  ساکن ریغدر کل استان )جمع نقاط شهری و روستایي است و خانوارهای  1340موجودی مسکن در سال 

این نسبت در کل کشور،  کهيحال دردرصد است،  584درصد و  482درصد،  481نقاط شهری و نقاط روستایي آن به ترتیب 

 . درصد بوده است 1181درصد و  384درصد ، 585نقاط شهری کشور و نقاط روستایي آن به ترتیب 

شور ر نقاط شهری آن در مقایسه با متوسط کد ژهیوبهوضعیت واحدهای مسکوني در استان بوشهر و ؛ ناشاخص استحکام ب

در  کهيحال در 1342از نظر کیفیت مصالح ساختماني بکار رفته و استحکام بنا از وضعیت مطلوبي برخوردار است. در سال 

درصد از واحدهای مسکوني شهری استان در گروه  4284درصد از کل واحدهای مسکوني موجود استان و  42استان بوشهر 

، در کل کشور و نقاط شهری آن سهم اندگرفته( جای آرمهبتوندارای اسکلت فلزی و  یهاساختمانبادوام ) یهاساختمان

 درصد بوده است. 5284درصد و  4482بادوام از کل موجودی مسکن به ترتیب  یهاساختمان

در  1340مسکوني در استان بوشهر کمتر از کشور است. در سال  یهاساختمانمتوسط عمر  ؛شاخص متوسط عمر بنا

درصد از واحدهای مسکوني شهری استان دارای عمر  54درصد از کل واحدهای مسکوني موجود در استان و  4181حدود 

متر به سال و ک 15مسکوني با عمر  یهاساختماندر کل کشور و نقاط شهری آن سهم  کهيدرحال، اندبودهسال و کمتر  15

 درصد بوده است.  4584درصد و  5481ترتیب 

ن در موجودی مسک کهيحال دربیشتر از سرعت رشد جمعیت بوده است.   سرعت رشد موجودی مسکندر استان بوشهر 

درصد  483درصد،  482متوسط در هر سال به ترتیب  طور به 1355-40کل استان، نقاط شهری و نقاط روستایي آن در دوره 

درصد  384درصد،  284درصد رشد داشته است، جمعیت استان، نقاط شهری و نقاط روستایي آن در این دوره به ترتیب  481و 

 .  اندکردهدرصد رشد را تجربه  185و 

افزوده شده  تراکم ساختمانيش قیمت زمین، به در شهر بزرگي مانند بوشهر، به دلیل افزای ژهیوبهدر نقاط شهری استان و 

 .اندداشتهرا در پي  ينینش آپارتمانریگچشمو همین امر رشد 
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 شودمي ، مشاهدهیاجاده یهاراه نوع از استان شهرهای یمند بهره ی نهیزم در گرفته صورت یهايبررس بر اساس -5

 رواین است. از استان شهری یهاسکونتگاهاز  درصد 54 حدود میزان این که هستند مند بهره بزرگراهي یشبکه از شهر 22

 منجر دتوانيم امر این که برخوردارند استان در بزرگراهي یشبکهاز نظام  استان شهرهای از یا عمده بخش گفت توانيم

 منجر گردد.را استان   از یاعمده سطح يافتگی توسعه بعدمرحله  رشهری و د یوندهایپایجاد و تقویت  به

 یشهر درونعمومي  نقل و حمل، سیستم دهنديمتشکیل  تیجمع کمبه دلیل آنکه اغلب شهرهای استان را شهرهای  -4

 است.  بوس ينیممتکي بر تاکسي و نهایتًا 

 شهرستاندانشگاه موجود در استان  44. از مجموع شوديمدیده  عمدتاً در شهر بوشهرتمرکز مراکز دانشگاهي استان -10

استان، در  یهادانشگاهدانشگاه( از تعداد  1درصد ) 14834با سهم و دشتستان دانشگاه(،  14درصد ) 3585با سهم بوشهر 

 قرار دارند. و دوماول  یهارتبه

درصد از مراکز بهداشتي و درماني استان به نقاط شهری اختصاص داشته است. در برخي  1484حدود  1342در سال  -11

 جم درصد و در شهرستان 100دیر  مثال در شهرستان عنوانبهها این نسبت بسیار باالتر از متوسط استان است. تاناز شهرس

نیز  هاشهرستاندرصد از مراکز بهداشتي و درماني شهرستان در نقاط شهری واقع شده است. در طرف مقابل در برخي  5584

 4484گستان با وده که شهرستان تنسهم نقاط شهری از تعداد مراکز بهداشتي و درماني شهرستان بسیار کمتر از متوسط استان ب

 شاننبررسي چگونگي توزیع مراکز بهداشتي و درماني در نقاط شهری استان . باشديم هاشهرستاناز این  یانمونهدرصد  

 است.  استانشهری تمرکز این مراکز در نقاط  دهنده

شهرستان  4استان باالست. در میان  یهاشهرستاندارای خصلت روستایي در نقاط شهری  یهاتیفعالسهم  مجموع در -12

ری دارای خصلت روستایي از اشتغال نقاط شه یهاتیفعال( سهم دشتي و جم تنگستان، دشتستان،شهرستان ) 4استان تنها در 

 ت.کمتر از متوسط استان بوده اس

عمومي و ... در  یهاپارک، خودروهای حمل زباله، بار ترهخدمات شهری همچون میادین میوه و  توزیع به لحاظ -13

  متمرکز شده است.    مراکز شهرستان( عمدتاً) اصليشهرهای 
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 اقتصاد روستایی -1-2-3-4-2

اقتصادی در  یهاتیفعال یهاعرصه نیترمهمیکي از  عنوان بهگزارش حاضر به بررسي اقتصاد روستایي در استان بوشهر 

ایي، آوری جامعه روست، سیر تحوالت اقتصادی و فنیدارنیزمنظام  ازجملهاستان پرداخته است. این بخش شامل مباحثي 

 یردهاو کارکاشتغال روستایي، مسکن روستایي، خدمات روستایي، مدیریت روستایي، هزینه و درآمد خانوار روستایي 

 . شوديمپرداخته  هاآنایي است که در ادامه به هر یک از شهری اقتصادی روست

 دارینظام زمین -1-2-3-4-2-1

 یداربربهرهکشاورزی که تحت مدیریت واحدی قرار دارند، یک واحد تولیدی کشاورزی است که  یهاتیفعالتمام 

 : باشديمکشاورزی دارای انواع گوناگون به شرح زیر  یهایبرداربهره. شوديمکشاورزی نامیده 

 زراعي،  یهایبرداربهره -1

 باغداری، یهایبرداربهره -2

 دام بزرگ )گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش، شتر و بچه شتر(، دهنده پرورش یهایبرداربهره -3

 دام کوچک )گوسفند و بره و بز و بزغاله(،  دهنده پرورش یهایبرداربهره -4

 ان )مرغ، خروس، اردک، غاز و بوقلمون(،ماکی دهنده پرورش یهایبرداربهره -5

 ، یاگلخانهتولید  یهایبرداربهره -4

 کرم ابریشم، دهنده پرورش یهایبرداربهره -1

 عسل زنبور دهنده پرورش یهایبرداربهره -5

وضعیت اراضي در اختیار در استان بوشهر  برحسبکشاورزی متعلق به اشخاص حقیقي  یهایبرداربهره 18جدول در

 31540تعداد  شوديمکه مالحظه  طور همانبررسي شده است.  یجهاد کشاورزمطابق آخرین اطالعات مأخوذه از سازمان 

تیب دارای پنج تا بیست هکتار و یک تا پنج هکتار به تر یهایبرداربهرهدر استان بوشهر وجود دارد. بر این اساس  یبرداربهره

. در سال مورد بررسي انددادهکشاورزی استان را به خود اختصاص  یهایبردار بهرهدرصد از تعداد کل  3281درصد و  3384

درصد 481کشاورزی بزرگ با بیش از پنجاه هکتار زمین در اختیار وجود داشته که تنها  یبردارهبهر 1313در استان بوشهر تنها 

 (. 10نمودار )دهديمکشاورزی استان را تشکیل  یهایبردار بهرهاز تعداد 
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 وشهرب استان در اریاخت در یاراض تیوضع حسب بر یقیحق اشخاص به متعلق یکشاورز یهایبردار بهره: 18جدول 

 صددر  )هکتار( مجموع مساحت در اختیار درصد یبردار بهرهتعداد  وسعت اراضی

 085 1124 1481 5120 کمتر از یک هکتار

 182 24425 3281 10414 یک تا پنج هکتار

 2485 102521 3384 10504 پنج تا بیست هکتار

 3384 111143 1383 4231 بیست تا پنجاه هکتار

 2483 102002 481 1313 پنجاه هکتار به باال

 100 345440 10080 31540 جمع کل

 1534 -کشاورزی استان بوشهرسازمان جهاد :  مأخذ

 اریاخت در یاراض تیوضع حسب بر بوشهر استان یکشاورز یهایبردار بهره: 10نمودار 

 
 

ن مساحت زمین و متوسط زمی برحسبکشاورزی با زمین استان بوشهر و کشور  یهایبرداربهرهتعداد  17جدول مطابق 

کشاورزی با زمین  یبردار بهره 31540بررسي استان بوشهر در حدود . در این اندشدهمقایسه  هم با بردار بهرهدر اختیار هر 

نیز  با زمین و یهایبردار بهره. بنابراین سهم استان از تعداد اندداشتههکتار زمین در اختیار  345441 مجموع درداشته که 

 درصد بوده است.  1841درصد و  0842به ترتیب  یبردار بهرهمساحت زمین در اختیار هر 

 ردکشاورزی در استان بوشهر بیشتر از کشور بوده است،  یبردار بهرهاین بررسي متوسط زمین در اختیار هر  درهمچنین 

هکتار بوده  581هکتار بوده، این رقم در کشور  1084کشاورزی در استان  یبردار بهرهمتوسط زمین در اختیار هر  کهيحال

باغ و قلمستان نیز صادق است. متوسط مساحت زمین در اختیار  ژهیو بهزراعي و  یهایبردار بهرهاست. این وضعیت در مورد 
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باغ و  یبردار بهرههکتار و متوسط زمین در اختیار هر  585هکتار و در کشور 1484زراعي در استان بوشهر  یهایبردار بهره

 هکتار بوده است.  084هکتار و در کشور 184قلمستان در استان  بوشهر 

 وکشوربوشهر  استان در نیزم با یهایبردار بهره مساحت و تعداد سهیمقا: 17جدول 

 باغ و قلمستان اراضی زراعی کل  
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 084 1445034 1451044 585 14141144 2140555 581 11445145 3450124 کشور

 184 25104 15310 1484 322431 22154 1084 345441 31540 استان بوشهر

   1815 1811   1844 0814   1841 0842 سهم استان از کشور)درصد(

 1534 -استان بوشهرسازمان جهاد کشاورزی :  مأخذ

داشته است. بیشترین  کشاورزی وجود یبردار بهرهواحد  14444بر اساس اطالعات موجود، در استان بوشهر 

ع بعدی شیالت و مناب یهارتبهزراعت، دامداری سنتي و باغداری بوده است و در  یهایبرداربهرهمربوط به  هایبرداربهره

به تولید پرورش دام کوچک و پس از آن صنایع کشاورزی  هایبردار بهرهطبیعي قرار دارند. در این بین کمترین سهم از 

 استان نیز حاکم است.  یهاشهرستاننسبي در اکثر  طور بهتعلق داشته است. چنین روندی 

کشاورزی استان آورده شده  یهایبرداربهرهمختلف از انواع  یهاشهرستانسهم  10جدول تعداد و در 16جدول در

 1180درصد،  1482درصد،  3182دشتستان، دشتي، تنگستان و بوشهر  با  یهاشهرستان، به ترتیب هایبردارهرهباست. در کل 

نمودار .اندداشتهترین سهم را درصد پایین 483درصد  و  384دیلم و کنگان با  یهاشهرستاندرصد باالترین سهم و  584درصد، 

 و 10ل جدوگذارد.به نمایش مي هاشهرستانکه بیشترین سهم را در استان دارند به تفکیک  یبرداربهرهسهم چهار   29

را   هاتانشهرس بوشهر را به تفکیک هر یک از استان یکشاورز یهایبرداربهره تعداد از هایبردار بهره انواع سهم 21نمودار 

 دهد.نشان مي
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 تیفعال نوع و شهرستان کیتفک به بوشهر استان یکشاورز بخش یبردارها بهره عداد: ت16جدول 
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 4524 44 3144 144 15 4 33 1 10 3 551 2131 بوشهر

 5150 455 1311 455 11 14 15 5 14 5 2440 2445 تنگستان

 24411 2441 113 4424 44 142 44 14 120 15 5511 1441 دشتستان

 11333 551 245 3314 3 4 21 14 11 41 2442 4043 دشتي

 4030 252 1103 554 5 1 4 3 4 22 552 2544 دیر 

 2544 150 415 154 1 0 1 1 23 2 152 1301 دیلم

 5043 441 1514 1152 2 1 2 0 0 0 541 1334 کنگان

 4000 335 552 423 3 0 34 5 11 1 543 3501 گناوه

 3234 0 0 1341 2 21 2 1 4 34 1341 424 جم

 14444 5553 4021 14424 42 154 211 40 211 151 15304 24244 استان

 1534 -کشاورزی استان بوشهر: سازمان جهاد مأخذ

 درصد -بوشهر استان یکشاورز یهایبردار بهره انواع از مختلف یهاشهرستان سهم: 10جدول 
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 584 181 3485 481 1483 281 1582 1181 481 280 382 581 بوشهر

 1180 1284 1485 580 1585 585 583 583 484 583 1483 1083 تنگستان

 3182 4580 183 4480 4185 1581 4482 3181 5484 1184 4581 3083 دشتستان

 1482 1584 281 1182 383 281 481 2481 581 4084 1481 1584 دشتي

 184 581 1584 380 584 085 185 580 285 1484 380 1084 دیر 

 384 382 484 480 181 080 382 181 1084 183 085 580 دیلم

 483 580 1485 584 282 085 084 080 080 080 382 581 کنگان

 185 481 484 481 383 080 1581 1383 581 081 382 1383 گناوه

 481 080 080 181 282 1181 084 181 184 2385 184 184 جم

 10080 10080 10080 10080 10080 10080 100 100 10080 10080 100 100 استان

 : محاسبات مشاورمأخذ
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 رصدد -بوشهر استان ، باغداری، دامداری سنتیزراعت یهایبردار بهره تعداد از مختلف یهاشهرستان سهم: 29نمودار 

 
 

 درصد - هاشهرستان و استان در موجود یکشاورز یهایبرداربهره تعداد از هایبردار بهره انواع سهم: 89جدول 
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 10080 184 4481 1181 082 081 085 081 081 080 585 3183 بوشهر

 10080 184 1580 1183 082 082 082 081 082 081 3482 3085 تنگستان

 10080 480 084 3285 081 085 083 081 084 081 2481 2484 دشتستان

 10080 184 282 2485 080 080 082 081 082 085 2385 3581 دشتي

 10080 481 2582 481 081 080 081 080 081 084 482 4185 دیر 

 10080 483 1485 2184 080 080 082 080 085 081 583 4584 دیلم

 10080 584 3080 2285 080 080 080 080 080 080 1181 2485 کنگان

 10080 584 481 1584 081 080 084 081 083 080 484 5584 گناوه

 10080 080 080 4382 081 084 081 080 081 181 4184 1382 جم

 10080 180 1183 2484 081 082 083 081 083 082 2380 3380 استان

 : محاسبات مشاورمأخذ
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 درصد - آن یهاشهرستان و بوشهر استان یکشاورز یهایبردار بهره تعداد از هایبردار بهره انواع سهم: 21نمودار 

 
 

آوری و ... در نظام و روابط تولید در جامعة روستایی تحلیل سیر تحوالت اقتصادی، فن -1-2-3-4-2-2

 و عشایری

 سیر تحوالت اقتصادی تولید

رزی، شکار بخش کشاو دیتولبررسي سیر تحوالت اقتصادی در جامعه روستایي استان از دو بحث ارزش افزوده  منظور به

تولید در اقتصاد روستایي و نیز وضعیت اشتغال روستایي استان استفاده شده است.  در  نیتر مهم عنوان بهو جنگلداری استان 

 مقایسه شده است.  باهموضعیت کالن تولیدات کشاورزی استان بوشهر و کشور در قالب چند شاخص  81جدول 

گروه  ودهافز ارزششاخص اول جایگاه استان بوشهر در ارزش تولید کشاورزی کشور است. این شاخص با سهم استان از 

خش ب افزوده ارزش شوديمکه مالحظه  طورهمانلیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری تعریف شده است. فعا

رسیده است. این رشد در  1340میلیون ریال در سال  4341به  1355میلیون ریال در سال  2344کشاورزی در استان بوشهر از 

درصد در سال  184بخش مذکور در کشور از  افزوده ارزشان از بخش کشاورزی استان سبب شده تا سهم است افزوده ارزش

برسد. بنابراین روشن است که در دوره مورد بررسي جایگاه استان بوشهر در تولید  1340درصد در سال  184به حدود  1355

 کشاورزی کشور ارتقاء یافته است. 
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ولیدات کشور از نظر ارزش ت یهااستانتان در میان از رتبه اس توانيمجایگاه استان بوشهر در بخش کشاورزی کشور را 

دات کشور ندارد. رتبه استان از نظر ارزش تولی یهااستاننیز مشخص نمود. استان بوشهر رتبه مناسبي را از این نظر در میان 

 بوده است.  23رتبه  1340و در سال  25رتبه  1355کشور در سال  یهااستانبخش کشاورزی کشور در میان 

شاخص دوم درجه اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان است. این شاخص با سهم بخش کشاورزی از کل 

 دهنده اننشاز این شاخص در استان و کشور  آمده دست بهتولید شده در استان تعریف شده است. اعداد و ارقام  افزودهارزش

با متوسط کشور است. در دوره مورد بررسي با کاهش سهم درجه اهمیت پایین بخش کشاورزی در اقتصاد استان در مقایسه 

 بخش مذکور از کل تولیدات استان، از درجه اهمیت آن در اقتصاد استان کاسته شده است. 

کاهش یافته،  1340درصد در سال  485به  1355درصد در سال  584استان از  افزوده ارزشسهم بخش کشاورزی از کل 

 581به  1355درصد در سال  585کشور در این دوره با روندی کاهشي از  افزوده ارزشل همچنین سهم بخش مذکور از ک

 رسیده است.  1340درصد در سال 

شاخص بعدی، شاخص کارایي اقتصادی بخش کشاورزی است. این شاخص که از نسبت ستانده به مصرف واسطه بخش 

مده آ به دستمصرف واسطه، چند ریال محصول )ستانده(  که به ازای هر یک ریال دهديم، نشان دیآيم به دستکشاورزی 

ه مورد در کل دور شوديمکه مالحظه  طورهمانکارایي باالتر است.  دهنده نشاناست. مسلماً هر چه این نسبت باالتر باشد، 

با تفاوت  1340تر و در سال از کشور پایین 1355بررسي شاخص کارایي اقتصادی بخش کشاورزی در استان بوشهر در سال 

 بوده است.  از کشوراندکي بیشتر 

سرانه گروه فعالیتي کشاورزی، شکار،  افزوده ارزشکل و  افزوده ارزشدو شاخص پایاني نیز متوسط رشد ساالنه 

درصد و  3183برابر  1355-40این بخش در استان در دوره  افزوده ارزشجنگلداری و ماهیگیری است. متوسط رشد ساالنه 

ه بخش سران افزوده ارزشدرصد بوده است. برتری استان نسبت به کشور در مورد متوسط رشد ساالنه  1584برابر  در کشور

 کشاورزی نیز صادق است. 

 1361-09 دوره در یریگیماه و یجنگلدار شکار، ،یکشاورز یتیفعال گروه در دیتول یهایژگیو سهیمقا: 81جدول 

 کشور ربوشهاستان     
 سهم استان از 

 کشور)درصد(

1355 

 184 210045 2555 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )میلیارد ریال( افزودهارزش

 … 585 584 کل )درصد( افزودهارزشسهم گروه از 
 … 2450 54452 سرانه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )هزار ریال( افزودهارزش

 … 2855 284 شاخص کارایي اقتصادی
 … … 25 رتبه استان در کشور از نظر تولید کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 184 445245 4341 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )میلیارد ریال( افزودهارزش 1340
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 کشور ربوشهاستان     
 سهم استان از 

 کشور)درصد(

 … 581 485 کل )درصد( افزودهارزشسهم گروه از 
 … 4430 254245 سرانه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )هزار ریال( افزودهارزش

 … 2834 284 شاخص کارایي اقتصادی
 … … 23 رتبه استان در کشور از نظر تولید کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 … 1584 3183 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )درصد( افزودهارزشمتوسط رشد ساالنه 
 … 1183 2480 سرانه گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )درصد( افزودهارزشمتوسط رشد ساالنه 

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

زیرمجموعه گروه فعالیتي کشاورزی، شکار،  یهاتیفعال افزوده ارزشسهم و متوسط رشد ساالنه  82جدول در

 یتارائه شده است.گروه فعالیتي مذکور دارای چهار فعال 1355-40جنگلداری و ماهیگیری در استان بوشهر و کشور در دوره 

، "و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و "، "زراعت و باغداری"زیرمجموعه است که شامل 

 است.   "ماهیگیری"و  "جنگلداری"

هد دایگاه پایین بخش زراعت در استان بوشهر است. بررسي این شاخص نشان ميج دهنده شانن 82جدول اعداد و ارقام 

 ارزشزراعت از  بخش ریزدرصد بوده، سهم  181برابر  1355بخش کشاورزی کشور در سال  افزوده ارزشسهم استان از 

 ارزشاست در این سال سهم استان از  متفاوتنیز  1340درصد است. این موضوع در سال  182مربوطه در کشور برابر  افزوده

 درصد بوده است. 185زراعت کشور  بخش  ریز افزوده ارزشدرصد و از 184کشاورزی کشور در این سال برابر  افزوده

 صورت نیدبگروه فعالیتي کشاورزی، جایگاه ماهیگیری استان تغییراتي معناداری را داشته است  یهابخش ریزاز میان 

ماهیگیری در  افزوده ارزشدرصد بوده است در همین سال سهم  14سهم آن از گروه فعالیتي کشاورزی  1355که  در سال 

 افزودهارزشسهم  1340دهد. در سال نشان مي يخوب بهدرصد بوده است که جایگاه ماهیگیری را در استان  282کل کشور 

ابل که در استان از میزان سهم آن کاسته شده و در مق یطور به اندداشتهماهیگیری در اقتصاد استان و کشور روند متفاوتي را 

 یهاتیفعالدرصد افزایش یافته است این روند نشانگر کاهش  383در کشور سهم آن از کل گروه فعالیتي کشاورزی به 

 .باشديمکشاورزی و کل کشور  یهابخش ریزماهیگیری استان در مقایسه با سایر 

 و ینگلدارج شکار، ،یکشاورز یتیفعال گروه مجموعه ریز یهاتیفعال افزوده ارزش ساالنه رشد متوسط و سهم: 82جدول 

 1361-09 - کشور و بوشهر استان در یریگیماه

 سهم استان از کشور کشور استان بوشهر  

 184 10080 10080 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 182 1085 4485 زراعت و باغداری

 084 2584 1182 و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و 

 184 184 281 جنگلداری
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 سهم استان از کشور کشور استان بوشهر  

 زیرمجموعه یهاتیفعالسهم 

 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار،

جنگلداری و ماهیگیری از 

این بخش در سال  افزودهارزش

1355 

 )درصد(

 484 282 1480 ماهیگیری

 زیرمجموعه یهاتیفعالسهم 

 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار،

جنگلداری و ماهیگیری از 

این بخش در سال  افزودهارزش

1340 

 )درصد(

 185 10080 10080 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 184 4184 4484 زراعت و باغداری

 084 2583 1381 و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و 

 281 180 185 جنگلداری

 581 383 1585 ماهیگیری

-40متوسط رشد ساالنه در دوره 

 )درصد( 1355

   1483 2485 گروه فعالیتي کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری
   3184 2581 زراعت و باغداری

   3585 2082 و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و 
   1481 1480 جنگلداری
   5385 2481 ماهیگیری

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

. انددهشمقایسه  باهماقتصاد جمعیت در نقاط روستایي استان بوشهر و کشور  یهاشاخصسیر تحوالت  83جدول در  

ر میزان مشارکت مردم د دهنده نشاننرخ فعالیت اقتصادی اولین شاخص مورد بررسي است. نرخ فعالیت اقتصادی که 

اقتصادی است در هر دو سال مورد بررسي در نقاط روستایي استان باالتر از کشور بوده است. در طول دوره این  یهاتیعالف

 شاخص در استان افزایش یافته و برعکس در کشور روند کاهشي داشته است. 

وستایي کاهش اما در شاخص بعدی میزان اشتغال و رشد آن است. در طول دوره مورد بررسي در کشور اشتغال نقاط ر

 شیافزادرصد  1 سال هرمتوسط در  طوربهاستان بوشهر افزایش یافته است. اشتغال روستایي در استان بوشهر در این دوره 

 درصد کاهش یافته است.  1متوسط  طور به سال هراست در حالي در نقاط روستایي کشور در  افتهی

در نقاط روستایي کشور کاهش یافته در نقاط روستایي استان بوشهر افزایش  کهيحال درشاخص نرخ بیکاری  تینها در

 رسیده است. 1340درصد در سال  1085به  1355درصد در سال  581یافته است و از 
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 کشوربا  هسیمقا در بوشهر استان ییروستا نقاط در تیجمع اقتصاد یهاشاخص تحوالت: 83جدول 

 کشور
 نرخ بیکاری)درصد( اشتغال)هزار نفر( فعالیت اقتصادی)درصد( نرخ

1355 1340 1355 1340 1355 1340 

 1284 1481 4015 4355 3485 4084 کشور

 1085 581 103455 45441 4385 4185 استان بوشهر

 1533و  1563 یهاسال: سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

 تولید یآورفنسیر تحوالت  -1-2-3-4-2-2-1

 مکانیزاسیونالف( 

یادآور  عموالًممکانیزاسیون مترادف است با تحوالت و گذار از کشاورزی سنتي به کشاورزی نوین. کشاورزی سنتي  واژه

نماید. در نظام دهقاني تمامي برداری خرد و دهقاني است، که فعالیت کشاورزی معیشتي و خانوادگي را مطرح مينظام بهره

 گرفت.ا نیروی انساني و دامي صورت ميفرآیند کاشت، داشت و برداشت ب

های بین مزارع، قطعهی اراضي، تسطیح و ایجاد راهسازکپارچهی زیربناهای کشاورزی از قبیل یسازآمادهکشاورزی نوین 

آالت برای انجام عملیات زراعي، توسعه پایدار و افزایش تسهیل کاربرد ماشین منظوربهبندی اراضي شبکه آبیاری و زهکشي 

 شود.ها در فرآیند کاشت و داشت و برداشت را شامل ميوری نهادههرهب

و مناسب عملیات زراعي در راستای تسهیل و تسریع  موقعبهانجام  منظوربههای نوین آوریآالت و فنکاربرد ماشین

در راستای  گریدسوی های نوین از عملیات و کاربرد روش موقعبهو افزایش  سوکفعالیت کشاورزی برای کشاورزان از ی

بخش کشاورزی مجموعه اقداماتي که در  افزودهارزشافزایش ماندگاری محصوالت و جلوگیری از ضایعات و افزایش 

 چارچوب مکانیزاسیون بخش کشاورزی متصور است.

ات کشاورزی مهم آالت و ادودر ادامه سعي شده تا با استفاده از اطالعات در اختیار، تصویری از میزان استفاده از ماشین

های آن شامل تراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکار و بذرپاش، کودپاش، در استان و شهرستان

 ارائه و مقایسه صورت گیرد. 1343و  1340ورزی در سال و ادوات خاک کوبخرمن، پاشسم

 142دیسک،  1124گاوآهن،  2313دروگر خودگردان،  31کمباین،  24تراکتور،  3341، دارای 1340استان در سال 

ی بوده است. در میان شهرستانورزخاکادوات  242و  کوبخرمن 344، پاشسم 4512کودپاش،  1244بذرکار و بذرپاش، 

دپاش، ر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکار و بذرپاش، کوها، شهرستان دشتستان بیشترین سهم از تراکتور، کمباین، دروگ

ر را داشته است. سهم شهرستان دشتستان از تراکتو پاشسمی و شهرستان دیر بیشترین سهم از ورزخاکو ادوات  کوبخرمن
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صد، در 5/44درصد، از دیسک  4/50 گاوآهندرصد، از  3/32درصد، از دروگر خودگردان  2/54درصد، از کمباین  00/35

 00/55ی ورزخاکدرصد و از ادوات  4/44 کوبخرمندرصد، از  5/44درصد، از کودپاش  5/34از بذرکار و بذرپاش 

 بوده است.

باشد. درصد مي 01/0رسیده است. متوسط رشد ساالنه تراکتور  3345، تنها تعداد تراکتور افزایش یافته و 1343تا سال 

ذرکار و بتراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، ین سهم از در این سال نیز شهرستان دشتستان بیشتر

 4/50درصد،  3/32درصد،  2/54درصد،  00/35که به ترتیب  داشتهرا  ورزیو ادوات خاک کوبخرمن بذرپاش، کودپاش،

تان نیز بیشترین اس پاشسم 1244باشد. از درصد مي 00/55درصد و  4/44درصد،  5/44درصد،  5/34درصد،  5/44درصد، 

 درصد به خود اختصاص داده است.  1/41سهم را شهرستان دیر با 
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 1309-هامهم مورد استفاده در استان و شهرستان یو ادوات کشاورز آالتنیتعداد ماش : 84جدول 
 یورزخاکادوات  کوبخرمن پاشسم کودپاش بذرکار و بذرپاش دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 22 22 34 55 12 40 15 2 4 245 بوشهر

 5 5 132 14 4 140 15 5   113 تنگستان

 1   150 5   30 10 1   34 جم

 133 111 1445 405 44 510 1144 10 13 1242 دشتستان

 42 50 1134 101 4 150 250 2   115 دشتي

 15 54 2543 22 5 211 314 5   210 دیر

 5 15 1 1 13 40 3   1 240 دیلم

     35     12 14     44 عسلویه
   3 400   3 10 152 1   45 کنگان
 13 40 14 100 34 10 44 5 4 444 گناوه

 242 344 4512 1244 142 1124 2313 31 24 3341 استان

 1533-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 

 

 1309-مهم مورد استفاده در استان یو ادوات کشاورز آالتنیماشاز تعداد  هاشهرستانسهم : 81جدول 
 یورزخاکادوات  کوبخرمن پاشسم کودپاش بذرکار و بذرپاش دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 481 584 085 485 585 385 384 485 1481 183 بوشهر

 383 280 184 581 483 483 382 1481 080 383 تنگستان

 084 080 282 084 080 181 380 382 080 181 جم

 5580 4484 2185 4485 3485 4485 5084 3283 5482 3580 دشتستان

 1184 1281 2582 185 483 581 1085 485 080 2181 دشتي

 482 1482 4181 181 584 1480 1484 1481 080 482 دیر



تحليل رعهص ی استان بوشهرزیربرنامهسازمان مدیریت و  
 فعاليت اقتصادی یاه

 

5002212B0021303012RE103960817م 

 
50 

 383 484 081 081 482 582 081 080 482 181 دیلم

 080 080 084   080 081 084 080 080 184 عسلویه

 080 085 585 080 281 480 184 382 080 184 کنگان

 584 1582 082 181 2185 480 482 1481 2580 1381 گناوه

 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 استان

 1535-یمأخذ: سازمان جهاد کشاورز

 1303-هاشهرستانمهم مورد استفاده در استان و  یو ادوات کشاورز آالتنیماشتعداد : 88جدول 
 یورزخاکادوات  کوبخرمن پاشسم کودپاش بذرکار و بذرپاش دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 22 22 34 55 12 40 15 2 4 250 بوشهر

 5 5 132 14 4 140 15 5 0 112 تنگستان

 1 0 150 5 0 30 10 1 0 34 جم

 133 111 1445 405 44 510 1144 10 13 1240 دشتستان

 42 50 1134 101 4 150 250 2 0 120 دشتي

 15 54 2543 22 5 211 314 5 0 210 دیر

 5 15 1 1 13 40 3 0 1 240 دیلم

 0 0 35 0 0 12 14 0 0 44 عسلویه

 0 3 400 0 3 10 152 1 0 45 کنگان

 13 40 14 100 34 10 44 5 4 444 گناوه

 242 344 4512 1244 142 1124 2313 31 24 3345 استان

 1535-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 
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 1303-مهم مورد استفاده در استان یو ادوات کشاورز آالتنیماشاز تعداد  هاشهرستانسهم : 87جدول 
 یورزخاکادوات  کوبخرمن سم پاش کودپاش بذرکار و بذرپاش دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 481 584 085 485 585 385 384 485 1481 184 بوشهر

 383 280 184 581 483 483 382 1481 080 383 تنگستان

 084 080 282 084 080 181 380 382 080 181 جم

 5580 4484 2185 4485 3485 4485 5084 3283 5482 3580 دشتستان

 1184 1281 2582 185 483 581 1085 485 080 2182 دشتي

 482 1482 4181 181 584 1480 1484 1481 080 482 دیر

 383 484 081 081 482 582 081 080 482 181 دیلم

 080 080 084 080 080 081 084 080 080 184 عسلویه

 080 085 585 080 281 480 184 382 080 184 کنگان

 584 1582 082 181 2185 480 482 1481 2580 1381 گناوه

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 استان

مشاورمحاسبات مأخذ: 
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 ب( استفاده از کود و سم

ارائه شده است در  هاآنمیزان مصرف کود مصرفي در استان به تفکیک شهرستان و سهم   80جدول و  86جدول در

 1342تن در سال  22015تن بوده که با طي یک روند نزولي به  33344در استان برابر با  شدهمصرفر کود ، مقدا1355سال 

میزان کود  شوديمکه مشاهده  طورهمان. باشديمدرصد  -581رسیده است. متوسط رشد ساالنه مصرف کود در استان 

از مصرف کود در طول این دوره  هاشهرستانمصرف شده در این دوره با نوسانات بسیاری همراه بوده است. متوسط سهم 

دهد که شهرستان دشتستان در تمام دوره مورد بررسي همواره بیش از یک سوم کود مصرفي استان را به خود نشان مي

 باشد.مقایسه با شهرستان دشتستان بسیار پایین مي ها دراختصاص داده است. سهم بقیه شهرستان

 (تن) 1361-02 - هاشهرستان و استان در ییایمیش یکودها انواع مصرف زانیم: 86جدول 

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 شهرستان
 1350 153284 1111 1400 1523 1144 2141 2534 بوشهر

 1530 2144 1411 1140 2032 2012 2243 2445 تنگستان

 10324 11350 4113 1410 11452 11425 15251 15104 دشتستان

 4150 4432 3205 4150 4430 4410 5044 4325 دشتي

 1141 3314 3503 3350 3545 3525 3410 2153 دیر

 340 2350 411 1150 1115 1152 1154 1214 کنگان

 445 1340 1044 1150 2243 2211 2154 2411 گناوه

 315 1155 113 1150 1445 1452 1115 1421 دیلم

 521 1110 533 450 441 412 544 533 جم

 22015 2433184 21451 23120 24555 24355 34451 33344 استان

 1538-بوشهر استان ی: سالنامه آمارمأخذ

 (درصد) 1361-01 - استان در ییایمیش یکودها انواع مصرف از هاشهرستان سهم: 80جدول 

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 شهرستان
 483 582 582 584 482 481 483 184 بوشهر

 583 183 485 184 484 484 485 184 تنگستان

 4485 3581 4283 3384 3484 3484 4381 4583 دشتستان

 2181 1485 1485 1185 1584 1581 1485 1380 دشتي

 581 1185 1482 1482 1280 1280 1085 583 دیر

 185 580 482 485 480 384 383 385 کنگان

 280 481 485 184 181 181 580 182 گناوه

 184 384 384 580 580 484 484 484 دیلم

 381 385 285 481 383 381 284 285 جم

 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 10080 استان

 1538-بوشهر استان ی: سالنامه آمارمأخذ
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 ها و مشاغل سنتی و جدید در مناطق روستاییاشتغال روستایی، فعالیت -1-2-3-4-2-3

در مورد  لیتفصبه. چون در مبحث اقتصاد جمعیت شوديمدر این بخش تحوالت اشتغال نقاط روستایي استان بررسي 

. اولین شاخص مورد شوديمارائه  1355-40 یهاسالاز این تحوالت طي  یاخالصهاشتغال صحبت شده، در اینجا تنها 

درصد و در نقاط روستایي  4084برابر با  1355بررسي نرخ فعالیت اقتصادی است. نرخ فعالیت در نقاط روستایي کشور در سال 

ته ان بوشهر افزایش یافدرصد بوده است. طي دوره مورد بررسي نرخ فعالیت اقتصادی کشور کاهش و در است4185استان 

درصد بوده است. 4385درصد و  3485نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط روستایي کشور و استان به ترتیب  1340است. در سال 

 در کل دوره مورد بررسي نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط روستایي استان همواره بیشتر از نقاط روستایي کشور بوده است

 (. 22نمودار  و 79جدول )

 (درصد -نفر) 1361-09 - کشور و بوشهر استان ییروستا نقاط در یاقتصاد تیفعال نرخ سهیمقا: 79جدول 

 استان کشور  

  1355 1340 1355 1340 

 241251 254554 11401001 15344000 جمعیت ده ساله و بیشتر

 114154 105355 4450545 1444000 جمعیت فعال

 145345 141240 10450412 10550000 رفعالیغجمعیت 

 4385 4185 3485 4084 نرخ فعالیت

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ
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 درصد -کشور و بوشهر استان در ییروستا نقاط در یاقتصاد تیفعال نرخ تحوالت روند سهیمقا: 22نمودار 

 
شهرستان  4، از 1355که در سال  دهديمآن نشان  یهاشهرستانمقایسه نرخ فعالیت اقتصادی در نقاط روستایي استان و 

کنگان با نرخ  یهاشهرستان. در این سال، باشديماستان بوشهر، فقط نرخ فعالیت اقتصادی شهرستان کنگان باالتر از استان 

درصد به ترتیب بیشترین نرخ فعالیت اقتصادی و شهرستان  3184درصد و دشتي با  4185درصد، بوشهر با  1181فعالیت اقتصادی 

 . اندداشتهدرصد کمترین نرخ فعالیت اقتصادی را در نقاط روستایي خود 3282ستان با دشت

ب به ترتی لمیو دکنگان، بوشهر  یهاشهرستانتغییر چنداني نداشته و  1340نکته قابل توجه آنکه این ترکیب در سال 

عالیت اقتصادی این داشته است. نرخ ف بیشترین نرخ فعالیت اقتصادی و شهرستان دشتستان کمترین نرخ فعالیت اقتصادی را

 . باشديمدرصد  3483درصد، و  3584درصد،  4584به ترتیب  هاشهرستان

بیشترین تغییرات مثبت در نرخ فعالیت اقتصادی را )اختالف نرخ فعالیت در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسي( شهرستان 

 . اندداشتهدرصد کاهش  -585کنگان با  شهرستان درصد افزایش و بیشترین تغییرات منفي را 585دیلم با 

 (درصد) 1361-09 - آن یهاشهرستان بوشهر و استان ییروستا نقاط در یاقتصاد تیفعال نرخ سهیمقا: 71جدول 

 تغییرات نرخ فعالیت 1309 1361 شهرستان
 284- 3584 4185 بوشهر

 084 3184 3180 تنگستان

 481 3483 3282 دشتستان

 081 3583 3184 دشتي

 285 3183 3485 دیر 

 585 3584 3384 دیلم

 585- 4584 1181 کنگان

37

38

39

40

41

42

43

44

کشور استان

صد
در

1385 1390
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 تغییرات نرخ فعالیت 1309 1361 شهرستان
 285 3184 3584 گناوه

 284 3485 3484 جم

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

شاخص مهم بعدی در مبحث اقتصاد جمعیت و اشتغال نیروی کار، نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری در نقاط روستایي 

، نرخ بیکاری در نقاط 1340درصد بود است. تا سال  581درصد و در نقاط روستایي استان  1481برابر با  1355کشور در سال 

تایي یي استان رشد مثبت داشته، بطوریکه نرخ بیکاری در نقاط روسروستایي کشور رشد منفي و نرخ بیکاری در نقاط روستا

درصد رسیده است. مشخص است که در ابتدای دوره مورد بررسي نرخ  1085درصد و  1284کشور و استان به ترتیب به 

ده ان بیشتر از کشور شبوده که نرخ بیکاری است یاگونهبه 1340بیکاری استان از کشور کمتر بوده، اما تغییرات این دو تا سال 

 (.23نمودار  و 72جدول ) است

 (درصد - نفر) 1361-09 - کشور و بوشهر استان ییروستا نقاط در یکاریب نرخ سهیمقا: 72جدول 

  
 استان کشور

1355 1340 1355 1340 

 114154 105355 4450545 1444000 جمعیت فعال

 103455 45435 4011552 4340000 شاغل جمعیت

 12144 4450 512113 1104000 جمعیت بیکار

 1085 581 1284 1481 نرخ بیکاری

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

 درصد -کشور و بوشهر استان در ییروستا نقاط در یکاریب نرخ تحوالت روند سهیمقا: 23نمودار 

 
ان تغییرات همچون است هاشهرستانکه نرخ بیکاری در اکثر  دهديمنیز نشان  هاشهرستاننرخ بیکاری در نقاط روستایي 

مثبت داشته و افزایش یافته است. بیشترین افزایش)اختالف نرخ بیکاری در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسي( در نرخ بیکاری 

اند. در درصد داشته -484درصد و بیشترین کاهش را شهرستان کنگان با  485، شهرستان دشتستان با هاشهرستانرا در میان 

14.7

8.7

12.6

10.5

کشور

استان

1385 1390
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درصد بیشترین و کمترین نرخ بیکاری را به  384درصد و  1585دیلم و جم به ترتیب با نرخ بیکاری  یهاشهرستان 1355سال 

درصد 1584رخ داده، بیشترین نرخ بیکاری با  هاشهرستاندر نرخ بیکاری با تغییراتي که  1340. تا سال انددادهخود اختصاص 

 درصد به شهرستان کنگان تعلق گرفته است.  381به شهرستان دیلم و کمترین نرخ بیکاری با 

 (درصد) 1361-09 - آن یهاشهرستان و بوشهر استان ییروستا نقاط در یکاریب نرخ سهیمقا: 73جدول 

 تغییرات نرخ بیکاری 1309 1361 شهرستان
 3- 485 1285 بوشهر

 285 1585 14 تنگستان

 485 1385 4 دشتستان

 081- 1484 1485 دشتي

 381- 581 1284 دیر 

 381 1584 1585 دیلم

 484- 381 583 کنگان

 281 1381 1184 گناوه

 481 185 384 جم

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ
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درصد در  3085هزار نفر بوده است. از این تعداد،  4، جمعیت شاغل در نقاط روستایي استان بوشهر برابر با 1355در سال 

ه . به عبارتي این سباشنديمدرصد در شهرستان تنگستان ساکن 1284درصد در شهرستان دشتستان و  1485شهرستان کنگان، 

. کمترین سهم در این سال را شهرستان انددادهدرصد از شاغلین نقاط روستایي استان را در خود جای  4284 باهمشهرستان 

هزار  10درصد به  1. شاغلین روستایي استان با متوسط رشد ساالنه اندبودهدرصد از شاغلین در آن ساکن  181دیلم داشته که 

درصد به شهرستان کنگان و کمترین سهم با  3183لین در این سال با . بیشترین سهم از شاغاندافتهیافزایش  1340نفر در سال 

شهرستان، رشد منفي داشته و  3درصد به شهرستان دیلم تعلق دارد. طي دوره مورد بررسي، اشتغال در نقاط روستایي 184

یشترین کاهش ان بوشهر و بدر این دوره کاهش یافته است. بیشترین افزایش اشتغال در این دوره به شهرست هاآنتعداد شاغلین 

 ( 74جدول ) انددرصد رشد را تجربه کرده -2842به شهرستان دیر و دشتي تعلق داشته که 

 (درصد - نفر) 1361-09 - آن یهاشهرستان و استان ییروستا نقاط در اشتغال تحوالت روند: 74جدول 

 متوسط رشد ساالنه )درصد( سهم )درصد( 1309 سهم )درصد( 1361 شهرستان

 3852 1082 10543 480 5412 بوشهر

 1 1284 13122 1284 12454 تنگستان

 0825 1481 14511 1485 14545 دشتستان

 2842- 185 1111 480 5550 دشتي

 2842- 482 4342 580 4452 دیر 

 0824- 184 1441 181 1113 دیلم

 1852 3183 32521 3085 30141 کنگان

 2844 583 5412 484 4500 گناوه

 2841 583 5404 185 1435 جم

 1 10080 103455 10080 45435 استان

 و محاسبات مشاور 1533سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

. این اندبوده سواديبدرصد  2284درصد باسواد و  1484هزار نفر شاغل کشور در نقاط روستایي،   4011، از 1340در سال 

نرخ باسوادی در استان باالتر از کشور  دهديمکه نشان  باشديمدرصد  1184درصد و  5482برای استان به ترتیب  هاسهم

درصد در  482درصد و  41و آموزش عالي به ترتیب با  پلمید ریزدارای تحصیالت . در میان شاغلین باسواد، شاغالن باشديم

 . انددادهدرصد در سطح استان، بیشترین سهم را به خود اختصاص 1484درصد و  4585سطح کشور و 

وادی را درصد و کمترین نرخ باس 5483، بیشترین نرخ باسوادی در نقاط روستایي را شهرستان جم با هاشهرستاندر میان 

که در  ددهيمنیز نشان  هاشهرستان. سهم سطوح تحصیلي از اشتغال نقاط روستایي اندداشتهدرصد  1184شهرستان دشتي با 

 و آموزش عالي به ترتیب بیشترین سهم را در میان شاغلین باسواد پلمید ریزنیز همچون استان شاغلین دارای تحصیالت  هاآن

 (.24نمودار  ،78جدول  و 71جدول ) دارند
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 (درصد -نفر) 1309 - استان و کشور ییروستا نقاط در نیشاغل سواد سطح: 71جدول 

 جمع  
 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 سایر آموزش عالي يدانشگاهشیپ زیر دیپلم جمع

 24441 1311404 202445 314441 21351 4011153 4414524 4011552 کشور

 085 2284 383 482 085 41 1484 100 سهم)درصد(

 4343 12031 3511 15152 444 45015 51515 103455 استان

 482 1184 381 1484 084 4585 5482 100 سهم)درصد(

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

 (درصد) 1309 - آن یهاشهرستان و بوشهر استان ییروستا نقاط اشتغال از یلیتحص سطوح سهم: 78جدول 

 جمع شهرستان
 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 سایر آموزش عالي يدانشگاهشیپ زیر دیپلم جمع

 084 1082 185 2182 085 4480 5482 100 بوشهر

 082 1385 181 1082 085 1484 5482 100 تنگستان

 084 1185 181 483 084 1083 5184 100 دشتستان

 083 2283 283 581 081 4484 1184 100 دشتي

 085 1485 185 1081 083 1082 5380 100 دیر 

 083 1483 180 184 084 1483 5384 100 دیلم

 1283 483 585 1184 082 5481 5384 100 کنگان

 085 1285 084 484 085 1480 5485 100 گناوه

 084 1083 085 2484 083 4185 5483 100 جم

 482 1184 381 1484 084 4585 5482 100 استان

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

 -1309 سال در آن یهاشهرستان و بوشهر استان کشور، ییروستا نیشاغل از یعال التیتحص یدارا نیشاغل سهم: 24نمودار 

 درصد

 
 و محاسبات مشاور 1533نفوس و مسکن سال  یعموم یمأخذ: سرشمار
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با یکدیگر  1355-40 یهاسالعمده فعالیت طي  یهاگروهاشتغال نقاط روستایي کشور و استان به تفکیک   77جدول  در

 "التیکشاورزی، شکار، جنگلداری و ش"بیشترین سهم از اشتغال در سطح کشور به گروه  1355. در سال اندشدهمقایسه 

به ترتیب  "ساخت -صنعت"و  "ساختمان" یهاگروهدرصد را داشته است. پس از آن  44تعلق داشته که سهمي در حدود 

درصد و در  2384با   "ساختمان". همین سال در سطح استان بیشترین سهم از اشتغال به گروه باشنديمبیشترین سهم را دارا 

 دارد. درصد تعلق 2184 "لداری و شیالتکشاورزی، شکار، جنگ"مرتبه بعدی به گروه 

بیشترین سهم از اشتغال نقاط روستایي کشور و استان را  "کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت"، گروه 1340در سال 

درصد رسیده است. در کشور  2283درصد و از اشتغال استان به  4581داشته که با اندکي افزایش سهم آن از اشتغال کشور به 

 "ساخت -صنعت"و  "ساختمان" یهاگروهو در استان  "ساخت -صنعت"و  "ساختمان" یهاگروهروه کشاورزی پس از گ

 . اندداشتهبیشترین سهم از اشتغال در نقاط روستایي را 

 1361-09 - کشور و استان ییروستا نقاط در تیفعال عمده یهاگروه کیتفک به اشتغال: 77جدول 

 شرح

 استان کشور

1355 
 سهم

 )درصد(
1340 

 سهم

 )درصد(
1355 

 سهم

 )درصد(
1340 

 سهم

 )درصد(

 100 103455 100 45441 100 4011552 100 4355000 جمع کل

 2283 23221 2184 21115 4581 2451145 4484 2414000 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری

 485 5021 382 3151 081 43145 084 35000 استخراج معدن

 485 4410 1183 11112 484 404114 1381 535000 ساخت -صنعت  

 284 2120 081 114 081 42120 085 35000 برق، گاز، بخار و تهویه هوا نیتأم

 1484 11545 2384 23414 1382 502400 1384 544000 ساختمان

 ، تعمیر يفروشخرده، يفروشعمده

 خانگيوسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصي و 
312000 585 315531 582 5415 581 4054 585 

 084 511 085 533 085 31514 085 32000 هتل و رستوران

 584 5145 1381 13004 482 314504 484 434000 و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل

 084 412 085 451 083 11444 082 13000 مالي یهایگرواسطه

 081 104 384 3540 085 41024 084 40000 کار و کسب یهاتیفعالمستغالت، اجاره و 

 185 5113 485 4141 484 241001 582 334000 اداره امور عمومي، دفاع و تأمین اجتماعي اجباری

 380 3141 384 3554 184 111552 284 155000 آموزش

 183 1321 183 1244 084 55444 084 54000 بهداشت و مددکاری اجتماعي

 خدمات عمومي، یهاتیفعالسایر 

 اجتماعي و شخصي 
43000 1 51514 1 1050 181 1211 484 

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ
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عمده فعالیت در نقاط روستایي استان و  یهاگروهاز اشتغال  هاشهرستانسهم  69جدول و  70جدول  ، 76جدول در

، شهرستان هاشهرستانارائه شده است. در میان  1340در سال  هاشهرستانعمده فعالیت از اشتغال نقاط روستایي  یهاگروهسهم 

 یهاهرستانشبه خود اختصاص داده است. پس از آن،  فعالیتي بیشترین سهم از اشتغال را یهاگروهکنگان تقریباً در اکثر 

  .انددادهفعالیتي در نقاط روستایي استان را تشکیل  یهاگروهدشتستان تنگستان سهم باالیي از اشتغال 

اورزی، شکار، کش"ها نیز بیانگر سهم باالی گروه فعالیتي های فعالیتي از اشتغال نقاط روستایي شهرستانسهم گروه

ارداری و ، انبنقل و حمل"، "ساختمان"فعالیتي  یهاگروه. عالوه بر آن باشديم هاشهرستاندر تمامي  "جنگلداری و شیالت

صاص را به خود اخت هاشهرستاننیز سهم باالیي از اشتغال در نقاط روستایي  "يفروش خردهو  يفروش عمده"و  "ارتباطات

 (.21نمودار )اندداده

 (درصد) 1309 - استان ییروستا نقاط در تیفعال عمده یهاگروه از هاشهرستان سهم: 76جدول 
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 (درصد) 1309 - استان ییروستا نقاط در تیفعال عمده یهاگروهاز هاشهرستان سهم: 70جدول 
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 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

 (درصد) 1309 - آن ییروستا نقاط در اشتغال کل از تیفعال عمده یهاگروه سهم: 69جدول 
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 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ
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 ییروستا اطنق اشتغال از ، صنعت ساخت و ساختمانالتیش و یجنگلدار شکار، ،یکشاورز تیفعال گروه سهم: 21نمودار 

 درصد -1309 سال در آن یهاشهرستان و بوشهر استان کشور،

 

 مسکن روستایی -1-2-3-4-2-4

ه ذکر جلوگیری از اطاله کالم تنها ب منظوربهکامل بحث شده است و در این بخش  طوربهاین بند در بخش اقتصاد شهری 

 . شوديمنکات کلیدی اکتفا شده و همچنین به مطالبي که در آن بخش اشاره نشده نیز پرداخته 

 1340هزار واحد در سال  13به 1355هزار واحد در سال  54تعداد واحدهای مسکوني در نقاط روستایي استان بوشهر از 

. این در حالي است که متوسط رشد ساالنه تعداد واحدهای دهديمصدی را نشان در 481رسیده که متوسط رشد ساالنه 

درصد بوده است. با این حساب سهم 483درصد و  482مسکوني در کل استان و نقاط شهری استان در این دوره به ترتیب 

کاهش یافته  1340سال  درصد در 3184به  1355درصد در سال  3185نقاط روستایي از تعداد واحد مسکوني کل استان از 

 است. 

درصد از واحدهای مسکوني شهری و  3584درصد از کل واحدهای مسکوني و 2585، شهرستان بوشهر با 1340در سال 

درصد از واحدهای مسکوني روستایي رتبه اول را در داشتن واحدهای مسکوني به خود اختصاص  2485شهرستان دشتستان با 

 . باشديهامشهرستانبوشهر، کنگان و دیلم باالتر از سایر  یهاشهرستانرنشیني در . در این سال نرخ شهاندداده

هزار واحد( و همانند  155)حدود  ، سهم عمده واحدهای مسکوني استان به نقاط شهری اختصاص داشته1340در سال 

حد مسکوني در نقاط شهری، هزار وا 155هزار واحد(. از  13) کمتر بوده است مراتب بهسهم نقاط روستایي  1355سال 
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بوده است. در نقاط روستایي نیز، آمار  يآپارتمان ریغدرصد(  5085هزار واحد) 125درصد( آپارتمان و 1482هزار واحد)30

هزار واحد  13. از باشديمآپارتماني  یواحدهابسیار باالتر از  يآپارتمان ریغبوده، با این تفاوت که سهم واحدهای  گونهنیهم

 ریغ صورتبهدرصد  4581هزار واحد معادل  44آپارتماني و  صورتبهدرصد  484هزار واحد معادل  384مسکوني روستایي، 

 . باشديم يآپارتمان

، در نقاط 18044، میزان خانوار در واحد مسکوني در کل استان بوشهر 1340طبق سرشماری عمومي نفوس و مسکن سال 

که شاخص خانوار در واحد مسکوني  دهنديم. این ارقام نشان باشديم 18054و در نقاط روستایي استان  18042شهری استان 

انوار در هر واحد یک خ) المللياستان و نقاط شهری آن بهتر بوده و به استانداردهای بین کلبهدر نقاط روستایي استان نسبت 

 . باشديم ترکینزد( 1355 -شهرسازی راه و وزارت -مسکوني( )طرح جامع مسکن کل کشور

 کیفیت مصالح

از واحدهای مسکوني نقاط روستایي استان بوشهر و  هاآناطالعات مربوط به نوع اسکلت واحدهای مسکوني و سهم 

درصد از واحدهای مسکوني نقاط  383ارائه شده است. در استان بوشهر   62جدول و 61جدول در 1340در سال  هاشهرستان

 . اندبوده هااسکلتدرصد نیز دارای سایر انواع  4484درصد دارای اسکلت بتني و  2581روستایي دارای اسکلت فلزی، 

بوده است.  هااسکلتاستان بوشهر بیشترین سهم از انواع اسکلت واحدهای مسکوني از سایر انواع  یهاشهرستاندر تمامي 

درصد و تنگستان با  14درصد، دیر با  1484تنگستان با  یهاشهرستانبیشترین سهم آن از واحدهای مسکوني به ترتیب در 

. پس از آن اسکلت بتني بیشترین سهم را در ساخت واحدهای مسکوني نقاط روستایي استان و اکثر باشديمدرصد  1184

 دارا بوده است.   هاشهرستان

سهم واحدهای مسکوني با مصالح بادوام )اسکلت بتوني و فلزی( از واحدهای مسکوني نقاط روستایي استان  0نقشه در

ر نشان داده شده است. مشخص است که سهم واحدهای مسکوني با مصالح بادوام د 1340ها در سال بوشهر و شهرستان

 بوده است. هاشهرستانجم، کنگان و بوشهر بیشتر از استان و سایر  یهاشهرستان
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 1309 - اسکلت نوع حسب بر هاشهرستان و بوشهر استان ییروستا نقاط در یمسکون یواحدها: 61جدول 

 اظهارنشده سایر اسکلت بتنی اسکلت فلزی کل شرح

 40 4455 4012 515 4435 بوشهر

 22 10124 2525 204 13452 تنگستان

 110 13401 3553 11 11411 دشتستان

 21 5344 1510 115 1111 دشتي

 12 2541 144 5 3401 دیر

 545 3100 3143 24 1432 کنگان

 14 3533 1214 4 4521 گناوه

 1 1051 335   1344 دیلم

 34 3551 2434 1053 1442 جم

 524 44135 21050 2345 13404 استان

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 (درصد) 1309 - هاشهرستان و استان ییروستا نقاط در یمسکون یواحدها از اسکلت انواع سهم: 62جدول 

 اظهارنشده سایر اسکلت بتنی اسکلت فلزی کل شرح

 084 5082 4084 585 100 بوشهر

 082 1484 1585 185 100 تنگستان

 084 1184 2184 084 100 دشتستان

 084 1584 2281 184 100 دشتي

 083 14 21 082 100 دیر

 183 4181 5084 083 100 کنگان

 083 1382 2484 081 100 گناوه

 081 1581 2482 0800 100 دیلم

 085 4484 3584 1482 100 جم

 181 4484 2581 383 100 استان

 : محاسبات مشاورمأخذ

 عمر مسکن

های درصد از واحدهای مسکوني نقاط روستایي استان در سال 3384حدود  1340اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  بر

در  هاساختمان نیترجوان. اندشدهساخته  1345درصد قبل از سال  1482و  1315-54های درصد در سال 2581، 40-1355

 به اتمام رسیده است. 1340در سال  هانآهستند که بنای  یيهاساختماننقاط روستایي استان بوشهر 

درصد از واحدهای مسکوني  3384اند. ساخته شده 1355-40در دوره  هاساختماننیز بیشترین  هاشهرستاندر تمامي 

های به اتمام رسیده، در تمام شهرستان 1340در سال  هاآنکه بنای  یيهاساختمان. اندشدهروستایي استان در دوره ساخته 
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 5درصد بناهای مسکوني در دوره  3181درصد، دیر با  3482کنگان با  یهاشهرستانباشند. در بیشترین سهم را دارا مي استان

 اند. به اتمام رسیده 1355-40ساله 

 1309 سال در بنا اتمام سال برحسب هاشهرستان و بوشهر استان ییروستا نقاط در یمسکون یواحدها: 63جدول 

 09 - 1361 1364- 1371 1374- 1381 1381قبل از  اظهارنشده کل شهرستان
 20122 11445 5102 11442 1141 44252 بوشهر

 4054 5524 3115 2140 140 11455 تنگستان

 11131 15041 10145 4431 543 53520 دشتستان

 5150 4553 4335 3422 154 15514 دشتي

 4551 3114 2411 1415 121 12154 دیر

 4114 4411 3241 2155 1454 23225 کنگان

 4500 5143 4051 4243 351 20344 گناوه

 2445 1555 1240 1424 34 1225 دیلم

 5415 5100 2052 511 104 13523 جم

 11144 45445 40041 44534 4120 232533 استان

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

 درصد - 1309 سال در بنا اتمام سال برحسب هاشهرستان و بوشهر استان ییروستا نقاط در یمسکون یواحدها: 64جدول 

 1309- 1361 1364- 1371 1374- 1381 1381قبل از  اظهارنشده کل شهرستان
 3183 2481 1381 2181 185 10080 بوشهر

 3483 3183 1580 1584 085 10080 تنگستان

 3280 2582 2081 1580 181 10080 دشتستان

 3181 2483 2383 1584 085 10080 دشتي

 3181 2581 1484 1581 180 10080 دیر

 3482 3080 1482 483 183 10080 کنگان

 3184 2585 1484 2084 184 10080 گناوه

 3481 2581 1182 2285 085 10080 دیلم

 4080 3181 1584 480 085 10080 جم

 3384 2581 1182 1482 280 10080 استان

 : محاسبات مشاورمأخذ
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 روستایی یرسانخدماتنظام  -1-2-3-4-2-1

. مناطق روستایي بیشتر عیان گردیده است يماندگ عقباز چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، 

که عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات ناچیزی برخوردار هستند، اقشار  یيآنجااز 

 . دشويمکه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز  شونديممحسوب  رتریپذبیآسروستایي فقیرتر و 

و تخصصي  یاحرفهامر نیز پراکندگي جغرافیایي روستاها، نبود صرفه اقتصادی برای ارائه خدمات اجتماعي، علت این 

(، محدودیت منابع اراضي )در مقابل رشد جمعیت( و عدم مدیریت صحیح مسئوالن یوربهرهنبودن کار کشاورزی )کم بودن 

و  ارتقای سطح و کیفیت زندگي روستاییان، ایجاد اشتغال بوده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید مناطق روستایي،

 متولد گردید.  "توسعه روستایي"آنان، تمهیدات  یوربهرهافزایش 

 یساز رگوندگکه برای  شونديمتوسعه هر کشور محسوب  یهابرنامهعمران روستایي، جزئي از  یهابرنامهبنا بر تعریف، 

و یا عامالن آنان در مناطق  هادولترا که  هابرنامه گونهنیا. رونديماقتصادی جامعه روستایي بکار   -ساخت اجتماعي

ه . این امر در میان کشورهای جهان سوم کندیگويم، دگرگوني اجتماعي بر اساس طرح و نقشه نیز کننديمروستایي پیاده 

هماهنگي با اهداف سیاسي و اقتصادی خاصي به عهده دارند، مورد  منظور بهعه نقش اساسي در تجدید ساختار جام هادولت

ساکن  درآمدمکعاملي در بهبود شرایط زندگي افراد متعلق به قشر  توانيم. از سوی دیگر توسعه روستایي را کنديمپیدا 

 توسعه کالن کشور دانست.  درروندروستا و خودکفا سازی آنان 

نتایج نشان   وزکه امر شدنديممتمرکز  "توسعه کشاورزی"امر توسعه، صرفاً بر  گذاراناستیسبعضي مدیران و  درگذشته

مند است که دارای ابعاد مختلف است و نیاز یاجامعه. روستا شودينمداده است که توسعه روستایي صرفاً از این طریق محقق 

باید گفت که  دچن هر. "کشاورزی"و نظامي به نام  وکارکسبصرفاً توسعه  )یعني توسعه روستایي( است نه جانبه همهتوسعه 

. چون اوالً فواید توسعه کشاورزی عاید همه شودينماز طریق توسعه کشاورزی موفق نیز الزاماً توسعه روستایي محقق 

باعث کاهش  کشاورزی یوربهره(، ثانیاً افزایش شوديم، بخصوص مالکان بزرگ داراننیزم)بیشتر عاید  شودينمروستاییان 

ن و آنا افزون روز( و این خود باعث کاهش اشتغال روستاییان و فقر درازمدت)حداقل در  شوديمنیاز به نیروی انساني 

 . شوديممهاجرت بیشتر به سمت شهرها 

. قطعاً اندگرفتهشیپتوسعه روستایي متفاوتي را در  یهایاستراتژ، رویکردها و هاتیاولودر کشور ما متناسب با شرایط و 

ها )بدون در در روستا یيزا اشتغالبدون در نظر گرفتن تجربیات سه دهد اخیر در این زمینه و با تمرکز صرف بر  توانينم

مستعد رخ  يو کارآفریني در فضای یيزا اشتغالآورد. چون  به دستنظر گرفتن توسعه و عمران روستایي( توفیق چنداني 
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متوقع موفقیتي پایدار بود. در ادامه وضعیت برخورداری روستاهای استان از  توانينمو بدون وجود آن فضا عمالً  دهديم

 است.  گرفته قرار يبررس موردخدمات مختلف 

 خدمات زیربنایی

 یهاترساخیزتوسعه این  جهتنیبدسرمایه عمومي و اجتماعي روستاها دانست که  توانيمروستایي را  یهارساختیز

اجتماعي، فیزیکي و نهادی باعث بهبود شرایط و کیفیت زندگي و معیشت مردم محلي و ارتقای کارایي زندگي اجتماعي و 

 اقتصادی آنان خواهد شد.

 الف( دسترسي به آب آشامیدني

ت حیاتي محسوب شده و اهمی مأخذ نیترمهم عنوان بهدسترسي به آب آشامیدني سالم یکي از نیازهای اساسي جامعه و 

 به مردم، یک مشکل اساسي يرسانآبو ارائه خدمات  ازیموردنبسزایي در زندگي انسان دارد. امروزه تأمین آب آشامیدني 

عمده در  یهاينگرانمنتقله از آب آشامیدني یکي از  یهایماریبدر روستاها است. همچنین  ژهیوبهو  هاسکونتگاهدر اغلب 

. بر اساس آمارهای سازمان جهاني بهداشت، بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان به آب آشامیدني شوديمدنیا محسوب 

اشي از عدم ن یارودهیهایماریبدر اثر  هاآنو پانصد هزار نفر از  ونیلیم کیبیش از  ساله هر جهینت درسالم دسترسي ندارند و 

درصد از این جمعیت را  4080، این در حالي است که بیش از دهنديمست دسترسي به آب آشامیدني سالم جان خود را از د

 . دهنديمکودکان زیر پنج سال تشکیل 

به همین دلیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر اساس رسالت ذاتي خود با همکاری وزارت نیرو، سازمان 

اساتید برجسته دانشگاه اقدام به تدوین سند راهبرد حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت جمعي از 

ي از مسائل ها یکملي بهبود کیفیت آب شرب کرد. اهداف راهبردی حفاظت از منابع تأمین آب آشامیدني در برابر آلودگي

طح ر سد ژهیوکنندگانبهمصرفمهم در حفاظت بهداشت عمومي و سالمتي افراد جامعه و تأمین آب آشامیدني سالم برای 

جوامع روستایي است. عالوه بر آلودگي میکروبي آب آشامیدني، سالمت آب توسط عناصر و مواد شیمیایي و رادیولوژیکي 

ب آشامیدني، آ کنندگاننیتأماهداف  نیترمهم. با توجه به کاهش ذخایر آبي در دنیا، یکي از ردیگيمنیز تحت تأثیر قرار 

 کیفیت این منابع است. حفاظت از منابع آب آشامیدني و ارتقاء 

ارتقاء شاخص دسترسي به آب آشامیدني سالم در مناطق شهری و روستایي و دسترسي به آب آشامیدني یکي از حقوق 

بهداشتي موجود در کشور، میزان دسترسي به آب آشامیدني در  یهاشاخص، ولي با توجه به شوديممردم کشور محسوب 

 . باشديمروستاها کمتر از شهرها 
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وضعیت دسترسي خانوارهای روستایي به انواع منابع آب آشامیدني در کشور با استان بوشهر  68جدول و  61جدول رد

 عمومي شهر یا آبادی يرسانآبمقایسه شده است. اگر آب آشامیدني تأمین شده از شبکه  1340آن در سال  یهاشهرستانو 

آب آشامیدني سالم در نظر گرفته شود، در این سال استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور وضعیت مناسبي  مأخذ عنوان به

درصد از خانوارها به آب آشامیدني  5283در نقاط روستایي کشور  1340ندارد. بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 

درصد بوده  5082عمومي روستایي( دسترسي دارند. این نسبت در سطح نقاط روستایي استان بوشهر  يرسانآبسالم )شبکه 

 است. 

ستان، های ان شهرستاندهد. در میادر مقایسه با متوسط استان نوسان زیادی را نشان نمي هااز شهرستانوضعیت هر یک 

ان به آب آشامیدني سالم بسیار باالتر از متوسط است هاآنهایي وجود دارند که میزان دسترسي خانوارهای روستایي شهرستان

 تان است. بسیار کمتر از متوسط اس هاآننیز وجود دارند که این نسبت در نقاط روستایي  یيهاشهرستاناست و در طرف مقابل 

یانگین ها میزان دسترسي به آب آشامیدني سالم بیشتر از مدو شهرستان کنگان و جم، در بقیه شهرستان جزبهدر سطح استان 

ستان به ترتیب تر از میانگین اهای پایینروستایي در شهرستان يرسانآباستاني است سهم خانوارهای دارای دسترسي به شبکه 

دیر، دیلم، دشتي و تنگستان به  یهاشهرستانر جم بوده است. در طرف مقابل در درصد د 1384درصد در کنگان و  1581

درصد میزان دسترسي خانوارهای روستایي به آب آشامیدني سالم بسیار بیشتر  4282و  4281درصد،  4584درصد،  41ترتیب با 

استان میزان دسترسي به آب آشامیدني شهرستان  1شهرستان مورد بررسي در  4از مجموع  1340از متوسط استان است. در سال 

 سالم خانوارهای روستایي از میانگین کشوری باالتر بوده است. 

   هاتانشهرس و بوشهر استان کشور، ییروستا نقاط در یدنیآشام آب به خانوار یدسترس تیوضع سهیمقا: 61جدول 

 1309 سال در

 جمع  

شبکه 

 یرسانآب

 عمومی

یا شهر 

 آبادی

چاه، چشمه، 

 قنات

 انبارآبیا 

 بهسازی شده

چاه، چشمه 

 ،قنات

 انبارآبیا 

 بهسازی نشده

ت تانکر)ثاب

 وسیار(

آب 

 شدهیبندبسته

)بطری، گالن 

 (…و

 رودخانه،

برکه، 

جویبارو 

 آب باران

 سایر
 اظهار

 نشده

 43344 13322 23455 40440 251114 312344 252551 4122543 5140554 کشور

 3124 101 124 20010 15355 1511 4434 141343 244115 استان

 553 24   1541 405 15 152 54253 45505 بوشهر

 25     214 50 205 541 14515 15245 انتنگست

 444 34 45 4440 2341 550 553 45534 51241 دشتستان

 55 4 1 131 51 154 441 11414 14314 دشتي

 34 1 2 41 214 54 25 12345 12114 دیر

 1554 4 4 2441 14414 401 1414 4431 25441 کنگان
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 جمع  

شبکه 

 یرسانآب

 عمومی

یا شهر 

 آبادی

چاه، چشمه، 

 قنات

 انبارآبیا 

 بهسازی شده

چاه، چشمه 

 ،قنات

 انبارآبیا 

 بهسازی نشده

ت تانکر)ثاب

 وسیار(

آب 

 شدهیبندبسته

)بطری، گالن 

 (…و

 رودخانه،

برکه، 

جویبارو 

 آب باران

 سایر
 اظهار

 نشده

 323 5 23 1124 15 10 53 20144 22355 گناوه

 15   2 244 5   44 1454 1544 دیلم

 353 25 15 2305 452 142 354 10044 13145 جم

 1533: سرشماری نفوس و مسکن سال مأخذ

  هاتانشهرس و بوشهر استان کشور، ییروستا نقاط در یدنیآشام آب به خانوار یدسترس تیوضع سهیمقا: 68جدول 

 (درصد) 1309 سال در

 جمع  

شبکه 

 یرسانآب

 عمومی

 شهر یا آبادی

چاه، چشمه، 

 قنات

 انبارآبیا 

 بهسازی شده

چاه، چشمه 

 ،قنات

 انبارآبیا 

 بهسازی نشده

 تانکر

)ثابت 

 و

 سیار(

 یدبنبستهآب 

 )بطری،شده 

 (…گالن و 

 رودخانه،

برکه، 

 جویبار

 و آب باران

 سایر
 اظهار

 نشده

 085 082 084 184 484 584 484 5283 10080 کشور

 185 080 081 582 185 085 185 5082 10080 استان

 182 080 080 1184 084 080 082 5482 10080 بوشهر

 082 080 080 185 084 181 484 4282 10080 انتنگست

 085 081 081 185 481 185 180 5481 10080 دشتستان

 084 080 080 081 083 180 484 4281 10080 دشتي

 083 080 080 083 181 085 082 4180 10080 دیر

 482 080 080 1181 5180 184 585 1581 10080 کنگان

 184 080 081 181 081 080 084 4082 10080 گناوه

 082 080 080 384 081 080 084 4584 10080 دیلم

 284 082 081 1485 383 180 284 1384 10080 جم

 1533: سرشماری نفوس و مسکن سال مأخذ
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 و هربوش استان کشور، ییروستا نقاط در ییروستا یرسانآب شبکه به یدسترس یدارا یخانوارها سهم: 28نمودار 

 (درصد) 1309 سال در آن یهاشهرستان
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 ب( دسترسي به خدمات پستي 

دفتر پستي مستقل و  10واحد پستي وجود داشته که شامل 114در نقاط روستایي استان بوشهر  مجموع در 1342در سال 

144 ICT .صندوق پستي در نقاط روستایي استان وجود دارد. در میان  244در همین سال تعداد  روستایي بوده است

 1482درصد،  2484دشتستان، دشتي و تنگستان به ترتیب با در اختیار داشتن  یهاشهرستاناستان نقاط روستایي  یهاشهرستان

هر نیز کنگان، دیلم و بوش یهاشهرستاناستان باالترین سهم و درصد از تعداد واحدهای پستي نقاط روستایي  1384درصد و 

سهم را از  نیترنییپادرصدی از تعداد واحدهای پستي روستایي استان  581درصدی و  485درصدی،  283به ترتیب با سهم 

 . انددادهخدمات پستي روستایي استان به خود اختصاص 

 هاشهرستانم ، سههاآناستان از خدمات پستي و جمعیت  یهاشهرستانبررسي تناسب برخورداری نقاط روستایي  منظور به

شهرستان استان در  10 از جمعیت روستایي استان مقایسه شده است. از مجموع  هاآناز خدمات پستي روستایي استان با سهم 

شهرستان وضعیت برعکس  5ان از سهم جمعیتي آن بیشتر و در شهرستان، سهم شهرستان از خدمات پستي روستایي است 5

ان و دیر کم دیلم، کنگ یهاشهرستانو  هاشهرستاندشتستان و تنگستان برخوردارترین  یهاشهرستانبوده است. از این نظر 

 . اندبودهاز خدمات پستي روستایي  هاشهرستانبرخوردارترین 

 1301 سال در بوشهر استان ییروستا نقاط در یپست خدمات کالن تیوضع: 67جدول 

 صندوق پستی شهرستان

 دفاتر
 سهم شهرستان

 از استان )درصد(

 سهم شهرستان از جمعیت

 روستایی استان )درصد( 
 نمایندگي

 مستقل
ICT 

 روستایي
 جمع واحدهای

 پستي

 184 581 4 4 0 5 بوشهر

 1481 1384 24 24 0 35 تنگستان

 2485 2484 43 34 4 54 دشتستان

 485 1482 25 24 1 35 دشتي

 580 184 13 12 1 14 دیر

 1484 485 12 12 0 0 عسلویه

 382 283 4 3 1 52 کنگان

 484 1085 14 14 0 22 گناوه

 281 485 5 5 3 14 دیلم

 485 1085 14 14 0 0 جم

 100 10080 114 144 10 244 استان

 1538 -آماری استان بوشهر مأخذ: سالنامه
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 1309 سال در ییروستا یپست خدمات از یبرخوردار زانیم و شهرستان ییروستا تیجمع تناسب یبررس: 27نمودار 

 
 پ( دسترسي به راه

استان از راه روستایي به تفکیک راه آسفالته و راه شوسه و خاکي ارائه  یهاشهرستانوضعیت برخورداری   66جدول در

 4584ین میزان هزار کیلومتر راه روستایي در استان بوشهر وجود داشته از ا 282در حدود  درمجموع 1342شده است. در سال 

ا های استان دشتستان و تنگستان به ترتیب بدرصد راه شوسه و خاکي بوده است. در میان شهرستان 3181درصد راه آسفالته و 

 یهاشهرستان. همچنین انددادهروستایي استان به خود اختصاص  یهاراهدرصد باالترین سهم را از  2585درصد و  2482سهم 

 روستایي استان در اختیار دارند.  یهاراهترین سهم را از درصد پایین 485درصد و دیلم با  383، دیر با درصد 084کنگان با سهم 

 لومتریک -1302 سال در ییروستا یهاراه انواع از استان یهاشهرستان یبرخوردار تیوضع: 66جدول 

 سهم)درصد( شوسه و خاکی سهم)درصد( آسفالته سهم)درصد( جمع  

 282 485 484 10584 584 13085 بوشهر

 181 2381 1080 15284 584 14184 تنگستان

 2585 1185 3184 45581 2482 45180 دشتستان

 3581 10183 2285 34585 2585 43481 دشتي

 481 1481 382 4581 383 1385 دیر

 080 0 281 4184 184 4184 عسلویه

 080 0 084 585 084 585 کنگان

 582 1585 582 12581 584 14581 گناوه

 485 1485 581 5185 485 10180 دیلم

 1283 3485 581 13381 583 15584 جم

 100 30083 100 153484 100 2225811 استان

 1538 -: سالنامه آماری استانمأخذ
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 ت( دسترسي به برق

که مالحظه  طورهمانبررسي شده است.  1342وضعیت برخورداری روستاهای استان از برق در سال  60جدول در 

د درص 4285اند که روستا از نعمت برق برخوردار بوده 512روستای دارای سکنه استان   415شود در این سال از مجموع مي

دارای  تنگستان و دیلم یهاشهرستاناستان نیز  یهاشهرستان. در میان شوديماز کل روستاهای دارای سکنه استان را شامل 

تي جم و دش یهاشهرستانو در طرف مقابل  اندبودهشده از کل روستاهای شهرستان  يرسانبرقباالترین سهم روستاهای 

 . اندبودهشده از کل روستاهای شهرستان  يرسانبرقسهم روستاهای  نیترنییپادارای 

 1302سال در برق از استان یروستاها یبرخوردار تیوضع: 60جدول 

 شده از کل روستاها )درصد( یرسانبرقسهم روستاهای  شده یرسانبرقروستاهای  تعداد کل روستاها شهرستان

 100 30 30 بوشهر

 45 45 100 تنگستان

 42803 121 135 دشتستان

 43841 55 41 دشتي

 54824 50 54 دیر

 41843 32 35 کنگان

 44834 50 53 گناوه

 41804 33 34 دیلم

 52812 41 51 جم

 42854 512 415 استان

 1538 -مأخذ: سالنامه آماری استان

 ح( خدمات بهداشتي 

بررسي شده  1342استان از خدمات بهداشتي در سال  یهاشهرستانوضعیت برخورداری نقاط روستایي  09جدول در 

د خانه بهداشت( وجو از ریغ به) مرکز بهداشتي و درماني 34در نقاط روستایي استان بوشهر  درمجموعاست. در این سال 

 داشته که از این تعداد بیشترین سهم را شهرستان دشتستان به خود اختصاص داده است. 

 رببالغخانه بهداشت فعال وجود داشته که جمعیتي  221 مجموع دردر نقاط روستایي استان بوشهر  1342همچنین در سال 

 1234شت روستایي استان در این سال بهدا یهاخانه. متوسط جمعیت تحت پوشش دارند خودهزار نفر را تحت پوشش  250

تنگستان به  دشتستان و یهاشهرستانبهداشت روستایي استان  یهاخانهنفر بوده است. در این سال بیشترین سهم را از تعداد 

 یهاانشهرست. در ستون آخر جدول نیز متوسط جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت روستایي در انددادهخود اختصاص 

به و با متوسط استان مقایسه شده است. در این سال از نظر متوسط جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت استان محاس

 . انداشتهددیلم، دشتي و گناوه  بدترین وضعیت را  یهاشهرستاندشتستان و بوشهر بهترین وضعیت و  یهاشهرستان
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 1302 سال در یبهداشت ازخدمات استان یروستاها یبرخوردار تیوضع: 09جدول 

 شهرستان
 تعداد مراکز

بهداشتی و 

 درمانی

سهم از 

 استان

 )درصد(

تعداد 

 یهاخانه

 بهداشت

سهم از 

 استان

 )درصد(

جمعیت تحت 

 پوشش

بهداشت  یهاخانه

 )نفر(

متوسط جمعیت تحت 

 پوشش هر

 خانه بهداشت )نفر(

 1544 21443 482 14 1481 5 بوشهر

 1305 52331 1184 40 1481 5 تنگستان

 3015 14541 2582 44 2485 4 دشتستان

 412 25241 1381 31 584 2 دشتي

 1405 15455 485 11 284 1 دیر

 1410 21435 584 14 585 3 کنگان

 1141 20441 184 15 1481 5 گناوه

 405 4442 485 11 585 3 دیلم

 1414 24410 584 14 284 1 جم

 1234 250115 10080 221 10080 34 استان

 1538 -: سالنامه آماری استانمأخذ

 کارکردهای شهری اقتصاد روستا )نقش و اهمیت اقتصاد روستا در اقتصاد استان( -1-2-3-4-2-8

و در طرف  وندشيمعمدتاً مناطق روستایي با عملکرد اقتصادی مربوط به تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری شناخته 

 یهاگروهسهم  01جدول صنعتي و خدماتي  اختصاص دارد. در  یهاتیفعالمقابل عملکرد اقتصادی قالب در نقاط شهری به 

 ارائه شده است.  1340آن در سال  یهاشهرستانعمده فعالیت از اشتغال نقاط روستایي استان بوشهر و 

به  توانيم هاروهگ. از جمله این اندشده مشخصهایي که بیشتر خصلت شهری دارند فعالیت یهاگروهدر این جدول 

، نقل و حمل"، "هتل و رستوران"، "و تعمیر وسایل يفروش خردهو  يفروش عمده"، "ساخت -صنعت"گروه فعالیتي 

اره اش "سایر خدمات"و  "کار و کسب یهاتیفعالاجاره و  -مستغالت"، "مالي یهایگرواسطه"، "انبارداری و ارتباطات

 نمود. 

. در میان انددادهدرصد از اشتغال نقاط روستایي استان را به خود اختصاص  4182 درمجموعفعالیتي مذکور  یهاگروه

ای دارای هجم، گناوه، تنگستان و دیلم در نقاط روستایي خود دارای باالترین سهم فعالیت یهاشهرستاناستان  یهاشهرستان

 5481رتیب های مذکور به تز اشتغال روستایي شهرستانها افعالیت گونهنیا. سهم اندبودهخصلت شهری از اشتغال روستایي 

 درصد بوده است.  4383درصد و  4585درصد،  4483درصد، 
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زان اشتغال هایي هستند که دارای کمترین میدشتي، دیر، دشتستان، بوشهر و کنگان شهرستان یهاشهرستاندر طرف مقابل 

مذکور  یهاشهرستانهای با خصلت شهری از اشتغال روستایي با خصلت شهری در نقاط روستایي خود هستند. سهم فعالیت

 درصد بوده است.  3484درصد و  3485درصد،   2481درصد،   2584درصد،  2484به ترتیب 

های با خصلت شهری از اشتغال شهرستان سهم فعالیت 4،  1340شهرستان استان بوشهر در سال  4در میان  مجموع در

 شهرستان کمتر از متوسط استان بوده است.  5درصد( و در  4182ستان )روستایي بیشتر از متوسط ا

 1309 - آن یهاشهرستان و بوشهر استان ییروستا نقاط در اشتغال کل از تیفعال عمده یهاگروه سهم: 01جدول 
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 482 484 183 380 185 081 084 584 084 585 1484 284 485 485 2283 100 استان

 385 381 280 485 2181 083 180 485 084 480 1284 185 484 083 2285 100 بوشهر

 1384 184 280 481 1285 081 182 1182 084 180 585 184 184 081 2084 100 انتنگست

 185 084 183 381 481 081 084 481 085 584 1383 184 185 183 3484 100 دشتستان

 484 084 184 281 481 080 084 485 085 484 481 282 484 184 5280 100 دشتي

 384 185 181 384 581 082 085 484 084 581 1084 483 481 481 4081 100 دیر

 583 281 285 285 383 080 083 1384 085 485 1282 181 584 584 3183 100 کنگان

 1281 1481 083 081 285 081 082 584 085 483 2480 380 1081 1281 381 100 گناوه

 480 182 284 385 582 081 084 1383 084 1284 483 384 581 385 2480 100 دیلم

 584 1282 280 582 581 082 081 484 180 185 1383 385 1185 184 1384 100 جم

 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ
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 در هاانشهرست از کی هر و بوشهر استان در یشهر خصلت یدارا یتیفعال یهاگروه ییروستا نیشاغل سهم: 26نمودار 

 درصد -1309 سال

 
 و محاسبات مشاور 1533: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

 درآمد و هزینه خانوارهای روستایی -1-2-3-4-2-7

وشهر خانوار در استان ب یهانهیهزمفصل به بحث  طور بهفصل سوم از مطالعات  اقتصاد کالن استان   3-5-3-2-1در بند 

ای هپرداخته شده است. در این بخش تنها  به نتیجه بررسي هاآنبه تفکیک نقاط شهری و روستایي و نسبت هزینه درآمد 

 شود.  مربوط به درآمد خانوارهای روستایي اکتفا مي

 درآمد خانوار روستایی

 انواع منابع تأمین درآمد در استان بوشهر طي دوره حسببراطالعات مربوط به متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایي 

میلیون ریال بوده است. از  24برابر با  1352ارائه شده است. درآمد یک خانوار روستایي در سال  02جدول در  42-1352

مدهای متفرقه میلیون ریال از درآ 584میلیون ریال از مشاغل آزاد و  185میلیون ریال از حقوق بگیری،  1281این مقدار درآمد، 

باشد. درصد مي 1583میلیون ریال افزایش یافته که نشان متوسط رشد ساالنه  142به  1342بوده است. درآمد خانوار تا سال 

میلیون ریال از درآمدهای  4081میلیون ریال از مشاغل آزاد و  2584میلیون ریال از حقوق بگیری،  5584از این میزان درآمد 

 12584ایجاد شده که به ترتیب  1342 و 1341 یهاسالترین درآمد خانوار روستایي در طول این دوره در بیش. باشديممتفرقه 

 .میلیون ریال بوده است 14283میلیون ریال و 
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ی جار متیق به بوشهر  استان در درآمد نیتأم منابع انواع حسب بر ییروستا خانوار کی ساالنه درآمد متوسط: 02جدول 

 (الیر هزار)  1362-02 - 1309سال

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 1362 شرح
 55415 44423 34024 35114 35053 25424 24255 21440 20554 13415 12120 بگیریدرآمد از حقوق 

 25414 23512 14044 11414 10125 14535 10554 15302 12322 4515 1550 درآمد از مشاغل آزاد

 40150 55341 42240 20541 14442 15541 12243 11253 12514 4155 5423 درآمدهای متفرقه

 142341 125402 45410 45042 42300 55105 44415 45545 45155 21104 24443 جمع

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

میلیون  41میلیون ریال بوده که   55حدود  1352، در سال 1340متوسط درآمد یک خانوار روستایي به قیمت ثابت سال 

 همانمیلیون ریال آن از درآمدهای متفرقه بوده است.  14میلیون ریال آن از مشاغل آزاد و  25ریال آن از حقوق بگیری، 

میلیون  32میلیون ریال رسیده است. از این رقم درآمد،   51به   1342در سال درآمد خانوار روستایي  شوديمکه مشاهده  طور

میلیون ریال از درآمدهای متفرقه بوده است. بیشترین درآمد به  35میلیون ریال از مشاغل آزاد و  14ریال از حقوق بگیری، 

میلیون ریال بوده است. روند تحوالت درآمد در این دوره  115ایجاد شده که معادل  1354، در سال 1340قیمت ثابت سال 

 مشاهده نمود.  توانيمنیز  03جدول را در 

 ثابت متیق بهبوشهر  استان در درآمد نیتأم منابع انواع حسب بر ییروستا خانوار کی ساالنه درآمد متوسط: 03جدول 

 (الیر هزار)  1362-02 در دوره  1309 سال

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 1362 شرح

 31،524 35،542 34،024 42،134 41،405 43،244 44،545 44،352 51،445 31،421 40،424 درآمد از حقوق بگیری

 14،544 15،241 14،044 14،541 14،444 21،453 20،431 34،343 30،440 21،311 25،012 از مشاغل آزاددرآمد 

 34،541 42،414 42،240 25،351 22،521 23،504 23،214 25،211 32،354 11،514 15،411 درآمدهای متفرقه

 50،431 44،211 45،410 52،444 55،014 55،154 43،445 104،014 114،410 14،520 54،415 جمع

 : مرکز آمار ایرانمأخذ

اطالعات مربوط به سهم انواع منابع تأمین درآمد از درآمد کل ساالنه یک خانوار روستایي در استان بوشهر و روند 

درصد، 45، سهم درآمد از حقوق بگیری1352ارائه شده است. در سال  04جدول در 1352-42 یهاسالتحوالت آن طي 

 . باشديمدرصد 2284درصد و سهم درآمدهای متفرقه  2484درآمد از مشاغل آزاد 

از حقوق بگیری از سایر منابع تأمین درآمد بیشتر ، سهم درآمد 1354تا سال  1352از سال  شوديمکه مشاهده  طورهمان

، سهم 1342رسیده و پس از آن جای خود را به درآمدهای متفرقه داده است. در سال  1340درصد در سال  4084بوده، اما به 

درصد بوده  4281درصد و سهم درآمدهای متفرقه  15درصد، سهم درآمد از مشاغل آزاد  3483درآمد از حقوق بگیری 

 متفرقه در طول این دوره افزایش و سهم درآمد از حقوق بگیری کاهش یافته است. یدرآمدهاست. مشخص است که سهم ا
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 (درصد)  1362-02 - بوشهر  استان در ییروستا خانوار کی ساالنه درآمد از درآمد نیتأم منابع انواع سهم: 04جدول 

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 1362 شرح
 3483 3180 4084 5181 5483 4585 5382 4583 4484 4483 4580 درآمد از حقوق  بگیری

 1580 1480 1485 1184 1182 2485 2280 3185 2484 3584 2484 درآمد از مشاغل آزاد

 4281 4481 4483 3081 2485 2485 2485 2382 2581 1580 2284 درآمدهای متفرقه

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

 : محاسبات مشاورمأخذ

 1362-02 یهاسال یطبوشهر استان در ییروستا خانوار کی ساالنه درآمد از درآمد نیتأم منابع انواع سهم: 20نمودار 

 (درصد)

 
که درآمد در  دهديمنشان  1340متوسط نرخ رشد درآمد ساالنه خانوار روستایي در استان بوشهر به قیمت ثابت سال 

و  1340و  1354 یهاسالبا نوسانات بسیاری همراه بوده است. با توجه به اطالعات جدول درآمد در  1352-42طول دوره 

 مشاهده نمود.  01جدول توان در ه است. این نوسانات را ميکاهش یافت هاسالسیر صعودی داشته و در سایر  1341

 سال بتثا متیق به درآمد نیتأم منابع انواع برحسب ییروستا خانوار کی ساالنه درآمد رشد نرخ متوسط: 01جدول 

 (درصد) 1362-02 - بوشهر استان در 1309

 1302 1301 1309 1360 1366 1367 1368 1361 1364 1363 شرح

 -1085 -584 -581 -1085 1084 -1381 084 -484 3482 -481 درآمد از حقوق بگیری

 -2082 2484 -381 -081 -3384 485 -3484 1180 1381 482 درآمد از مشاغل آزاد

 -1584 083 4484 1281 -482 183 -581 -2184 15084 -3481 درآمدهای متفرقه

 -1584 085 1584 -285 -482 -582 -1481 -582 4481 -482 جمع

 : محاسبات مشاورمأخذ
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 مدیریت روستایی -1-2-3-4-2-6

 بهر ادامه که د باشنديمو نهاد اصلي و مرتبط با مدیریت روستایي در سطح استان  و شورای اسالمي روستاها د هایاریده

 شده است.  هاآن مروری بر وظایف اختصار

 هایاریده -الف

که از طرف شورای اسالمي روستا برای مدت چهار سال  باشديممسئولیت اجرایي مدیریت روستایي بر عهده دهیار 

بخشدار صادر و عزل او با رأی اکثریت اعضای شورای اسالمي )وفق  لهیوس به. حکم دهیار با پیشنهاد شورا شوديمانتخاب 

 . باشديممربوط به صدور حکم و عزل توسط بخشدار(  نامهنییآ

دهیاری نهاد عمومي غیردولتي است که از نظر وضعیت حقوقي مانند شهرداری است. با توجه به حجم کار، درآمد، 

 . شوديم مشخص هایاریدهجمعیت و وسعت روستاها درجه 

، اجرای جرائماجرای مصوبات شورای روستا، همکاری با نیروی انتظامي در خصوص وقوع  هایاریدهوظایف  ازجمله

مقررات خدمت وظیفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختالفات محلي، اعالن فرامین و قوانین و مقررات عمومي، 

 . باشد يمروستا و ...  یهایيدارااني و اموال و همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومي و عمر

 به قرار زیر است:  هایاریدهمنابع درآمدی 

اجرایي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسالمي شهر و بخش موضوع قانون  نامهنییآعوارض مقرر در  -1

 1315موضوع تصویب مورخ  1315تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمي کشور و انتخاب شهرداری مصوب 

 عوارض صدور پروانه ساختمان و ... -2

 تأیید شورای اسالمي بخشو مؤسسات اعتباری با تصویب شورا و  هابانکدریافت وام از  -3

 یهادستورالعملدولتي و خودیاری بخش خصوصي، اعانات و هدایا در چارچوب  یهاکمکدرآمد حاصل از  -4

 مربوط و ...

 از:  اندعبارتهایاریدهعوارض قابل وصول توسط 

 عوارض سطح روستا -1

 عوارض بر معامالت غیرمنقول )زمین و ساختمان(  -2

 ه عوارض کسب و پیش -3

 حق افتتاح کسب و پیشه -4

 عوارض پذیره  -5
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 عوارض صدور پروانه ساختمان مسکوني -4

 حق تفکیک -1

 ضمانت اجرایي -5

 شیوه مصرف -4

 شواری اسالمي روستا -ب

که به مدت چهار سال و با انتخاب مردم و در روستاهای تا  باشديمشورای اسالمي روستا از متولیان مدیریت روستایي 

 . برخي از وظایف وباشنديمنفر جمعیت با پنج عضو به فعالیت مشغول  1500جمعیت دارای سه عضو و باالتر از  نفر 1500

 از:  اندعبارتاختیارات این شورا 

 ربطیذو نیازها به مقامات  هایينارساارائه پیشنهاد برای رفع کمبودها،  -1

از تأسیسات عمومي، اقتصادی، اجتماعي  یبردار بهرهاری و برای احداث، اداره، نگهد ربطیذهمکاری با مسئوالن  -2

 روستا در حدود امکانات  ازیموردنو رفاهي 

 مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان یاضطرارو امداد در مواقع بحراني و  يرسانکمک -3

 و ... وسازساختفرسوده و ضوابط و مقررات  یهابافتهادی روستا و بهسازی  یهاطرحمشارکت در تهیه  -4

 یبندجمع -1-2-3-4-2-0

استان بوشهر بر مبنای هر یک از متغیرهای بررسي شده در  روستایيهای بندی مربوط به مطالعات اقتصاد عرصهجمع

موارد ذیل  باستان در قال روستایياز مطالعات اقتصاد  آمدهدستبهنتایج  نیترمهمفوق ارائه شده است. در این راستا بندهای 

 شود؛آورده مي

 3183برابر با  1340درصد و در سال 2484برابر با  1355از منظر اشتغال، سهم نقاط روستایي از اشتغال استان در سال  -1

در  مدتاًعافزایش شاغلین روستایي داشته است.  در این دوره رشداشتغال نقاط روستایي  دهديمدرصد بوده است که نشان 

صنعتي در استان و حجم باالی تقاضا جهت نیروی کار،  یهاتیفعالجنوبي استان رخ داده است، افزایش حجم  یهاشهرستان

های روستایي استان را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در در وهله اول سکونتگاه

 خش در اقتصاد روستایي است.گویای سهم جایگاه نزولي این ب 1355-40دوره  سهیمقااستان در 

 که یيهایبرداربهرهبا زمین،  یهایبرداربهرهدر میان کشاورزی موجود در استان،  یبرداربهره 31540از مجموع  -2

ر مقایسه با سایر ، فراواني بسیار بیشتری داندداشتهکه پنج بیست هکتار زمین در اختیار  یيهایبرداربهرهیک تا پنج هکتار و 
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کوچک  یهایداربربهرهکشاورزی استان عمدتاً  یهایبرداربهره. بنابراین اندداشتهبا میزان زمین اختیار مختلف  هایبرداربهره

 . دهنديمبزرگ مقیاس افزایش  یهایبرداربهرهتولید را در مقایسه با  یهانهیهزکه  انداسیمق

 کشور از نظر ارزش یهااستاناز رتبه استان در میان  توانيمدر بخش کشاورزی کشور را  جایگاه استان بوشهر -3

ظر ارزش دارد. رتبه استان از ننکشور  یهااستانرتبه مناسبي را از این نظر در میان  بوشهرتولیدات نیز مشخص نمود. استان 

 ه است. بود23رتبه  1340و در سال  25رتبه  1355کشور در سال  یهااستانتولیدات بخش کشاورزی کشور در میان 

درجه اهمیت بیشتر بخش  دهنده نشانمحاسبه شاخص درجه اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد در استان و کشور  -4

سهم بخش مذکور  ( با کاهش1355-40کشاورزی در اقتصاد استان در مقایسه با متوسط کشور است. در دوره مورد بررسي )

 شده است.  کاستهاستان  درجه اهمیت آن در اقتصاد ازاز کل تولیدات استان، 

 1340و  1355اقتصادی است در هر دو سال  یهاتیفعالمیزان مشارکت مردم در  دهندهنشاننرخ فعالیت اقتصادی که  -5

ان افزایش در است ،در کشور شاخصکاهش این این دوره علیرغمطول  دراز کشور بوده است،  بیشتردر نقاط روستایي استان 

 یافته است.

 است در حالي که در همین دوره اشتغال یافته افزایشاشتغال نقاط روستایي  بوشهردر استان  1355-40در طول دوره  -4

وسط در مت طوربهدر این دوره  بوشهراشتغال روستایي در استان  روستایي در نقاط روستایي کشور کاهش داشته است.

 درصد کاهش یافته است.  1متوسط  طور به سال هرکشور در  یافته در حالي در نقاط روستایي افزایشدرصد 1هرسال

فزایش یافته ا بوشهرشاخص نرخ بیکاری در حالي که در نقاط روستایي کشور کاهش یافته در نقاط روستایي استان  -1

 رسیده است.  1340درصد در سال  1085به  1355درصد در سال  581است و از 

 1340هزار نفر در سال  103به  1355هزار نفر در سال  454درصد از  1رشد ساالنه  شاغلین روستایي استان با متوسط -5

 . اندافتهیافزایش

بیشترین سهم از اشتغال نقاط روستایي استان را داشته  "کشاورزی، شکار، جنگلداری و شیالت"گروه  1340در سال  -4

 . اندداشتهبیشترین سهم را  "ساخت-صنعت"و  "ساختمان" یهاگروهو پس از آن 

 وشهربسهم واحدهای مسکوني با مصالح بادوام )اسکلت بتوني و فلزی( از واحدهای مسکوني نقاط روستایي استان  -10

ز ا کنگان و جم بیشتر یهاشهرستاندرصد بوده است. سهم واحدهای مسکوني با مصالح بادوام در  32برابر  1340در سال 

 بوده است.  هاشهرستاناستان و سایر 

 مطلوبي برخوردارند.وضعیت از نقاط روستایي استان از نظر دسترسي به خدمات زیربنایي  -11
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ز با خصلت شهری از اشتغال روستایي بیشتر ا یهاتیفعالشهرستان سهم  چهاردر  بوشهرشهرستان استان  4در میان  -12

 ت. شهرستان کمتر از متوسط استان بوده اس پنجدرصد( و در  4182متوسط استان )

اقتصاد نواحی خاص) منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی و انرژی  -1-2-3-4-3

 پارس، منطقه ویژه صنعتی بوشهر، جزیره خارک و ...(

ه بو  فراخور شرایط خاصي که در هر منطقه  شونديممناطق آزاد تجاری معرفي  صورت به معموالًنواحي خاص در دنیا 

)از جمله  منطقه صنعتي ، منطقه  گردشگری ، منطقه  شونديمدیگری  غیر از نام منطقه آزاد  معرفي  یهانام، با دیآيوجودم

 ویژه انرژی و ...(. 

  بر اقتصاد منطقه پیرامونشان است. یرگذاریتأثکه در همگي این نواحي خاص وجود دارد ماهیت اقتصادی و  یانکته

جود آورده فرصتي استثنائي برای کشور به و استان بوشهر يخصوصموقعیت و جایگاه ایران و  کشور، يالمللنیب شرایط

وی انرژی خود هستند و از س نیتأم يدر پو  انرژی یهاکشورهای پیشرفته صنعتي، نیازمند واردات حامل سو کیاست، از 

نین نیازمند بارگذاری صنایع سنگین و همچاز طرفي کشور نیز . استتوجه شده کشور، عظیم و قابل دیگر ذخایر شناخته

نجام سریع ا برایبنابراین وضعیت موجود، فرصت مناسبي  .باشديم یاقتصادمختلف  یهابخشنیازمند جذب سرمایه در 

ء دانش ي،  ارتقانر، اکتشاف میادین جدید هیدروکربودر نقاط دیگر کشو یگذارهیاصالحات ساختاری برای جذب سرما

. باشديم يالمللنیب گذارانهیجانبه با سرما در قراردادهای چند يزن تکنولوژی پیشرفته و افزایش قدرت چانه یریکارگفني و به

استه شود و ک فارس جیامنیتي و سیاسي در منطقه خل یهاتیاز حساس شودينقاط جدید سبب م  در یگذارهیاز طرفي سرما

همچنین قدرت انعطاف در جذب سرمایه خارجي را برای کشور افزایش داده و باعث افزایش قدرت سیاسي و امنیتي کشور 

 اشدبيمخاص  یهايژگیوو نواحي با  مناطقدر این میان استان بوشهر دارای تنوع خاصي از .گردديدر منطقه خاورمیانه م

 .دینمايمرا بر روی این مناطق ایجاب  یتريلیتفصکه لزوم نگاه ویژه و 

 ریأثت استان بوشهر یاقتصاددر ایجاد توسعه اقتصاد نواحي خاص استان که   در این بخش از شرح خدمات  رو نیا از

ي نواحي خاص استان بوشهر معرفي و مورد بررس عنوان بهمورد بررسي قرارگرفته است. بر این اساس چهار ناحیه زیر  گذارند

 .اندگرفتهقرار 

 منطقه ویژه  اقتصادی انرژی پارس 

  خارکجزیره 

 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
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 صنعتي یهاشهرک 

 اختصاص دارد. در کارکرد نواحي خاصقسمت از شرح خدمات مشتمل بر چهار بخش است. بخش اول به بررسي  نیا

 یهااخترسیز ي. بخش سوم به بررسردیگيممورد بررسي قرار  شوديماشتغالي که در نواحي خاص ایجاد بخش دوم میزان 

اص استان اختص بررسي وضعیت مدیریت نواحي خاصبه  زیشده  و بخش چهارم ن استان پرداخته ناحیه خاص در هرواقع 

 دارد.

و  یآورنفکارکرد نواحی خاص) در پیوند با سرزمین، تعامل با اقتصاد جهانی، انتقال  -1-2-3-4-3-1

 یهاتیظرفاز  یمندبهرهبسترسازی برای  خارجی، یگذارهیسرمادانش فنی، جذب 

 صنعت و تجارت استان و ...( یریپذرقابتمجازی و ارتقاء 

 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

گاز حوزه پارس جنوبي و انجام فعالیت در  نفت و استفاده از منظور به 1311منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 

بوشهر و   کیلومتری شرق بندر 300فارس و در  های نفت و گاز و پتروشیمي تأسیس شد. این منطقه در حاشیه خلیجزمینه

فارس واقع  کیلومتر با حوزه گاز پارس جنوبي که در میان خلیج 100کیلومتری غرب بندرعباس واقع است و حدود  510

هزار هکتار از محدوده استان بوشهر را در بر گرفته است که  44این منطقه )دنباله حوزه گنبد شمالي قطر( فاصله دارد.  شده

شهرستان عسلویه(، پارس دو )کنگان( در  در هزار هکتار )واقع 14مشتمل بر سه منطقه عملیاتي پارس یک )پارس جنوبي( با 

هزار هکتار )از محدوده  14کنگان( و پارس سه )پارس شمالي( شامل  ندر شهرستاهزار هکتاری )واقع  14محدوده 

 .باشديمنگستان و بوشهر( ت دیر، دشتي، یهاشهرستان

 1فازهای واقع در مناطق عملیاتی پارس 

مجتمع  15فاز فرآوری گاز و  14هزار هکتار وسعت شامل  14)پارس جنوبي(:  این منطقه با  1منطقه عملیاتي پارس -1

به  10تا  1یمي و نیز صنایع پایین دستي پتروشیمي، صنایع مختلف مرتبط و صنایع نیمه سنگین است که فازهای پتروش

 .باشديمنیز در این منطقه در حال ساخت  21و  20، 15، 11، 14، 15رسیده است و فازهای  یبرداربهره

فاز پاالیشگاهي  5هزار هکتار، شامل  14وسعت )پارس کنگان( به  2)پارس کنگان(: اراضي منطقه پارس  2منطقه پارس -2

در این منطقه  (IRAN LNG)  و کارخانه 24و  23، 22، 14، 14، 13، 12، 11. ساخت فازهای باشديم LNGو یک طرح

 .است شده یزیربرنامه

                                                      
1-www.pseez.ir 
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ي ه برخپشتیباني از طرح توسع منظور بههزار هکتار است که  14)پارس شمالي(: اراضي پارس شمالي  3منطقه پارس -3

در این  B و A فرزاد  گازی پارس شمالي، گلشن، فردوسي و یهادانیمي اختصاص یافته است. میادین مهم هیدروکربون

 .حوزه عملیاتي قرار دارند

 

 : موقعیت مناطق عملیاتی پارس 1تصویر 
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 شماتیک مناطق عملیاتی پارس و میدان پارس جنوبی: موقعیت 2تصویر 

 
 : سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمأخذ

 بررسی وضعیت کارکردی منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس :08جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 پیوند با سرزمین

 14هزار هکتار از محدوده استان بوشهر را در بر گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک )پارس جنوبي( با  44این منطقه  -1

کنگان( و پارس سه ) پارس  در شهرستانهزار هکتاری ) واقع  14هزار هکتار )واقع شهرستان عسلویه(، پارس دو )کنگان( در محدوده 

 .باشديمدیر، دشتي،تنگستان و بوشهر(  یهاشهرستانار )از محدوده هزار هکت 14شمالي( شامل 

چهار  باًیتقرکه  باشديمخط سراسری   4شامل  دهنديمتعداد خطوطي که از این منطقه،کشور را تحت پوشش سراسری قرار   -2

 .دهنديمگوشه کشور را پوشش 

به که  دباشيممشترک با کشور قطر  صورتبهواقع شده و  فارسجیخلکیلومتری سواحل شمالي  100مخزن اصلي ذخایر پارس در  -3

 .ردیگيمنامطلوب قرار  نسبتاً مشترک بودن به لحاظ پیوند با سرزمین در وضعیت  لیدل

تعامل با اقتصاد 

 جهاني

ان، عراق و هند و پاکست باالی صادرات به عمان، یهالیپتانسو علیرغم وجود  باشديمتنها خط لوله صادراتي ایران، به کشور ترکیه 

 .باشديمنامطلوب   نسبتاًسوریه در وضعیت 

و  یآورفنانتقال 

 دانش فني

به  و نسبتدینمايماستفاده  تريمیقدو تکنولوژی نسل  یآورفنکه در این مخزن با ایران مشترک است از  کشور قطردر مقایسه با 

 .باشديمرقیب در وضعیت نامطلوب 

جذب 

 یگذارهیسرما

 خارجي

 .باشديمخارجي در وضعیت نامطلوب  گذارانهیسرماگذشته و خروج  یهاسالیهامیتحرلیبه دل

 یریپذرقابتارتقاء 

صنعت و تجارت 

 استان

قرار  الشعاعتحتیعنوبهبوده است تجارت را  رگذاریتأثبر حوزه پیرامونش به لحاظ اقتصادی ، شدتبهبه اینکه این منطقه ویژه  توجهبا 

 .باشديمداده است و از این نظر نیز وضعیت  نامطلوب 
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 : مهندسین مشاورمأخذ

 خارکجزیره 

 ارکخو بخش تحت مدیریت وزارت نفت تشکیل شده است. بنابراین جزیره  خارکاز دو محدوده شهر  خارکجزیره 

قسمت تحت مدیریت وزارت نفت از عملکرد اقتصادی قدرتمندی برخوردار است  حال نیافاقد محدوده روستایي است. با 

با صنعت  های متعدد مرتبطباشد. اقتصاد این محدوده با توجه به استقرار و فعالیت بخشهای مسکوني نیز ميو دارای محدوده

 باشد. نفت از تنوع زیادی برخوردار است که عملکرد کالن آن به شرح زیر مي

االیش مرتبط با صنعت نفت شامل تولید و پ یهاتیفعالبخش صنعت و  خارکرهیدر جزغالب فعالیت اقتصادی  عملکرد

توسعه و تولید   (NGL)های نفت، صادرات نفت خام برداری از چاهباشد. بهرهدستي آن مينفت خام و صنایع پایین

ش انرژی های صنعتي در بخبکه نسبتــاً کاملي از فعالیتآوری گازهای همراه، شهای نفتي و مواد پتروشیمي و جمعفرآورده

 اند.و نفت را تشکیل داده

 تولید و پاالیش نفت 

نفتي بر عهده شرکت نفت فالت قاره  یهادانیمآوری و فرآوری گازهای همراه تولید و پاالیش اولیه نفت خام و جمع

و  1، چهار میدان نفتي فروزان، اسفندیار، ابوذر و درود )به لحاظ تولید خارکباشد. شرکت نفت فــالت قاره در منطقه مي

 ( را تحت پوشش خود دارد.  3و  2

  مجتمعNGL 

به  هانآ، امکان استحصال گازهای همراه نفت و تبـدیل خارکبه دنبال اجرای طرح توسعه میادین نفتي فالت قاره 

مده فراهم آ خارکهای پتروشیمي در جزیره ع، مازاد بر نیــاز مجتمعارزش پتــروشیمي و یا صدور گاز مای محصوالت با

د که بدین منظور طرح صدور و ایجاد اسکله میلیون فوت مکعب گاز را دار 440ه است. این مجتمع ظرفیت استحصال روزان

 بیني شده است. ویژه صادرات گاز پیش

  خارکمجتمع پتروشیمي 

دستي نفت  عمدتاً شامل صنایع پایین خارکفعالیت دارند، فعالیت صنعتي در جزیره  در این جزیره دو واحد در این زمینه

 در زمینه تولیدات پتروشیمي است. 

 های صادرات مواد نفتي(سازی نفت خام )شرکت پایانه صادرات و ذخیره 

های بارگیری یق اسکلهدارد. این شرکت از طر بر عهدهمسئولیت این فعالیت را  خارکشرکت پایانه صادرات مواد نفتي 

خام تولیدی به همراه  درصد نفت 45گذرد، ساالنه حدود کیلومتـر آن از زیـر دریـا مي 31کیلومتـر خـط لـولـه که  140و 
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 یهاناماسکله بارگیری نفت خام به  2دارای  خارکجزیره کند. نفتي مانند )نفت کوره( را صادر مي یهافرآوردهبرخي از 

های در دست انجام در منطقه باشد. از جمله پروژهمیلیون بشکه مي 5با ظرفیت بارگیری تا  آذرپاد( و اسکله Tاسکله تي )

اشاره کرد که موجب افزایش  اینچ به منظور صادرات نفت خام از اسکله غربي 42توان به پروژه احداث خط لوله مي خارک

 گردد.در صادرات نفت مي خارکسهم جزیره 

ظرفیت  30برداری از مخزن شماره  اساس با بهره نیبر اسازی نفت است.  ها ذخیرهف مهم شرکت پایانهیکي از وظای

 برداری از مخازن ه است. با تکمیل بهرههزار بشکه افزایش پیدا کر 200میلیون و  20سازی نفت خام کشور به بیش از  ذخیره

سازی نفت  هظرفیت ذخیر پایان پذیرفته است و وران جنگ تحمیليدر د دهیدبیآستمام مخازن  ذخیره نفت فرایند بازسازی

 به سقف ظرفیت قبل از انقالب رسیده است. خارکخام در جزیره 

 )شرکت ملي صنایع پتروشیمي )مجتمع الفین 

 شگذاری غالب بخباشد که با سرمایههای جانبي ميجي، برق و بخار و سرویس -ای –این مجتمع دارای واحد اتیلن، ام

 نفر پرسنل را جذب خواهد نمود.  440برداری حدود گردد و پس از بهرهخصوصي احداث مي

فه شدن و اضا خارک، تولید فالت قاره خارکگردد افزایش ظرفیت تولید مجتمع پتروشیمي همانطورکه مالحظه مي

وجب گذارد و ممي خارکیره نفتي جز –ای بر عملکرد صنعتيقابل مالحظه ریتأثو مجتمع الفین،  NGLواحدهای تولید 

 افزایش جمعیت این جزیره خواهد شد.

الذکر به دلیل استقرار جمعیت ساکن و موقت در قسمت تحت مدیریت وزارت نفت، برخي از  های فوقعالوه بر فعالیت

 باشند.تقر ميمراکز خدماتي اصلي شامل بخشداری، پاسگاه نیروی انتظامي، دانشگاه آزاد، بهداری و ... در این قسمت مس

ي جزیره در بخش جنوب خارکهای نفت فالت قاره و پتروشیمي در حریم شهر دو کمپ سکونتي دائم متعلق به شرکت

 صورتهبها که در مهمانسرا و اقامتگاه هاآنفقط کارکنان  هانفتي وجود دارد. در این کمپ ساتیتأسو در پهنه کارکردهای 

 ن دارند. شوند اسکاای وارد جزیره ميدوره

متعلق به  هایهای موقت دیگری نیز در حریم وجود دارد که تابع فعالیت طرح و پروژهعالوه بر این دو کمپ، سکونتگاه

مان اجرای تابع ز هاآنهای نفتي نظیر پایانه صادرات مواد نفتي بوده که تعداد و مدت اقامت ها و دیگر شرکتاین شرکت

 باشد.ها ميپروژه

ساحلي و در غرب به  یهاآبدر شمال شرقي جزیره قرار دارد. این محدوده در قسمت شمال و شرق به  محدوده شهری

نماید منتهي متصل مي به همو آذرپاد را  Tهای نفت و در جنوب به جاده میاني که دو اسکله مهم صادرات نفتي حریم لوله

 گردد.مي
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 خارکبررسی وضعیت کارکردی منطقه  :07جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 پیوند با سرزمین

 کیلومتری سواحل گناوه قرار دارد. 35کیلومتری از سواحل بوشهر و  51در فاصله بیش از  یارهیصورتجزخارکبهمنطقه  -1

که  آغاجاری  زیخنفتو خط لوله منطقه  دهديمخطوط نفت منطقه گچساران که عمده تولید نفت خام سنگین ایران را تشکیل   -2

گوره  خانهلمبهتی زیردریایي از طریق هالولهمرکز تولید نفت خام سبک ایران است پس از رسیدن به بندر گناوه با استفاده از  نیتربزرگ

 .گردديمبه این جزیره منتقل 

 جب رونق و شکوفایي خارک شود، اما چنین نشد و خارکرفت ساخت و پیدایش چنین تأسیسات بزرگ صنعتي موانتظار مي نکهیباا -3

رد. کبه دو پاره جداگانه تقسیم شد که باند فرودگاه خارک که از ساحل شرقي تا ساحل غربي درازا دارد، آن دو را از یکدیگر جدا 

 باشديشرکت نفت م علق به متهای جزیره و تمام دیگر بخشمحدوده شهری  عنوانبهقسمت کوچکي در شمال شرقي، برای مردم بومي 

ه فرض، متعلق به شرکت نفت است، مگر آنکطور پیشها و امکانات وابسته به آندر جزیره خارک بهها و خانهتأسیسات و شهرکدرواقع 

 شرکت نفت تمایلي به تصرف آن نداشته باشند.

تعامل با اقتصاد 

 جهاني

ی هافرآوردهکاالدرایران،بهانتقالنفتوونقلحملمواردنیترشیب

 1342سال  . دردینمايمیراایفااعمدهجزیرهخارکدراینمورد،نقش انهیپاوردیگيمکهازطریقدریاوتوسطکشتیانجامگردديمنفتیمربوط

 کشنفتیشرکتملیهايکشتمیلیون تن نفتخامازطریق  4185بربالغ

 484میلیونتن نفت خام ،  4185ایران،عالوهبر انتقالکشنفتدراینسال،شرکتملی.یداخلیوبازارهایجهانیحملگشتهاستهاشگاهیپاالایرانبه

 میلیونتنفرآوردهنیزحملنمودهاست.

 یآورفنانتقال 

 و دانش فني
 میالدی است. 1450مربوط به دهه   خارکو دانش فني در جزیره  یآورفن

جذب 

 یگذارهیسرما

 خارجي

خارک جز برای اهالي و ساکنان آن ممنوع است و کساني که تمایل به آمد به جزیره وهای مهم صنعتي و نظامي، رفتبه دلیل وجود پایگاه

باید پیشاپیش دالیل سفر خود را به فرمانداری بوشهر یا بخشداری خارک عرضه و موافقت مکتوب آنان را دریافت سفر داشته باشند، مي

 .باشدينمریپذامکانموجود  یهاتیحساسخارجي با توجه به  یگذارهیسرماو چندان  دارند

ارتقاء 

 یریپذرقابت

صنعت و 

 تجارت استان

ها و مراکز تولیدات در دیگر نقاط جزیره با توجه به محدود بودن مساحت جزیره بر روند حیات و استمرار شهر نوع فعالیت که يآنجائاز 

 باشد. و رقابتي وجود ندارد.الزامي مي خارکو سازها در تمام پهنه جزیره  برساختباشد. کنترل و نظارت مي رگذاریتأثبسیار 

افزایش  آبي جزیره، امکان فعالیت و یهالیپتانسو قابلیت اراضي و  خارکاز عملکرد اقتصادی جزیره  یریرپذیتأثبه دلیل  خارکشهر 

ر هخدماتي و پشتیباني در ش یهاتیفعالیریگشکلموجب هدایت و  هاتیمحدودنقش صنعتي و زراعي در مقیاس ملي را ندارد. این 

 .کنديمدر حال حاضر نیز عمل   خارکفرصت اقتصادی شهر  نیترعنوانمهمبهگردیده است و  خارک

یز از تکامل ن خارککه بخش خدمات در شهر  روديمصنعتي و اقتصادی در بخش نفتي جزیره انتظار  یهاتیفعالرشد  موازاتبهبنابراین 

 و توسعه بیشتری برخوردار گردد. 

 مشاور: مهندسین مأخذ
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 نسبت به سواحل استان بوشهر خارک: موقعیت جزیره 3تصویر 

 
 

 خارک: وضعیت جزیره 4تصویر 
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 1منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

که با حفظ حاکمیت دولت طبق قوانین  گردديممنطقه ویژه اقتصادی محدوده مشخصي از خاک یک کشور محسوب 

و کاال از طریق هوا، دریا و زمین،  گردنديم، بنادر و جزایر تأسیس هافرودگاه. غالباً این مناطق در گردديم ادارهو مقررات 

 . گردنديمبدون پرداخت عوارض گمرکي برای واردات، صادرات و یا صدور مجوز آن به این مناطق وارد 

و استعدادهای بالقوه موجود در استان  فارسجیخلموجود در  یهاتیقابلو در راستای استفاده مطلوب از  به همین منظور

ور و منطقه، بندر بوشهر در کش خصوصبهاز موقعیت خاص جغرافیایي و استراتژیک این استان  یریگبهرهبوشهر و همچنین 

ورای عالي مناطق آزاد و تجاری کشور که ریاست آن را منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به تصویب ش 4/12/1314در تاریخ 

یم مسئول اجرای این طرح عظ عنوان بهبودند، رسید و در پي آن شرکت عمران و توسعه بوشهر  دارعهدهمحترم  جمهور سیرئ

ا آغاز نمود ر ملي در منطقه تعیین و معرفي گردید و این شرکت از همان تاریخ جهت بررسي و انجام این پروژه، فعالیت خود

. 

 یهاتیعالفراهبردهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، پردازش صادرات از طریق تمرکز  نیترمهمبدین ترتیب یکي از 

. گردديمموجود توسعه اقتصاد استان در بخش صنعت و بازرگاني محسوب  یهاتیمحدودصنعتي است و از طرفي با توجه به 

 یگذارهیسرما نسبي یهاتیمزمنطقه ویژه اقتصادی بوشهر فراهم آوردن بستر توسعه صنعتي از طریق ایجاد  یهاتیفعالعمده 

هر صنایع موجود و توسعه بازرگاني کشور از طریق بندر بوش ازین مورددر بخش صنعت منطقه، پشتیباني و تأمین کاالهای 

ی قانوني در منطقه ویژه اقتصاد یهاتیمزواهد بود. بخشي از و با توجه به امتیازات خاص منطقه ویژه متمرکز خ باشديم

 شامل موارد زیر است: بوشهر

  شونديمصدور گواهي مبدأ برای کاالهایي که از منطقه خارج 

 منطقه مدیریت توسط معامله قابل تفکیکي انبار قبض صدور 

 (است منطقه مدیریت تشخیص با منطقه به شده وارد کاالهای توقف مهلت) کاال پردازش امکان 

 صادرات مجدد برای کاالهای وارده در منطقه  و ترانزیت امکان 

 منطقه در بازرگاني سود و گمرکي عوارض پرداخت بدون کاال ورود امکان 

 افزوده ارزش میزان به کشور داخل به منطقه در شده ساخته کاالهای ورود برای گمرکي معافیت از برخورداری 

 يو خارج داخلي یگذارهیسرما و مشارکت امکان 

 دفتر وزارت خارجه در استان جهت تسهیل در صدور روادید یانداز راه 

                                                      
1www.Bsez.ir 
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 مخابرات و صنعتي برق و آب تحویل با بوشهر اقتصادی ویژه منطقه در زمین قطعي واگذاری امکان 

 بررسی وضعیت کارکردی منطقه ویژه صنعتی بوشهر :06جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 پیوند با سرزمین

 :دارد قرار زیر شرح به منطقه دو در بوشهر توسعه و عمران شرکت مسئولیت با بوشهر اقتصادی ویژه منطقه

 جاده اصلي بوشهر ـ شیراز حدفاصلهکتار )در پنج فاز( واقع در  1550به وسعت تقریبي  یامنطقه-1

کیلومتری  5هکتار در فاصله  4450جاده اصلي بوشهر و جزیره صدرا مجموعاً به مساحت  حدفاصلهکتار در  2500به وسعت  یامنطقه-2

 بوشهر

 تعامل با اقتصاد جهاني

 روند هب و سازديم فراهم را جوارهم یهااستان و استان مختلف یهابخش در یگذارهیسرما یهانهیزم تنها نه بوشهر اقتصادی ویژه منطقه

کشورهای حوزه  یگذارهیسرماجذب  یهانهیزمد شده، یا امکانات از برخورداری با بلکه ؛دینمايم کمک صادرات پردازش توسعه

 افزایش صادرات غیرنفتي را نیز فراهم آورده است. تینها درو  فارسجیخلجنوبي 

 .باشديمفناوری پیشرفته را دارا  یریکارگبهاین منطقه پتانسیل  و دانش فني یآورفنانتقال 

 یگذارهیسرماجذب 

 خارجي

مختلف صنعت، تولید و خدمات فعالیت دارند و همچنین پیشرفت  یهابخشدر  اکنونهمکه  گذارهیسرما هادهجذب و حضور بیش از 

تمامي امکانات زیربنایي و خدماتي از قبیل آب، برق، تلفن، راه، فضای  یسازآمادهدر منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و  توجهقابلفیزیکي 

 که یاگونه به ندینمايم حرکت شده نییتع پیش از اهداف جهت در جدیت با منطقه پرسنل و مدیریت که است موضوع این گواه …سبز و

خارج  . امکانات بندری بوشهر و امکان ارتباط بااندکرده ينیب شیپ منطقه برای را روشن و درخشان یا ندهیآ کشور، اقتصادی کارشناسان

 .رده استفراهم آو فارسجیخلاز کشور زمینه بسیار مطلوبي را جهت ایجاد مبادالت کاال بین منطقه ویژه اقتصادی و کشورهای حاشیه 

و  صنعت یریپذرقابتارتقاء 

 تجارت استان

. وجود امکاناتي چون مرزهای آبي طوالني به همراه باشديمیدن به امر اقتصاد برخوردار جهت رونق بخش یابالقوهبندر بوشهر از امکانات 

 فارسجیلخ، ارتباط با کشورهای حوزه جنوبي يالمللنیب، فرودگاه هاآنتأسیسات مجهز بندری، صنایع عظیم دریانوردی و امکانات توسعه 

دانشجو در مراکز آموزش عالي استان، سبب گردیده است تا توسعه  5000و جمعیت جوان و در حال تحصیل و جذب سالیانه بیش از 

 آید. حساببهاقدام جهت ایجاد اشتغال و توسعه استان  نیتریعنوانمحوربهبخش صنعت 

 : مهندسین مشاورمأخذ
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 : موقعیت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1تصویر 

 
 

 1303گذاری واحدهای صنعتی فعال منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در سال تعداد، مساحت زمین و حجم سرمایه: 00جدول 

 کد
ISIC 

 نام فعالیت
 تعداد واحد

 فعال
 میزان زمین

 (مترمربع)
 گذاریحجم سرمایه

 )میلیارد ریال(
 53 23325 3 صنایع مواد غذایي و آشامیدني 15

 300 144505 1 غیر از مبلمان پنبهچوبتولید چوب و محصوالت چوبي و  20

 14 3105 1 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 200 4424 1 شدهضبطیهارسانهانتشار و چاپ و تکثیر  22
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 کد
ISIC 

 نام فعالیت
 تعداد واحد

 فعال
 میزان زمین

 (مترمربع)
 گذاریحجم سرمایه

 )میلیارد ریال(
 350 45134 4 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي 24

 100 20414 2 تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي 25

 130 15354 2 کاني غیرفلزیتولید سایر محصوالت  24

 140 54145 3 و تجهیزات آالتنیجزماشبهتولید محصوالت فلزی فابریکي  25

 15 3444 1 شدهن یبندطبقهبرقي  یهادستگاهمولد و انتقال برق و  آالتنیماشتولید  31

 1 5000 1 نشده در جای دیگر یبندطبقهتولید مبلمان و مصنوعات  34

 1421 353125 21 جمع کل

 1534مأخذ: منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، 

 صنعتی یهاشهرک

 1شهرک صنعتي و  12، دارای 1های صنعتي استان بوشهراستان بوشهر بر اساس اطالعات دریافتي از شرکت شهرک

 است: شدهارائهباشد. جزییات آن در جدول زیر ناحیه صنعتي روستایي مي

 صنعتی استان بوشهر یهاشهرکموقعیت   :199جدول 

 مساحت )هکتار( آدرس ینام شهرک صنعت شهرستان محل استقرار 

 شهرک صنعتي

 5 راهسیپلبوشهر،حدفاصل میدان آزادی و  1بوشهر بوشهر

 401 جاده بوشهر برازجان 5کیلومتر  2بوشهر بوشهر

 30 سرتل -بوشهر  صنعتي دریایي بوشهر

 41 جاده برازجان گناوه 2کیلومتر  برازجان دشتستان

 41 دلوار -جاده ساحلي بوشهر 30کیلومتر  دلوار تنگستان

 150 سه راهه گادوئي اهرم تنگستان

 15 جاده برازجان گناوه 15کیلومتر  ریگ گناوه

 - کیلومتری محور گناوه برازجان5 گناوه گناوه
 240 جاده دیلم گناوه 5کیلومتر  دیلم دیلم

 102 بوشهر -جاده خورموج 3کیلومتر خورموج دشتي

 214 خورموج -جاده کنگان 15کیلومتر دیر دیر

 220 کنگان،انتهای بلوار مدرس غربي کنگان کنگان

 صنعتی استان بوشهر یهاشهرک: شرکت مأخذ

شهرستان بوشهر، دشتستان، تنگستان، گناوه، دیلم،  5هکتار در   1400های صنعتي استان بوشهر  با مساحتي بیش از شهرک

ر است که شهرک . الزم به ذکباشنديمو دو شهرستان جم و عسلویه فاقد شهرک صنعتي  اندافتهی استقراردشتي، دیر و کنگان 

باشند. مساحت زمین شهرک صنعتي استان مي نیترکوچک 1ترین و بوشهر هکتار بزرگ 400با مساحت  2صنعتي بوشهر 

هکتار و دیر  41هکتار، دلوار  240هکتار، دیلم  45هکتار، برازجان  15هکتار، بندر ریگ  5حدود  1صنعتي بوشهر  شهرک

                                                      
1www.Boushehriec.ir 
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واحد مربوط به  330واحد فعالیت مستقر است که  344های صنعتي مورد بررسي شهرک درمجموعباشد. هکتار مي 214

شود های صنعتي استان مشاهده ميفعالیت موجود در شهرک 330فعالیت خدماتي است. از بررسي  14های صنعتي و فعالیت

درصد و تولید محصوالت  1582با  یرفلزیغدرصد، تولید سایر محصوالت کاني  2585که صنایع مواد غذایي و آشامیدني با 

ص های صنعتي استان را به خود اختصاصد به ترتیب بیشترین سهم واحدهای فعالیت شهرکدر 1485الستیکي و پالستیکي با 

 درصد در اولویت چهارم قرار دارد.  582اند. فعالیت صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي با داده

 موقعیت  نواحی صنعتی استان بوشهر :191جدول 

 مساحت )هکتار( آدرس یصنعت هیناح نام شهرستان محل استقرار 

 ناحیه صنعتي

 4 چغادک چغادک بوشهر

 24 بوشهر -جاده برازجان  20کیلومتر  گزبلند دشتستان

 31 کنگان-جاده چغادک  21کیلومتر  بنه گز تنگستان

 21 گناوه-جاده دیلم 4کیلومتر  بویرات دیلم

 13 بوشهر-جاده خورموج 4کیلومتر  دشتي دشتي

 11 مرکز شهرستان دیر 11کیلومتر  لمبدان دیر

 20 خورموج-جاده کنگان 4کیلومتر  بنک کنگان

 ماخذ: شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر

شهرستان بوشهر، دشتستان، تنگستان، دیلم، دشتي،  1هکتار در   100نواحي صنعتي استان بوشهر نیز با مساحتي بیش از 

و سه شهرستان جم و عسلویه و گناوه فاقد شهرک صنعتي مي باشند. الزم به ذکر است که ناحیه  اندافتهیدیر و کنگان استقرار 

 باشند. ناحیه صنعتي استان مي نیترکوچکهکتار  4ترین و چغادک با مساحت هکتار بزرگ 31صنعتي بنه گز  با مساحت 

 صنعتی و نواحی صنعتی استان بوشهر یهاشهرک:بررسی وضعیت کارکردی منطقه  192جدول 

 تشریح وضعیت ناحیه 

 اندشدهصنعتي و نواحي صنعتي در هشت شهرستان استان پراکنده  یهاشهرکاز نظر استقرار   پیوند با سرزمین

 فاقد تعامل با اقتصاد جهاني است تعامل با اقتصاد جهاني

و دانش  یآورفنانتقال 

 فني

دانش فني روز  و یآورفنو نواحي صنعتي در صورت تعامل با صنعت نفت و گاز استان پتانسیل باالیي برای انتقال  هاشهرکاین 

 .باشنديمدارا 

 یگذارهیسرماجذب 

 خارجي
 خارجي صورت نگرفته است یگذارهیسرما

 یریپذرقابتارتقاء 

 صنعت و تجارت استان

 کهيدرحال. شودينمو نواحي صنعتي استان با نفت و گاز دیده  هاشهرکتباطي بین علیرغم  وجود صنایع مرتبط با نفت و گاز ار

و نواحي صنعتي استان با توجه به کمبود زمین در استان، دارای پتانسیل باالیي برای همکاری با صنعت نفت و گاز  هاشهرک

 .باشنديم

 : مهندسین مشاورمأخذ
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 اشتغال -1-2-3-4-3-2

 اقتصادی انرژی پارسمنطقه ویژه 

 : توزیع نیروی انسانی شاغل در صنایع نفت ، گاز پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس193جدول 

 جمع زن مرد جنس

 41300 451 44314 تعداد

 100 درصد 01/1 درصد 44/45 (سهم )درصد

 1538-اشتغال سازمان منطقه ویژه  و : واحد کار مأخذ

 توزیع نیروی انسانی به تفکیک تحصیالت :194جدول 
 درصد تعداد 

 15 12415 پلمید ریزدیپلم و 

 4 5151 پلمیدفوق

 15 14545 لیسانس

 1 413 و باالترسانسیلفوق

 100 41300 جمع

 1538-اشتغال سازمان منطقه ویژه  و : واحد کار مأخذ

 توزیع نیروی انسانی شاغل در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ناحیه به تفکیک نوع شغل :191جدول 

 جمع متخصص کارمند اداری تکنسین کارگر ساده

51144 12544 14545 12045 41300 

54831 13822 1580 1284 100 

 1538-اشتغال سازمان منطقه ویژه  و : واحد کار مأخذ

 

 خارکجزیره 

 :  وضعیت کارکنان شاغل

های وابسته به وزارت نفت از نظر اداری به دو گروه عمده کارکنان اداری و خدماتي و کادر جمعیت شاغل در شرکت

خدماتي عمدتاً در سایت اداری و محل فعالیت پرسنل فني عمدتاً  –شوند. محل فعالیت پرسنل اداریبندی ميفني تقسیم

کالبدی جزیره و  –مستقیم بر ساختار فضایي ریتأثارزیابي و بررسي این خصوصیات نیز  رو نیا ازباشد. های صنعتي ميسایت

دماتي به پرسنل فني خ–سهم بخش پرسنل اداری 1351گردد در مقایسه با سال همانطورکه مالحظه ميدارد. تدقیق کار 

 های اداری، خدماتي مشغول به کار هستند. درصد پرسنل در بخش 25کاهش چشمگیری یافته است و در حال حاضر حدود 

ختلف به یک صورت های مخدماتي به پرسنل فني در شرکت –اینکه تغییر در ترکیب نسبت پرسنل اداری توجهقابلنکته 

 –کمتر از کاهش پرسنل اداری 1351ها میزان کاهش پرسنل فني نسبت به سال ت پایانهنبوده است.  به عبارت دیگر در شرک

داد تع ،علیرغم کاهش محدود تعداد کل پرسنل خارکبوده است. در شرکت فالت قاره منطقه  1351خدماتي نسبت به سال 
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دهد همچنین نشان مي راشدیدی خدماتي کاهش  –افزایش یافته است و تعداد پرسنل اداری 1351پرسنل فني نسبت به سال 

 1351، تعداد پرسنل فني نسبت به سال 1351علیرغم افزایش تعداد کل پرسنل نسبت به سال  خارکمجتمع پتروشیمي در 

خدماتي مجتمع پتروشیمي کاهش شدیدی پیدا نموده است. قابل  –ای یافته است و تعداد پرسنل اداریافزایش قابل مالحظه

ای جهت از اقماری بودن پرسنل، هر یک از پرسنل فضای ویژه نظر صرفذکر است که با توجه به اینکه از نظر کالبدی 

ذکر شده  لخدماتي و فني بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغا –تعداد پرسنل اداریجدول فعالیت خود نیاز دارند، در این 

سایت  صورتبهدر عمل  هاآناست. بدیهي است پرسنل فني در سایت صنعتي مشغول به کار خواهند بود و فضای کاری 

از وضعیت اشتغال برحسب تعداد کل پرسنل نیاز به  نظرصرفخدماتي  –ولي پرسنل اداری ،صنعتي تعریف شده است

 بیني فضای مناسب دارد. پیش

 ارکخخدماتی واحدهای وابسته به وزارت نفت مستقر در جزیره  –: تحوالت جمعیت پرسنل فنی و اداری198جدول 

 سال -تعداد پرسنل

 ها شرکت

 پرسنل فنی خدماتی -پرسنل اداری  تعداد کل پرسنل

سال 

1351 

سال 

1355 

سال 

1351 
 درصد

سال 

1355 
 درصد

سال 

1351 
 درصد

سال 

1355 
 درصد

 13/45 445 3/54 505 51/34 245 1/45 425 140 430 های صادراتي مواد نفتيپایانه

 55 340 34/15 324 15 40 44/21 41 400 420 خارکفالت قاره منطقه 

 04/14 245 51/53 242 41/20 15 13/44 250 313 542 خارکمجتمع پتروشیمي 

 50 14 - - 50 14  - 32 - کشنفتشرکت ملي 

 14 1 - - 54 43 - - 50 - خارکمدیریت عملیات عمومي 

 11/5 3 - - 54/41 34 - - 31 - * سازمان بنادر و کشتیراني

 45/44 1154 51/50 1124 02/30 444 44/40 144 1452 1542 جمع

 خارک: گزارش طرح ساماندهی مأخذ

 جمعیت پیمانکاری :

 134 بر بالغبه همراه جمعیت سایر ادارات ذکر شده است که مجموعاً  1351جمعیت پیمانکاری سال  ،در طرح ساماندهي 

ثابت در طول دوره  طوربهنفر  2000های جمعیتي طرح ساماندهي حدود بینيپیش بر اساسگردیده است. همچنین نفر مي

ان جدید نش یهايبررسال فعالیت خواهند بود. جمعیت پیمانکاری در سطح مناطق نفتي در ح عنوانبه( 1400طرح )افق 

جمعیت پیمانکاری  مالحظه قابلشاهد افزایش  خارکعمراني جدید در سطح جزیره  –های صنعتيدهد با آغاز پروژهمي

باشد و ها در حال حاضر جمعیت پیمانکاری از نظر اسکان در سطح جزیره پراکنده ميباشیم. با توجه به تنوع فعالیتمي

در طول  ارکخجمعیت شهر  نشین استقرار دارند که این امر نیز موجب تغییر در ترکیبنیز در قسمت بومي هاآنادی از تعد

ا گردد. بکسب درآمد از محل اجاره واحد مسکوني مي هدف با خارکصنعتي در سطح جزیره  –های عمرانيدوره فعالیت
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اجتماعي و اقتصادی پراکندگي استقرار جمعیت پیمانکار در سطح جزیره استخراج آمار و اطالعات جمعیتي  راتیتأثتوجه به 

 باشد.يهای پیمانکاران ماین گروه از شاغلین یکي از نیازهای اساسي در تدقیق اهداف طرح ساماندهي مبني بر تجمیع کمپ

 هاها و طرحپیمانکاری به تفکیک شرکت : توزیع کارکنان واحدهای197جدول 

 ها شرکت
 (1361جمعیت پیمانکار ) جمعیت

 های در دست اقدامپروژه خدمات مستمر 1351پیمانکار 

 454 435 - های صادرات مواد نفتيپایانه

 340 130 - خارکفالت قاره منطقه 

 - 14 - کشنفتملي 

 250 442 - خارکمجتمع پتروشیمي 

 - 21 - بنادر و کشتیرانيسازمان 

 1324 1053 134 جمــع

 خارک: گزارش طرح ساماندهی مأخذ

افزایش چشمگیری یافته است و به  1351گردد جمعیت پیمانکار نسبت به سال مالحظه مي197جدول در همانطورکه 

های باشد که اجرای پروژهدرصد مي 24/44نفر رسیده است. در وضع موجود سهم پرسنل خدمات مستمر حدود  2314رقم 

 باشد. ي مهم از عوامل اصلي افزایش تعداد جمعیت پیمانکاری در سطح جزیره ميعمراني و صنعت

 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

شماره  منطقه، در جدول یهایکاربرشاغالن فعال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به تفکیک شاغالن فعال در هر یک از 

منطقه ویژه  یهایکاربرعیت شاغل مستقیم مرتبط با که کل جم دهديمنشان  104جدول شماره  آورده شده است. 104

 نفر خواهد بود. 20045 بر بالغاقتصادی بوشهر، 

در شهر بوشهر،  هاآنمحل سکونت شاغالن منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با توجه به موقعیت شغلي محل سکونت شاغالن: 

درصد کارکنان  50که  شوديم ينیب شیپشهر جدید عالیشهر، روستاهای اطراف منطقه ویژه و مناطق فرا استاني خواهد بود. 

در نواحي فرا استاني سکونت خواهند داشت. محل  دهديمتشکیل  گذارانهیسرمارا که عموماً کارفرمایان و  رتبهيعال

 است.190جدول قتصادی با توجه به ترکیب احتمالي شاغالن به شرح سکونت شاغالن منطقه ویژه ا
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 : جدول کاربری اراضی پیشنهادی جهت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر196جدول 

 سرانه به ازاء هر شاغل تعداد شاغل درصد )هکتار(وسعت  عنوان کاربری

 350 14515 51/33 430 صنعت

 2500 540 45/1 140 انبار

 - - 54/14 250 و پارکینگ ونقلحملمعابر و 

 500 1000 24/4 50 اداری نمایشگاهي

 500 1500 44/3 15 خدماتي

 3501 315 45/4 125 فرهنگي و ورزشي

 2000 50 53/0 10 و تجهیزات ساتیتأس

 15000 50 14/4 40 کمربند سبز

 - - 35/4 120 ذخیره انبار

 - - 55/11 330 ذخیره صنایع

 4/435 20045 100 1550 جمع

 : گزارش منطقه ویژه اقتصادی بوشهر،مطالعات راهبردی، جلد دوممأخذ

 عمده شغلی یهاگروه: محل سکونت شاغالن منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با توجه به 190جدول 

 عنوان

 محل سکونت شاغالن

 درصد تعداد
 روستاهای اطراف شهر عالیشهر شهر بوشهر خارج از استان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - - - 50 300 50 301 44/2 401 رتبهيعالمدیران و مقامات 

 - - - - 100 521 - - 42/2 521 متخصصان

 - - 50 524 20 131 - - 24/3 455 هانیتکنس

 - - 50 511 20 215 - - 42/5 1054 کارکنان دفتری

 - - 45 11140 5 421 - - 14/41 12411 کارکنان و کارگران ماهر

 10 141 50 1115 10 141 - - 31/1 1444 رانندگان و اپراتورها

 20 430 50 1120 - - - - 1/10 2150 کارگران ساده و سایر

 - - 100 1143 - - - - 44/5 1143 کارکنان خدماتي

 51/2 511 44/55 11213 41/4 1444 50/1 301 100 20045 جمع

 : گزارش منطقه ویژه اقتصادی بوشهر،مطالعات راهبردی، جلد دوممأخذ

 44/2نفر یا  401نفر جمعیت شاغل در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر،  20045آن است که از کل  دیمؤ  190جدول مطالعه 

دی بوشهر از ا. با توجه به اینکه بخشي از سرمایه منطقه ویژه اقتصدهديمتشکیل  رتبهيعالمدیران صنایع و مقامات  درصد را

هستند در خارج از استان خواهد  گذارانهیسرما عمدتاًدرصد این گروه که  50، محل سکونت گردديم نیتأمخارج استان 

 بود.

ونت . محل سکدهديمدرصد از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را متخصصان و مهندسان تشکیل  42/2نفر یا  521

 خواهد بود.این گروه عمدتاً در شهر بوشهر 
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تشکیل  هایاربرکفني بخش صنایع انبار و سایر  یهانیتکنسدرصد شاغالن منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را  24/3نفر یا  455

در شهر  تواننديمنفر از این گره  524درصد یا  50نفر از این گروه در شهر بوشهر و  131درصد یا  20. محل سکونت دهديم

 ي شمال اراضي طرح در دست احداث است، سکونت گزینند.جدید عالیشهر که در نزدیک

ماتي خد یهابخشدرصد از کل کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را کارکنان دفتری صنایع و  42/5نفر یا  1054

جدید  نفر در شهر  511درصد یا  50نفر در شهر بوشهر و  215درصد یا  20 شوديم ينیبشیپ. از کل این افراد دهديمتشکیل 

 عالیشهر ساکن گردند.

صنایع و  یهابخشدرصد از شاغالن منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را کارکنان و کارگران ماهر  14/41نفر یا  12411

 45نفر یا  11140درصد از این گروه در شهر بوشهر و محل سکونت  5نفر یا  421خدمات تشکیل خواهد داد. محل سکونت 

 بود. درصد در شهر عالیشهر خواهد

 درصد کل شاغالن منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را تشکیل خواهند داد. 31/1نفر یا  1444رانندگان و اپراتورها 

 10نفر یا  141درصد در شهر عالیشهر و  50نفر یا  1115نفر از این گروه در شهر بوشهر،  141درصد یا  10محل سکونت 

 بوشهر خواهد بود. درصد نیز در روستاهای اطراف منطقه ویژه اقتصادی

 ،دهنديمدرصد کل شاغالن اراضي طرح را تشکیل  1/10نفر یا  2150کارگران ساده 

درصد در روستاهای اطراف منطقه ویژه اقتصادی  20نفر یا  430درصد از این گروه در شهر عالیشهر و  50محل اقامت 

 خواهد بود.

ه ویژه اقتصادی هستند، محل سکونت این گروه در شهر درصد کل شاغالن منطق 44/5نفر یا  1143کارکنان خدماتي 

 .گردديمعالیشهر پیشنهاد 

نفر در شهر  1444درصد یا  41/4نفر در خارج از استان،  301درصد یا  5/1نفر شاغل منطقه،  20045بدین ترتیب از کل 

روستاهای اطراف منطقه ویژه نفر در  511درصد یا  51/2درصد در شهر جدید عالیشهر و  44/55نفر یا  11213بوشهر، 

 اقتصادی بوشهر خواهد بود.
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 صنعتی یهاشهرک

 صنعتی استان بوشهر یهاشهرک: اشتغال موجود و ظرفیت اشتغال در 119جدول 

 اشتغال موجود ظرفیت ایجاد اشتغال شهرستان محل استقرار نام شهرک و ناحیه صنعتی 

 شهرک صنعتي

 200 300 بوشهر 1بوشهر

 400 1411 بوشهر 2بوشهر

 420 1204 دشتستان برازجان

 50 215 گناوه ریگ

 22 24 دیلم دیلم

 - 1 دیر دیر

 4 5 دشتي خورموج

 - - تنگستان دلوار

 - - گناوه گناوه

 5 4 کنگان کنگان

 - - بوشهر صنعتي دریایي

 - - تنگستان اهرم

 صنعتی استان بوشهر یهاشهرک: شرکت مأخذ

 

 : اشتغال موجود و ظرفیت اشتغال نواحی استان بوشهر111جدول 

 اشتغال موجود ظرفیت ایجاد اشتغال شهرستان محل استقرار نام شهرک و ناحیه صنعتی 

 ناحیه صنعتي

 100 242 بوشهر چغادک

 10 45 دشتي دشتي

 200 544 دشتستان گزبلند

 4 31 دیلم بویرات

 42 11 دیر لمبدان

 100 255 کنگان بنک

 40 242 تنگستان بنه گز

 صنعتی استان بوشهر یهاشهرک: شرکت مأخذ

 زیرساخت -1-2-3-4-3-3

 منطقه ویژه  اقتصادی انرژی پارس

 : فارس جیخل یالمللنیبفرودگاه 

 و شدهنییتعاساسي الزم برای نیل به اهداف  یهارساختیزسازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در راستای ایجاد 

و توسعه  متعدد و عظیم صنایع گاز و پتروشیمي یاپروژه ترعیسراجرای هرچه  یازهاین شیپ نیتأمو  هایازمندینپاسخگویي به 

احداث یک فرودگاه جدید در  1351قطب صنعت گاز و پتروشیمي کشور در سال عنوان بهمنطقه ویژه  یو اقتصاداجتماعي 
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 يالمللنیب.فرودگاه  به بهر برداری رسید 1355دستور کار قرار داد که در فرودین  و درمنطقه عسلویه را ضروری تشخیص داده 

با  1355هکتار در سال  100به مساحت پا از سطح دریا در زمیني  21  در جنوب شرقي استان بوشهر و در ارتفاع فارس جیخل

توسط سازمان منطقه  يالمللنیبداخلي و   یپروازهاجهت پذیرش  یو هوانوردناوبری  .خدمات فرودگاهي ارائه تیمأمور

داخلي،  پروازهزار  4قریب به   .این فرودگاه با داشتن مسافر و بار طراحي و احداث شده است نقل و حمل منظور بهویژه 

در  یاژهیومسافر در سال از نظر تعداد پرواز و تجهیزات ناوبری از جایگاه  ونیلیم کیو خروجي و جابجایي بیش از ورودی 

 .سطح کشور برخوردار است

 هپروژشرکت ملي نفت ایران جهت ارائه خدمات بندری به شناورهای ورودی حامل کاالهای مجتمع بندری پارس: 

ه سبت بشناورهای خدماتي ن نیهمچنو و سایر صنایع وابسته و محصوالت تولیدی صادراتي  هايمیپتروشو  هاشگاهیپاال یا

اقدام نموده  SPM شناور یهایگو، مشتمل بر بندر خدماتي و بندر پتروشیمي  پارس و طراحي و ساخت مجتمع بندری پارس

 پست اسکله و دو گوی شناورمي باشد. 25دارای  جمعاً که است 

 

 
 

 یاحوضچهمتر ،  1002و  2250غربي و شرقي به ترتیب با طول  شکن موجپست اسکله، دو  10بندر خدماتي پارس دارای  

شاهرگ اصلي واردات و صادرات  عنوانبهمجتمع بندری پارس .باشديم هکـتار 150 یکرانهپسهکتار با  4485به مسـاحت 

 .باشديمداخلي و خارجي  ارانگذهیسرماکاال در منطقه یکي از عوامل مهم جذب 

 بندر پتروشیمی پارس:

الي  15اسکله جامدات( با آبخور  1اسکله مایعات گازی و  2اسکله مایعات،  4پست اسکله ) 15بندر پتروشیمي پارس با  

اودهي کشتي میلیون تن جامدات( با قابلیت په 4میلیون تن مایعات و مایعات گازی و  24میلیون تن )  35متر و ظریفت کل  32
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رسید. سالیانه قریب  یبرداربهرهتن در ساعت در دو فاز به  2250الي  110و ظرفیت تخلیه و بارگیری  هزار تن 10تا ظرفیت 

 .کننديمفروند کشتي در این بندر تردد  1200به 

 پایانه مسافربری پارس: 

ضلع غربي منطقه ویژه  )در  هیاليمنتههکتار در   5ود صد میلیارد ریال در زمیني به مساحت حد بربالغاین پروژه با اعتباری 

 است. شدهاحداثپنج میلیون مسافر در سال طراحي و  یيجاجابهمجاورت دروازه غربي منطقه ویژه ( و با توان 

ی، تجار یهاغرفه، مسافر نقل و حمل یهاشرکت، دفاتر ان ترمینال ) دفتر مدیریت پایانهساختم  "این پروژه شامل 

 درون سیروس يتاکس، جایگاه بهداشتي(، پارکینگ عمومي یهاسیسروو  نمازخانه گیشه اطالعات، انبار توشه، ،رستوران

، هداریجنبي از جمله  ب یهاساختمان، خوابگاه رانندگان و ، انبار مرکزییشهر درون، ایستگاه اتوبوس یشهر برونو  یشهر

جایگاه اختصاصي اتوبوس جهت سوار کردن  "، تعمیرگاه و کارواش و گاز نیبنز پمپ :جایگاه سوخت ،، مسجدينشان آتش

 . باشديممسافرین 

 برسد. یبرداربهرهاین پایانه مقرر است از طریق برگزاری مزایده و واگذاری به بخش خصوصي به 

 مسافر   نقل و حملامکانات پایانه 

 مسافربری یهاشرکتدفاتر اداری و فروش بلیط 

کارواش،  ،يدکی لوازمخدمات عمومي و تسهیالت پشتیباني  از جمله تعمیرگاه خودرو و فروشگاه  کنندهارائهمراکز  

لیت احداث ، قابمارکت پارکینگ عمومي ، سوپرو آرایشگاه يخانگلوازمفروش اغذیه و  یهاغرفه، جایگاه سوخت، رستوران

 و بهداری ينشانو آتشزمین ورزشي 

 کاال:  نقل و حملشهرک 

در مجاورت ضلع شرقي منطقه ویژه ) هیاليدر منتههکتار  واقع  35با زمیني به مساحت  کاال نقل و حملپروژه شهرک 

 نقل و حملصنعت   و کنترلتمرکز  هدف با 1352در سال  الذکر فوقاست. پروژه  گرفته قرار( طقه ویژهدروازه شرقي من

کاال  نقل و حملشرکت  24 استقرار حدودکاال و با ظرفیت جابجایي حداقل بیست میلیون تن محصوالت تولیدی در سال و 

به  1342سال  ماه بهمنطراحي و مصوب گردید که در صورت لزوم و نیاز امکان توسعه آن وجود دارد. این شهرک در 

کاالی سنگین و  نقل و حملشرکت  14وده و فرآیند صدور بارنامه توسط نیز فعال ب اکنون همرسیده و  یبردار بهرهمرحله 

شرکت دیگر نیز در حال احداث  12واگذار گردیده و  ينقل و حمل یهایکاربر. همچنین کلیه ردیپذيمفوق سنگین انجام 

 .باشنديمساختمان مربوطه 
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 1خارکجزیره 

 باشديماسکله به ترتیب زیر  4و تجهیزات بندری این جزیره شامل  ساتیتأس : 

 موردی نفت خام بارگیر منظور بهوابسته به آن متعلق به شرکت ملي نفت ایران  بوده و  ساتیتأس: این اسکله و  Tاسکله 

 . ردیگيم  قرار استفاده

 ورمنظ بهعلق به شرکت نفت فالت قاره  بوده و ( : اسکله  آذرپاد یا جزیره دریایي متSEAILANDپاد ) اسکله آذر

 .ردیگيمقرار  مورداستفادهبارگیری نفت خام 

 منظور هبوابسته به آن متعلق به شرکت سهامي پتروشیمي خارک  بوده و  ساتیتأس: این اسکله و اسکله مجتمع پتروشیمي

 .ردیگيمقرار  استفاده موردی  پتروشیمي هافرآوردهبارگیری 

ناورهای تدارکاتي ، شهاکشدکپهلوگیری  ی منظور بهوابسته به آن  ساتیتأس: این اسکله و فالت قاره شکن موجاسکله و 

 .ردیگيمقرار   استفاده موردو خدماتي 

  جزیره آب نیتأممنابع 

ر سبز جزیره د بهداشت، صنعت و خدمات و فضای ،نیاز جزیره اعم از شرب آب مورد نیتأمدر حال حاضر منابع اصلي 

 از: اندعبارتها پتروشیمي و پایانه فالت قاره، یهاشرکتمحدوده عملکرد 

 هاکننیریشآب : 

 نیریش آبشود. با توجه به ظرفیت اسمي این مي نیتأم ها کن نیریش آبعمده مصارف آب جزیره از طریق 

توان گفت که در حال حاضر از نظر کمي جزیره با کمبود آب چنداني مواجه نیست اما از نظر کیفي مي هاکن

ت مطالعات و آزمایشا بر اساسبخصوص از نظر آب شرب و نیز سیستم توزیع آب با محدودیت روبروست. 

داری یا و نیز مقآلوده بودن آب در به خاطردارای آلودگي نفتي  هاکننیریش آبآب تولیدی  گرفته انجام

اند تا این آب مناسب برای شرب نباشد. باعث شده مجموع درباشد که آهن )که حاصل خوردگي است( مي

 آب بخصوص برای صنایع کنندهنیتأمدر هر زمان  اعتمادقابلمنابع  عنوان بهست که ا مزیت این منابع این

که آلودگي  هاستآنو هزینه باالی  هاآندر حال حاضر آلوده بودن آب تولیدی  هاآنباشند و محدودیت مي

 خواهد بود. رفع قابلخانه در حال ساخت  از طریق تصفیه هاآنآب 

 شربآب  یسازرهیذختوزیع و  ،سیستم تأمین 

                                                      
  مي باشد. 1344اطالعات این بخش بر اساس طرح ساماندهي جزیره خارک و بازدیدهای میدان سال  1
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اره، ق مسکوني )فالت یهاکمپ ازین موردبخش خانگي و خدماتي خارک شامل آب  ازین موردآب بهداشتي 

 .باشديم. . . و نیروی هوایي و دریایي سازماني یهاخانه، شهر خارکبخش بومي ، (، فرودگاههاانهیپا، پتروشیمي

 . باشنديممصارف صنعتي مطابق زیر  جز بهمیزان مصرف آب بهداشتي خارک 

 خارک شربمصارف آب : 112جدول 

 در روز  مکعبف متر مصرمیزان  بخش 

 400 کمپ فالت قاره و رستوران ، اداری 

 200 کمپ پتروشیمي ، رستوران 

 200 اداری پتروشیمي 

 200 اداری فالت قاره 

 1500 شهر خارک ، فرودگاه  و . . . .  شناورهاشامل اداری مسکوني ، رستوران ، مصارف حفاری و  هاانهیپا

 400 نیرو هوایي و دریایي 

 3400 مصرف آب بهداشتي کل 

 خارک: گزارش طرح ساماندهی مأخذ

تروشیمي و پ هاانهیپاکه در محوطه  یيهاآنمخصوصاً  هادستگاه. گردديمتأمین  کننیریشآبدستگاه  11توسط  جمعاًکه 

مان حجمي موجود و افت راند یهادستگاهباالیي ندارند و فرسودگي و استهالک  یيکاراطول عمر زیاد  به علتمستقر هستند 

 . دینمايمباالی تعمیراتي و عملیاتي را ایجاد  یهانهیهزو  هادستگاه

مپاژ و سپس توسط ایستگاه پ شده رهیذخبعد از تولید در مخازن  کننیریش آب یهاکارخانهدر  شده دیتولآب شیرین 

 13000آب شیرین در محوطه پتروشیمي حدود  . مخازن ذخیرهرسنديمشده و به نقطه مصرف  يرسانآبوارد شبکه 

و یک  پر مهین يمکعب متر 4000خالي یک مخزن  يمکعب متر 3000مکعب گنجایش دارند که در حال حاضر دو مخزن متر

مخزن  1تعداد  هاانهیپا. در محوطه شوديمپر از آب شیرین نگهداری  يمترمکعب 140و یک مخزن  يمترمکعب 410مخزن 

آب مصرفي  یساز رهیذخمخزن  4و  مترمکعب 24000با حجم  کننیریش آبتولیدی کارخانه  یساز رهیذخشامل مخزن 

 وجود دارند.  مکعب متر 13200روزانه با حجم 

 بآسپس با پمپاژ و شبکه  شده رهیذخوارد مخازن  کننیریش آبدر محوطه نیروی هوایي و دریایي نیز آب خروجي از 

 به علتولي  آورديمبه جزیره خارک  سردشتآب را از ساحل ، مناطق  32. یک خط لوله ًرسنديم به نقطه مصرف يرسان

و  ودشيممقدار کمي آب توسط این لوله به جزیره منتقل  شوديماینکه در طول مسیر خط لوله در ساحل از آن برداشت 

و قرار  باشديمناست مناسب  شدهيماینکه این خط لوله قبالً جهت انتقال نفت استفاده  به علتکیفیت آب ورودی به جزیره 

 مناسبي جهت تصفیه این آب در جزیره نصب و بعد از تصفیه به مصرف شرب برسد.  خانه هیتصفاست 
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 هاآنتولیدی از و قنوات هستند  که در جزیره وجود دارند و میزان آب  هاچشمهمنبع دیگر آب آشامیدني در جزیره 

 . باشديمدر سال  مترمکعبمیلیون  04/0

  يرسانبرقسیستم 

ان بوشهرمي شرکت توزیع نیروی برق است به عهدهشهر خارک بومي و تأمین انرژی الکتریکي منطقه  یبرداربهرهمسئولیت 

که در حال حاضر یکي  گردديممگاوات تأمین  3دستگاه دیزل ژنراتور  هر یک به ظرفیت  5توسط  بوميباشد. برق منطقه 

. که کننديممگاوات برق تولید  10. و مابقي در بدترین شرایط حدود باشديماز این مولدها به علت خرابي از مدار خارج 

 بایستي منابع تولید دیگری که بعداً شرح داده خواهد شد برای آن در نظر گرفته شود. 

  باشديممراکز مصرف در خارک شامل مناطق ذیل:  

مگاوات برآورد  4/4حدود  1340که افراد بومي جزیره در آن سکونت دارند و طبق جدول ذیل بار آن تا سال  یامنطقه

 شده است. 

 .  باشديممگاوات  4ابوذر، دورود و فروزان )فالت قاره( که بار مصرفي ان در حال حاضر حدود  یهاکارخانه

 پتروشیمي و متانول  یهاکارخانه 

مگاوات تخمین زده  40مگاوات و در آینده به حدود  15طبق اظهار مسئولین پتروشیمي بار آن در حال حاضر حدود 

 ولي تاکنون برنامه دقیقي مشخص نگردیده است.  شوديم

و با  باشديممگاوات مازاد بر میزان تولید  4بار مصرفي آن در حال حاضر به  ربطیذنفتي طبق اظهار مسئولین  یهاانهیپا

نفتي وجود دارد  یهاانهیپامگاوات کمبود تولید در شرکت  4لذا  گردديممگاوات بالغ  5توجه به اینکه تولید آن به حدود 

 .گردديمپراکنده منطقه تأمین  یهاروگاهینگردد و مابقي از که یک مگاوات آن از شرکت توزیع استان بوشهر تأمین مي

 انیروگاه شرکت نفت فالت قاره ایرن 

در  است که یک نیروگاه شامل چهار واحد توربین گازی صورتنیبدوضعیت تولید انرژی الکتریکي در نیروگاه مزبور 

 باشد.مگاوات مي 1الي  4منطقه موجود بوده و حداکثر تولید این نیروگاه در شرایط عادی 

نیز در نیروگاه مزبور وجود  باشدينم لوواتیک 500یک واحد اضطراری که ظرفیت آن در حال حاضر بیش از  ضمناً

که مدت نسبتاً زیادی  باشديممگاوات  5/3و دو دستگاه  5/2واحدهای گازی مذکور شامل دو دستگاه  یهاتیظرفدارد.  

و لذا در حال حاضر قابلیت تولید این مولدها تنزل پیدا نموده است. مشکالت این  شدهیسپر هاآن یبرداربهرهاز زمان آغاز 

 .  باشديمشرکت پس از نصب واحدهای جدید قابل رفع 

  صادرات مواد نفتي یهاانهیپانیروگاه شرکت 
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 5روزانه تولید  باقدرت SOLARو دو واحد گازی  4000نیروگاه این شرکت با دارا بودن چهار واحد گازی را ستون 

مصرفي مناطق  . حجمدینمايم نیتأمنفتي، اداری و منازل مسکوني وابسته به این شرکت را  ساتیتأس ازین موردمگاوات برق 

 . در وضعیت موجود شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با انتقال یک مگاواتباشديمبیش از تولید این نیروگاه  شده ذکر

. تعدادی واحدهای دیزلي نیز در منطقه برای مواقع اضطراری و استفاده دینمايمجود را برطرف برق به این نیروگاه کمبود مو

 . باشديممحسوس  يخوب بهنیز وجود دارد. کمبود تولید در این بخش از منطقه  هاقسمتسایر 

 پتروشیمي یهاروگاهین 

دستگاه گازی  2ات و نیروگاه متانول شامل مگاو 1واحد توربین بخار هر یک  به  ظرفیت  2نیروگاه پتروشیمي شامل 

 . دینمايم. که بار پتروشیمي را تأمین باشديممگاوات  4واحد بخار به ظرفیت  1مگاوات و همچنین  4هریک به ظرفیت 

 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

و موافقت بانک مرکزی با صدور گواهي مبدأ و قبض  14سال  ماه یدبه دنبال تصویب منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در 

وارد محوطه بندری منطقه ویژه  11انبار تفکیکي برای منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر، اولین محموله کاال در خردادماه سال 

 گردید.

اراضي آن آغاز گردید.  یزسا آمادهعملیات اجرایي و  11منطقه ویژه عمومي با مسئولیت شرکت عمران و توسعه در سال 

 . دلیل این موضوع محدودیت منابعکرديمها روند بسیار کندی را طي های آغازین فعالیت منطقه تأمین زیرساختدر سال

های قانون بودجه در استفاده از اعتبارات دولتي جهت تأمین سازمان مسئول منطقه و ممنوعیت عنوانبهشرکت عمران و توسعه 

 ده است.ها بوزیرساخت

امکان اختصاص بخشي از  یامنطقهو تعریف ردیفي در قالب اعتبارات توازن  51قانون بودجه سال  4با اعالم تبصره 

 های منطقه ویژه بوشهر فراهم گردید. اعتبارات موضوع این تبصره در تأمین زیرساخت

 در منطقه به شرح ذیل است :  هارساختیزآخرین وضعیت عملیات تأمین 

بود  شده یزیربرنامه یاگونهبههکتار فضای عملیاتي منطقه با توجه به محدودیت منابع اعتباری  1550اراضي: از مجموع 

 آمادهبرنامه هدف  عنوان بههکتار  250های منطقه به فازهای مختلف تقسیم و در فاز اول سازی و تأمین زیرساخت که آماده

 گردد. یساز

ای از آن نیز در اختیار گردیده و بخش عمده یسازآمادهکامل  طوربهتقریباً فاز اول اراضي منطقه   54تا نیمه اول سال 

 است. قرارگرفتههای مختلف گذاری در بخشمتقاضیان سرمایه
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منطقه در فاز اول حدود  ازین موردبرق   51و  53های های صورت گرفته در سالبرق و روشنایي معابر: با توجه به فعالیت

 کیلومتر اجرا گردیده است.  15مداره به طول  2مگاوات از مسیر چغادک به منطقه با ایجاد یک خط  10

 .باشديمکیلومتر  1/4در بخش روشنایي معابر هم طول شبکه داخلي برق منطقه در حال حاضر 

کیلومتر تأمین و  4طریق ایجاد یک خط اختصاصي به طول  لیتر در ثانیه از 40فاز اول منطقه به میزان  ازین موردآب: آب 

 کیلومتر احداث گردیده است. 5/10شبکه داخلي آب منطقه نیز به طول 

 آوری و انتقال فاضالب منطقه نیز تکمیل گردیده است.مطالعات شبکه جمع

فعال است. طول  ینور بریفشبکه کیلومتر  14خط تلفن و با استفاده از  1000مخابرات: مرکز مخابرات منطقه با ظرفیت 

کیلومتر خواهد رسید. همچنین طرح  11این میزان به  54کیلومتر است با ادامه کار در سال  12شبکه داخلي مخابرات منطقه 

BTS  برداری قرار گرفته است. مورد بهره  53تلفن همراه منطقه نیز از سال 

اندازی و در حال حاضر با  راه 54مترمربع در سال  1300 های خدماتي: ساختمان گمرک منطقه به مساحتساختمان

 های خدماتي از جمله. سایر ساختماندهديمکلیه عملیات گمرکي را در منطقه انجام « آسي کودا»برخورداری از سیستم 

 برداری است.مترمربع در حال بهره 500و نگهباني به مساحت  ينشانآتش

تني الکترونیک در منطقه انجام امور گمرکي  40ترمربع مساحت دارد و دو باسکول هزار م 15پارکینگ کانتینری منطقه 

 .کننديممنطقه را پشتیباني 

هکتار  250هکتاری فاز اول منطقه فنس کشي گردیده و فنس فاز دوم منطقه نیز به مساحت  250سایر امکانات: کل فضای 

 در دستور کار قرار دارد.

 برداری است.در حال بهره 52کیلومتر از سال  4ه طول جاده دسترسي منطقه به دریا ب

متر احداث گردیده که عملیات صادرات و واردات بخشي  110اسکله خور لشکری با مشارکت شرکت صرف به طول 

 از کاالهای منطقه از این طریق انجام خواهد شد. 

،  به دینمايما طرح توسعه آن تسهیل منطقه که ارتباط موقعیت فعلي منطقه را ب سطحهمپروژه روگذر تقاطع غیر

 برداری خواهد رسید.بهره

 به شرح ذیل برشمرد: توانيممرتبط با زیرساخت منطقه  یهايژگیواز جمله 

  بوشهر با داشتن پرواز روزانه به شهرهای داخلي و کشورهای  يالمللنیبصدور برخورداری از امکانات فرودگاه

 فارسجیخلحوزه 
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 با ایيدری مسافربری یهاانهیپا و هااسکله و محوطه در بارگیری و تخلیه جهت بندری امکانات از برخورداری 

 فارس جیخل حوزه کشورهای به مسافر و بار حمل زمینه در مجهز یهايکشت از یریگبهره

 مجهز یهاهتل نظیر شهری امکانات از کامل استفاده و یریگبهره 

 هانآ از سریع استفاده امکان و منطقه در …و راه تلفن، برق، آب، نظیر اقتصادی یهارساختیز تمام وجود 

 جنوبي پارس گاز انرژی عظیم منابع به منطقه نزدیکي به توجه با ارزان و فراوان انرژی به رسي دست 

 جاده و دریا فرودگاه، طریق از کاال سریع ترانزیت امکان 

 کاال دپو و انبارداری یهانهیهز بودن پائین 

 مواد و قطعات صادرات و واردات برای گمرکي یهاتیمعاف از برخورداری با صنعتي واحدهای احداث امکان 

 شده دیتول کاالهای اولیه

 مختلف از جمله نخیالت و همچنین شیالت یهانهیزمی در کشاورز مناسب امکانات از یمندبهره 

 منطقه در فراساحلي و یسازيکشت صنایع استقرار 

 ساختمان در گمرک مأموران استقرار همچنین و منطقه در پزشکي یهاتیفور و ينشان آتش واحد وجود 

 منطقه گمرک

 بوشهر اقتصادی ویژه منطقه به پارس اقتصادی ویژه منطقه نزدیکي 

 مدیریت -1-2-3-4-3-4

 منطقه ویژه  اقتصادی انرژی پارس

ملي نفت ایـران وظیـفه اداره و راهبری حـوزه عملیاتي پشتیباني پـارس جنوبي،  و شرکتبـه نمایندگـي از وزارت نـفت  

و  یربردابهره، اجرااصـلي شامل تعریف، تصویب )طراحي،  یهاتیفعالدارد؛  بر عهدهپـارس کنگان و پـارس شمالي را 

، برق، آب و مدیریت و راهبری منطقه ، بنـدر، فرودگاهآهنراهعمومي مانند: راه،  یهارساختیزنگهداری( ایجاد و احداث 

 اصلـي آن اسـت. یهاتیمأمورجـزء وظایف و 

. باشديمسازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس دارای شخصیت حقوقي و مستقل است که سرمایه آن متعلق به دولت 

 ينیبشیپمي ایران، و در موارد این سازمان از حیث حقوقي تابع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسال

 .باشديمنشده در قانون نامبرده و اساسنامه، تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت 
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 خارکجزیره 

و بخش تحت  خارکبه مدیریت شهرداری شهر  خارکدارای فرمانداری ویژه بوده و از دو محدوده شهر  خارکجزیره 

مدیریت وزارت نفت از عملکرد اقتصادی قدرتمندی برخوردار  کهیيازآنجاشده است. اما مدیریت وزارت نفت تشکیل 

 .باشديمرگذاریتأثاست بسیار 

 

 

 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

اراضي آن آغاز گردید.  یسازآمادهعملیات اجرایي و  11منطقه ویژه عمومي با مسئولیت شرکت عمران و توسعه در سال 

 . دلیل این موضوع محدودیت منابعکرديمها روند بسیار کندی را طي های آغازین فعالیت منطقه تأمین زیرساختدر سال

های قانون بودجه در استفاده از اعتبارات دولتي جهت تأمین سازمان مسئول منطقه و ممنوعیت عنوانبهشرکت عمران و توسعه 

 است. ها بودهزیرساخت

 صنعتی یهاشهرک

 .دباشنيمصنعتي استان بوشهر  یهاشهرکصنعتي و نواحي صنعتي استان تحت مدیریت شرکت  یهاشهرک

 یبندجمع -1-2-3-4-3-1

 اشتغال -عملکرد

واگرای  امالًکگفت که این نواحي در یک وضعیت   توانيموضعیت عملکرد اقتصادی نواحي خاص استان  یبندجمعدر 

به لحاظ اقتصادی ، دارای اختالف سطح بسیار باالیي با یکدیگر بوده و از نظر تعامل و  کهیطوربهعملکردی قرار دارند 

 نبود رابطه متقابل و متعامل بین صنایع موجود در استان و صنایع  واقع در. ندینمايمارتباط هر یک مستقل و بدون تعامل عمل 

 شند درباو بدون عملکرد  مصرفيبصنعتي استان مانند جزایر و نواحي  هاشهرک عمالًبزرگ نفت و گاز باعث شده تا 

ت مرکز بوده به سم عمدتاًبخشي اثرات توسعه منطقه پارس که  جذب برعالوه  يستیبايمدر یک وضعیت مطلوب  کهيحال

ه در حال حاضر ي کهای تولید در فرآیند فعالیت صنایع مسقر در منطقه پارس نقش ایفا نمایند. موضوعمنابع و نهاده نیتأمدر 

 وجود ندارد.

 مدیریت

اط بدون تعامل و ارتب  کامالًاین نواحي به لحاظ مدیریت،  دهديمبررسي وضعیت  مدیریت نواحي خاص استان نشان 

. شرکت نفت و منطقه ویژه پارس هریک دارای مدیریتي در سطح ملي و مستقل از استان بوشهر بوده و منطقه ویژه باشنديم
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با تعامل  ارتباط و  بدونو باشنديمصنعتي و نواحي صنعتي نیز دارای مدیریت محلي  یهاشهرکاقتصادی بوشهر به همراه 

شکیل یک کمیته ت صورت بهمدیریتي و یا  مراتب سلسلهبه شکل  توانستيماین ارتباط  که يصورت در باشنديم گریکدی

 مشترک در استان برقرار شود.
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