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  رزیی استان بوشهر و ربانهمسازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر
 ویرایش چهارم  تحلیل ویژگی های اقتصادی جمعیتعنوان گزارش:

 1-3-2-1منطبق با بند  سوممرحله اول، گام دوم، فصل ارتباط با شرح خدمات: 
 اقتصادیبررسی و تحلیل گروه: 

 5002212B002130306RE104960810شناسه گزارش:
 تیم مطالعاتی برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 . حسین ارامی . مرتضی ثابت قدم مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیف مشاوران عالی: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ی:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایی: 

 ی اصلی مطالعاتی:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسببررسی و 

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 
 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:
 بوشهر، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 5313333315کد پستی: 355-33333353دورنگار:   355-33333533-1تلفن: 
 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 31خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 
 133634333کدپستی: 66355623دورنگار:  66355623-4تلفن: 

 info@maab.co.irکی:پست الکترونی.maab.co.irwwwسایت اینترنتی: 
 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایی:                        مدیر فنی: ،مجتبی رفیعیانفیروز توفیقمشاوران عالی: 

 سونیا کریمی                       خواجه برج سفیدیآرمان  حسین آرامی و رتضی ثابت قدمم

 گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
  گروه 

 بررسی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی:
 ها:بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه 

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 عبدیرضا عابدین زادگان 

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایی:گروه تحلیل ویژگی گروه بررسی و تحلیل محیط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فیضی جودت اصلمدیر گروه: مسعود 

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری تحلیل اجتماعی و فرهنگی:گروه بررسی و 

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مرتضی بیدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشی رامین ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 عمرانیفاطمه 

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 توفیق فیروز یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1302برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآسطح راهبردی با الگوی  برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است.

 ارائهاتی به عملی و سطحکندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیدر استانماقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح

ص به مشخ طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازین موردعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

شرح  اصلی و ارکانمراحل  .پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 وین سند آمایشمرحله اول:  تد

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

جربیات جهانی و ت هاروشفصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  شود.مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 ایش است.های مکانی آم نیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهشامل مدیریت پیشاختصاص دارد. فصل سوم، 

ند. رسای عمومی را به انجام میاجماع سازی همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسافصل چهارم، 

ل ششم، بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در فصیتاولو به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقهمسئلهفصل پنجم به 

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

وسعه تهای مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  اساس

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و سازمانی،  -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیز طیمح

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

ها، بررسی و تحلیل ندهای اصلی بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیو



 

 ر

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 

شناسایی  امل چهار فصل با عناوین:ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و ، معرفی طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گمالی سرمایهگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

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

ی برنامه افزار پایش و ارزیابت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیری

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمی آمایش گام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیل

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

دخالن(، م ) مشتمل بر کلیه ذی های اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندیها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

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

 باشد.می

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

ین های کالن و تدوبازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست کنترل اهداف خرد،

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه مینقشه سیاست های ویژه موضوعی و موضعی توسعه،معرفی طرح



 

 ز

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش راجاهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

م نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پنج

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

 باشد.ه میاجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنام

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

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

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی 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.می

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

 عی و کوچکهای موضآمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریپذیری برنامه شده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

ستان ا بررسی و تحلیل اقتصادی مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 شرح خدمات است. 1-3-2-1و بند  ویژگی های اقتصادی جمعیتیل با عنوان گزارش تحل
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 مقدمه

از دیدگاه اقتصادی است به نحوی که هم تحوالت جمعیتی دیده شود بوشهر هدف از این گزارش تحلیل جمعیت استان 

خش به قرار رش این بتوصیفی استفاده شده است مراحل تهیه گزا -کار برای این منظور از روش تحلیلی و هم تحوالت بازار 

 :زیر می باشد

نده شود در این بخش اجزا تشکیل ده در بخش اول به تحلیل روند تحوالت جمعیت فعال و غیر فعال استان پرداخته می

دی شاخص در سه بخش بع .و با متوسط کشور مقایسه می گردد شدهجمعیت فعال و غیر فعال در استان و شهرستانها بررسی 

الوه بسیار دیگر به ع ،اقتصادی و بهره وری نیروی انسانیبار تکفل  ،تحوالت نرخ بیکاری اد جمعیت مانندهای مختلف اقتص

ها و فعالیتهای شهرستانبه تحلیل فعالیتهای پایه استان و  بعدیگیرد در بخش  از شاخص های بازار کار مورد بررسی قرار می

واهد اختصاص خعات انجام شده تبعی آنها پرداخته خواهد شد و در نهایت بخش آخر به جمع بندی و نتیجه گیری از مطال

 .یافت

 در راهنمای شرح خدمات تهیه طرحهای آمایش سرزمین، در خصوص این بند آمده: 

آوردن میزان اشتغال و بیکاری در سطح استان به عالوه منظور از تحلیل ویژگیهای اقتصادی جمعیت، بررسی و بدست »

 «پاره ای از متغیرهای ذی ربط با این دو متغیر اساسی است.

بنابراین موضوع اصلی این گزارش، اشتغال و بیکاری و شاخصها مرتبط با آنهاست. در ادامه در راهنمای شرح خدمات 

تهیه این گزارش داده شده است. در راهنمای شرح خدمات چنین توضیحاتی در خصوص منابع اطالعاتی مورد استفاده در 

 آمده: 

همکاران محقق استانی با مراجعه به منابع منتشره از سوی مرکز آمار ایران از قبیل سرشماری نفوس و مسکن، آمارگیری »

 « آنها خواهند پرداخت.از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار و ... به جمع آوری داده های اطالعاتی مربوطه و تحلیل 

بنابراین مشخص است که منابع اطالعاتی مورد استفاده در این گزارش، باید منابع رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار 

ایران باشد. استفاده آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، قابلیت مقایسه استانهای مختلف را ایجاد می نماید که در تهیه طرح 

  تحلیلهای ملی دیگر کاربرد دارد. آمایش ملی و بسیاری
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 تحلیل ویژگی های اقتصادی جمعیت -1-2-3-1

 تحلیل روند تحوالت جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی در استان -1-2-3-1-1

تدا روند شود در این راستا اب در این بخش به تحلیل روند تحوالت جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادی استان پرداخته می

در ادامه به  واستان و شهرستانها به تفکیک جمعیت فعال و غیر فعال  (ده ساله و بیشتر ر سن کار )جمعیتتحوالت جمعیت د

  .ستان و شهرستانها پرداخته می شودبررسی تفضیلی تر جمعیت فعال و غیر فعال ا

 روند تحوالت جمعیت در سن کار به تفکیک جمعیت فعال و غیر فعال -1-2-3-1-1-1

خص استان و شهرستانها بررسی شده و با شا (جمعیت ده ساله و بیشترن فعالیت )در این بند روند تحوالت جمعیت در س

جمعیت در سن فعالیت که در ایران با جمعیت ده ساله و بیشتر مترادف است  .گیرد به کشور مورد مقایسه قرار میهای مشا

ا به بازار نیروی کار خود رحال بخشی از این جمعیت  جمعیتی است که به صورت بالقوه توانایی فعالیت اقتصادی را دارد.

دهند و بخش دیگر نیروی کار خود را به بازار عرضه نمی کنند و در گروه  کنند و جمعیت فعال را شکل می عرضه می

  گیرند.  جمعیت غیر فعال قرار می

 مقایسه روند تحوالت جمعیت در سن فعالیت در استان و کشور -1-2-3-1-1-1-1

هر با به تفکیک جمعیت فعال و غیر فعال در استان بوش (اله و بیشترن فعالیت )جمعیت ده سروند تحوالت جمعیت در س

 رروی کانی بخش از جمعیت ده ساله و بیشتر که تمایل به کار کردن دارند و آن .مقایسه شده است 1311-02در دوره  کشور

یشتر از جمعیت ده ساله و ب جمعیت فعال و سهم آن (ه در نتیجه یا شاغلند و یا بیکارکند )ک خود را به بازار کار عرضه می

است  جمعیت در سن فعالیت نرخ فعالیت اقتصادی در واقع نشان دهنده آن بخش از .وندش نرخ فعالیت اقتصادی نامیده می

ادی هم نامیده مشارکت اقتص به همین علت نرخ فعالیت اقتصادی که نرخ که خواهان مشارکت در فعالیتهای اقتصادی هستند،

ر باشد و هرچه این نرخ در جوامع باالتوضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در یک جامعه می تابعی از شود، می

 .باشد آن جامعه از سطح رفاه باالتری برخوردار است

نشان داده شده است در طول دوره مورد بررسی نرخ فعالیت اقتصادی   2و 1و نمودارهای  1که در جدول شماره  همانطور

نرخ فعالیت اقتصادی استان تقریبا با میانگین  81از نرخ  فعالیت اقتصادی کشور کمتر بوده و در سال  1311 استان، درسال

 شده است  .ی بیشتر از  میانگین کشور 1302کشوری برابری میکند و در نهایت در سال 

ه یا شاغلند و یا زار کار کدر با و بالفعل )جمعیت فعال و حضور یافته (وه )جمعیت در سن فعالیت غیر فعالنیروی کار بالق

کاری باال با وجود نرخ بی .کنند همواره بر اساس سیگنالهای دریافتی از بازار کار تصمیمات خود را به روز رسانی می (بیکار
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آموزش حصیل و یا تشود تا نیروی کار بالقوه به امید دستیابی به شرایط بهتر )مثال یا ادامه  ارسال سیگنالهای منفی سبب می

د خانه دار نکال از ورود یه بازار کار صرف نظر کنند )مان د و یاا به بازار کار به تاخیر بیاندازورود خود ر (مهارتهای مختلف

شرایط  ودو حالت اول  عوقو .دستمزد کمتر وارد بازار کار شوندو یا حاضر شوند حتی با دریافت  (شدن زنان تحصیل کرده

فعالیت اقتصادی و وقوع حالت سوم و شرایط مشابه آن نیز باعث افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشابه آنها سبب کاهش نرخ 

  شود. دستمزدها می

را می توان ورود و توسعه صنایع  1311-02یکی از دالیل اصلی افزایش نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر در دوره 

، هم در دوره ساخت و هم در دوره بهره برداری و توسعه، جنوب نفت و گاز و پتروشیمی دانست. ورود این صنایع به استان

استان را به یکی از فعالترین مراکز کار و فعالیت استان تبدیل نمود و با جذب نیروی کار به این مناطق، سبب افزایش نرخ 

تا سال  1311از سال درصدی نرخ فعالیت اقتصادی استان  0فعالیت اقتصادی در استان شد. بنابراین دلیل بخشی از جهش 

  را می توان به ساخت و بهره برداری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در استان نسبت داد. 1302و بعد از آن تا سال  1381
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-1314-27: روند تحوالت جمعیت ده ساله و بیشتر به تفکیک فعال و غیر فعال در استان بوشهر و کشور در دوره 1جدول 

 )نفر(

 سال 

 کشور  استان بوشهر 

جمعیت ده ساله و 

 بیشتر 
 نرخ فعالیت)درصد (  جمعیت غیر فعال  جمعیت فعال 

جمعیت ده 

 ساله و بیشتر 
 جمعیت فعال 

 جمعیت 

 غیر فعال 
 نرخ فعالیت)درصد(

1311 126380 160102 311100 32.06 21221283 16221223 20313862 31.3 

1381 121102 206222 222026 30.06 10123222 23268222 36211222 30.2 

1302 811121 313266 281810 23.61 63221222 22126812 30132126 38.1 

   2.1 3.0 2.1   1.61 1.16 3.1 )درصد( 11-81متوسط رشد ساالنه 

   1.1 2.1 1.2   1.61 2.13 2.0 )درصد(81-02متوسط رشد ساالنه 

   1.0 2.8 2.2   1.61 1.22 3.23 )درصد( 11-02متوسط رشد ساالنه 

 1333و  1363و  1353سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ، مرکز آمار ایرانماخذ: 

 )درصد ( 1314-27و کشور در دوره  روند تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر :1نمودار 

 
 1333و  1363و  1353، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای ایرانمرکز آمار  ماخذ :

1375 1385 1390

استان بوشهر  30.96 39.96 43.64

کشور  35.3 39.4 38.1
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 جمعیت فعال و جمعیت غیر فعال در استان بوشهر و کشور در ،شد ساالنه جمعیت ده ساله و بیشترمتوسط نرخ ر :2نمودار

 )درصد ( 1314-27دوره 

 
 1333و  1363و  1353عمومی نفوس و مسکن سالهای ، سرشماری ایرانمرکز آمار  :ماخذ 

عالوه بر سرشماریهای نفوس و مسکن، طرح آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران و به صورت فصلی 

انجام می گردد، منبع دیگری برای اطالعات مربوط به نیروی کار است. از آنجا در زمان تهیه این گزارش نتایج سرشماری 

انجام  1301و  1302زمانی مطالعات وضع موجود که در سالهای  منتشر نشده و با توجه به فاصله 1301نفوس و مسکن سال 

( به منظور بررسی وضعیت شاخصهای اساسی بازار کار استان و مقایسه 1301شده، با آخرین سرشماری نفوس و مسکن )سال 

 است.  استفاده شده 1301تا  1301آن با شاخصهای کشوری، از نتایج طرح آماگیری از نیروی کار در فاصله سالهای 

البته باید این نکته را مد نظر داشت که طرح آمارگیری از نیروی کار، به صورت نمونه گیری انجام می شود و دقت نتایج 

آن به هیچ وجه با اطالعات سرشماری نفوس و مسکن به صورت تمام شماری انجام می گردد، قابل مقایسه نیست. در کلیات 

 خطای نمونه گیری پذیرفته شده چنین آمده است:  طرح آمار گیری از نیروی کار در خصوص

درصد و حداکثر خطای نسبی پذیرفته  2حداکثر خطای مطلق پذیرفته شده برای برآورد نرخ بیکاری در سطح استان »

 «درصد است. 22شده برای برآورد این نرخ در سطح استان 

ا در شرایط در دسترس نبودن اطالعات سرشماری با این حال این طرح می تواند تصویری از وضعیت بازار کار استانه

 نفوس و مسکن به روز، ارائه نماید. 

بر اساس اطالعات طرح آمارگیری از  1302-01در جدول زیر نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر و کشور در دوره 

هم برای استان و هم برای  1302همانطور که مالحظه می شود نتایج این طرح در سال با هم مقایسه شده است. نیروی کار 

جمعیت ده ساله و بیشتر  جمعیت فعال  جمعیت غیر فعال 

استان بوشهر  3.03 5.42 1.65

کشور  2.2 2.8 1.9
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بسیار متفاوت است. در حالی که نرخ فعالیت اقتصادی در این سال در  1302کشور با نتایج سرشماری نفوس مسکن سال 

درصد است، بر اساس نتایج طرح  38.1درصد و  23.61استان و کشور بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن به ترتیب 

 درصد است که اختالفی بسیار فاحش است.  36.3و  32.1ین شاخص در استان و کشور به ترتیب آمارگیری از نیروی کار ا

نرخ فعالیت اقتصادی هم در استان بوشهر و  1302-01به هر حال بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در دوره 

 درصد رسیده است.  30.2کل کشور به درصد و در  31در استان بوشهر به  1301 سالهم در کشور افزایش یافته و در 

به صورت فصلی بر اساس نتایج طرح آمارگیری  1301-01روند تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر در دوره 

 از نیروی کار در پیوست شماره یک ارائه شده است. 

 درصد -نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر و کشور: 2جدول 

 کشور استان بوشهر  

1302 32.1 36.3 

1301 31.1 31.2 

1302 31 31.6 

1303 36.8 31.2 

1302 36.3 38.2 

1301 31.2 30.2 

 مأخذ: طرح آمارگیری از نیروی کار سالهای مختلف 

با هم  1311-02ره روند تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر و کشور به تفکیک جنسیت در دو3جدول در 

نکته جالب توجه، افزایش شدید نرخ فعالیت اقتصادی زنان در استان بوشهر در دوره مورد بررسی است. در  .مقایسه شده اند

نرخ فعالیت اقتصادی زنان در  1381ابتدای دوره نرخ فعالیت اقتصادی زنان در استان، بسیار کمتر از کشور بوده، اما تا سال 

مناسبی داشته و اختالف شدید با نرخ فعالیت اقتصادی زنان در کشور را  نیز رشد 1302برابر شده و تا سال  2استان حدوداً 

 بسیار کمتر کرده است. 

از جمله دالیل افزایش نرخ فعالیت اقتصادی زنان در استان بوشهر و همچنین در کشور را می توان ورود زنان تحصیل 

ی به حضور طح تحصیالت، سبب شده تا آنها عالقه بیشترکرده به بازار کار دانست. تغییر شیوه زندگی زنان ایرانی و افزایش س

  در اجتماع و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی داشته باشند.

 )درصد( 1314-27مرد و زن در دوره  کیتفکدر استان بوشهر و کشور به  یاقتصاد تیروند تحوالت نرخ فعال : :3جدول 
 کشور  استان بوشهر  

1311 
 31.3 32.06 کل 

 62.8 16.12 مرد 
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 کشور  استان بوشهر  

 0.1 2.11 زن 

1381 

 30.2 30.06 کل 

 61.6 66.02 مرد 

 12.2 0.22 زن 

1302 

 38.1 23.62 کل 

 62.6 12.03 مرد 

 11.2 12.38 زن 

 مختلف سالهای مسکن و نفوس سرشماری نتایج اساس بر مشاور محاسباتماخذ: 

 ()درصد 1314-27مردان در استان بوشهر و کشور در دوره  یاقتصاد تیروند تحوالت نرخ فعال :3نمودار 

 
 مختلف سالهای مسکن و نفوس سرشماری نتایج اساس بر مشاور محاسبات ماخذ:

1375 1385 1390

استان بوشهر  3.5 3.5 5.1

کشور  3.1 3.3 3.3

۰.۰

۱.۰

۲.۰

۳.۰

۴.۰

۵.۰

۶.۰

۷.۰

۸.۰
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 ()درصد 1314-27هر و کشور در دوره زنان در استان بوش یاقتصاد تیروند تحوالت نرخ فعال :2نمودار 

 
 مختلف سالهای مسکن و نفوس سرشماری نتایج اساس بر مشاور محاسبات ماخذ:

 استان و شهرستانها مقایسه روند تحوالت جمعیت در سن فعالیت در -1-2-3-1-1-1-2

ره کیک جمعیت فعال و غیر فعال در دوتحوالت جمعیت در سن فعالیت استان بوشهر و شهرستانهای آن به تف2جدول 

 جمعیت در سن فعالیت استانمتوسط رشد ساالنه  شود  همانطور که مشاهده می .نمایش داده شده است  1302تا  1381سال 

ا افزایش یافته هرستانهجمعیت فعال در همه شهمچنین جز شهرستان دشتستان افزایش یافته است و و تمام  شهرستانهای آن به 

 است. افزایش یافته دشتستان و دشتی  شهرستانها به جزهمه و جمعیت غیر فعال در است 

بوده است و این در حالی است که  2.0درصد  و بیشتر استان بوشهر در این دورهمتوسط رشد ساالنه جمعیت ده ساله 

بسیار بیشتر از متوسط  (درصد1.22درصد( و جم ) 12.88گان )متوسط رشد ساالنه جمعیت ده ساله و بیشتر در شهرستان کن

 .( کمتر از متوسط استان بوده است درصد 0.04-) رستان دشتستاناستان و در شه

، در حالی که شهرستانهای کنگان درصد بوده است 2.13متوسط رشد ساالنه جمعیت فعال در استان بوشهر در این دوره 

اشی از حوزه که به دلیل تغییرات ن بیشترین میزان رشد را نسبت به متوسط استان داشته اند (درصد 1.22و جم ) درصد(16.08)

درصد ( و 1.23و شهرستانهای دشتستان ) ای گازی در این شهرستان بوده استمجتمع هجدید های گازی و احداث فازهای 

تعداد  1302الزم به ذکر است که تا سال  .ت به متوسط استان تجربه کرده اندکمترین میزان رشد را نسب درصد(1.22بوشهر )

شهرستان بوده است و پس از آن عسلویه و کنگان از  0ی استان بوشهر بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور شهرستان ها

هم جدا شده است و تبدیل به دو شهرستان شده است. با توجه به این که اطالعات موجود در این بخش بر پایه اطالعات 

1375 1385 1390

استان بوشهر  3.3 3.3 1.3

کشور  3.3 1.2 1.1

۰.۰

۰.۲

۰.۴

۰.۶

۰.۸

۱.۰

۱.۲

۱.۴
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کنگان محسوب می شهرستان است و عسلویه بخشی از   0است بر این اساس کلیه تحلیل ها بر پایه  1302سرشماری سال 

 شود.

همانطور که مالحظه می شود در دوره مورد بررسی نیروی کار بالقوه )جمعیت ده ساله و بیشتر( در استان بوشهر به شدت 

 ان )یعنیدرصد، افزایش یافته است. این در حالی است که در این دوره جمعیت فعال در است 2.0و با متوسط رشد ساالنه 

درصد در هر سال( افزایش یافته  2.13کسانی که نیروی کار خود را به بازار کار عرضه کرده اند( با سرعت بسیار بیشتری )

که می تواند فشار بسیار زیادی را به بازار کار استان بوشهر وارد نماید. این فشار عمدتاً از محل مهاجرت نیروی کار به استان 

  ی کنگان و جم و با انگیزه یافتن شغل در صنایع گاز و پتروشیمی موجود در این مناطق انجام شده است.و به ویژه شهرستانها

آن در دوره  یفعال دراستان بوشهر و شهرستانها ریفعال و غ کیبه تفک شتریده ساله و ب تیروند تحوالت جمع :5جدول 

 نفر-27-1324

شهرستانها 

 و استان 

1324 1327 
-27متوسط رشد ساالنه دوره 

 )درصد(1324
جمعیت ده 

 ساله و بیشتر 

جمعیت 

 فعال 

جمعیت 

 غیر فعال 

جمعیت ده ساله و 

 بیشتر 

جمعیت 

 فعال 

جمعیت 

 غیر فعال 

جمعیت ده 

 ساله و بیشتر 

جمعیت 

 فعال 

جمعیت 

 غیر فعال 

 3.22 1.22 2.22 128120 82816 212061 128160 82102 188110 بوشهر 

 1.12 1.11 1.36 31261 21621 16012 33312 10820 13223 تنگستان 

 3.03 1.22 1.22 23222 11282 22122 10332 12218 31388 جم

 2.6- 1.23 2.22- 121262 61868 180132 122006 62261 180263 دشتستان 

 2.30- 1.12 2.3 30166 22121 63811 22116 22316 62012 دشتی 

 2.32 2.22 1.11 26110 16208 22611 21130 12628 22361 دیر 

 2.0 1.21 1.22 11621 12108 21823 12010 0183 22122 دیلم 

 6.10 16.08 12.88 26001 122613 120628 32821 26812 81611 کنگان

 1 1.86 1.33 21236 28311 13103 23238 21861 68800 گناوه 

 1.61 2.13 2.0 281810 313266 811121 222026 206222 121102 استان 

 1333و  1363 سال مسکن و نفوس سرشماری -مرکز آمار ماخذ:

 1302و  1381معیت فعال و غیر فعال استان در دوره های ج ،استان از جمعیت ده ساله و بیشتر سهم شهرستانهای1جدول 

بوشهر و کنگان باالترین سهم از از جمعیت ده ساله و شهرستانهای دشتستان و  همانطور که مالحظه می شود،بیان می کند. 

 همان طور که اشاره شد به دلیل تحوالت عمده ناشی از گاز و .داردجمعیت فعال و غیر فعال استان را در اختیار  بیشتر،

ه ک نهای کنگان و جم، حجم انبوهی از نیروی کار وارد این دو شهرستان شده استمحصوالت وابسته به آن در شهرستا

 ه است. ین تحوالت مرتبط با این مورد بودبیشتر
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 فعال )درصد( ریفعال و غ کیاستان به تفک شتریده ساله و ب تیسهم شهرستانها از جمع :4جدول 

 شهرستانها
 جمعیت غیر فعال  جمعیت فعال  جمعیت ده ساله و بیشتر 

1381 1302 1381 1302 1381 1302 

 26.10 22.31 22.13 21.22 22.02 21.21 بوشهر 

 1.32 1.12 1.82 6.12 6.66 1.18 تنگستان 

 2.86 2.32 2.18 2.21 2.12 2.23 جم

 21.16 28.20 18.18 21.16 22.12 21.16 دشتستان 

 8.21 0.11 6.26 1.11 1.21 8.20 دشتی 

 1.23 1.18 2.22 2.02 2.00 1.21 دیر 

 3.21 3.36 2.13 3.23 3.22 3.31 دیلم 

 0.11 1.82 21.12 11.82 11.12 11.22 کنگان

 0.30 0.61 1.62 8.13 8.61 0.32 گناوه 

 122 122 122 122 122 122 استان 

 1333و  1363 سال مسکن و نفوس سرشماری -مرکز آمار ماخذ:

نمایش داده 6جدول  1381-02روند تحوالت شاخص نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر و شهرستانهای آن در دوره 

شهرستانهای کنگان و بوشهر به ترتیب  ،درصد بوده 30.01 ،1381ر سال د نرخ فعالیت اقتصادی استاندر حالی که . شده است

در  .ت اقتصادی را به خود اختصاص داده انددرصد باالترین میزان نرخ فعالی 22.60درصد و  11.38با نرخ فعالیت اقتصادی 

درصد  68.62شهرستان کنگان با نرخ فعالیت و  درصد بوده 23.61ر استان برابر با نیز نرخ فعالیت اقتصادی د 1302سال 

ل انهای استان در اختیار داشته اند. در طوباالترین نرخ فعالیت اقتصادی را در میان شهرست 22.16وشهرستان جم با نرخ فعالیت 

 ،بیشترین افزایشدرصد(  68.62درصد به  11.38خود )از درصد افزایش در نرخ فعالیت  11.22این دوره شهرستان کنگان با 

بیشترین کاهش را در در میان  (درصد 30.81درصد به 22.60خود )از درصد کاهش در نرخ فعالیت  2.81شهرستان بوشهر با 

  .ربه کرده اندرستانهای استان تجشه

باز هم به خوبی می توان تأثیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را در افزایش شدید نرخ فعالیت اقتصادی شهرستانهای 

  کنگان و جم مشاهده نمود.

 )درصد(1324-27آن در دوره  یدر استان بوشهر و شهرستانها یاقتصاد تیروند تحوالت نرخ فعال :5جدول 
 تغییر)درصد( 1327 1324 شهرستان 

 2.81- 30.81 22.60 بوشهر 

 2.13 38.23 31.31 تنگستان 

 3.12 22.16 38.22 جم

 1.86 31.88 32.23 دشتستان 

 2.22 31.12 31.12 دشتی 

 2.22 38.68 36.22 دیر 
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 تغییر)درصد( 1327 1324 شهرستان 
 2.21 30.26 30.21 دیلم 

 11.22 68.62 11.38 کنگان

 1.22 38.13 31.13 گناوه 

 3.68 23.61 30.01 استان 

 1333سال مسکن و نفوس سرشماری -مرکز آمار :ماخذ

 )درصد( 1324-27آن در دوره  یدر استان بوشهر و شهرستانها یاقتصاد تیروند تحوالت نرخ فعال : :4نمودار

 
 1333سال مسکن و نفوس سرشماری -مرکز آمار :ماخذ

  

بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه  استان 

1363 4.3 3.5 3.6 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.6 4.3

1333 4.3 3.6 4.2 3.3 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3 4.4

3.3

13.3

23.3

33.3

43.3

33.3

33.3

53.3

63.3
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درصد  23.61درصد بوده است که این شاخص در استان بوشهر برابر  38.1نرخ فعالیت در کشور برابر  1302در سال 

 ،ه شاخص نرخ فعالیتببا توجه بوده است که بیانگر بهبود نسبی نرخ فعالیت استان نسبت به کشور است. بر این اساس 

 :توان به سه دسته مجزا تقسیم نمود شهرستانهای استان را می

 شهرستانهایی که نرخ فعالیت در آنها کمتر از استان است  –دسته اول

 شهرستانهایی که نرخ فعالیت در آنها بین سطح استانی و کشور است  –دسته دوم

 باالتر از سطح کشور است.شهرستانهایی که نرخ فعالیت درآنها -دسته سوم 

ت سه شهرستان  دشتی و دشتستان  و تنگستان نرخ فعالیتی کمتر از نرخ فعالی ،شهرستان استان بوشهر 0از 1جدول بر اساس 

نها دیلم و گناوه نرخ فعالیتی بین نرخ فعالیت کشور و استان داشته اند و ت دیر، ،جم ،ر داشته اند و پنج شهرستان بوشهرکشو

   .نرخ فعالیتی باالتر را تجربه کرده استهمان طور که اشاره شد به دلیل تحوالت عمده در منطقه  هرستان کنگان ش

 1327- تیاستان بوشهر بر اساس نرخ فعال یشهرستانها یدسته بند :1جدول 

 شهرستانهایی که نرخ فعالیت در آنها

  32.1کمتر از کشور است  )کمتر از 

 درصد (

 شهرستانهایی که نرخ فعالیت در آنها 

بین نرخ فعالیت کشور و استان است )بین 

 درصد ( 53.54تا 32.1

 شهرستانهایی که نرخ فعالیت در آنها

 (53.54بیشتر از سطح استان است )بیشتر از 

 (68.62کنگان ) (30.81بوشهر ) (31.88دشتستان )

   (22.16جم ) (31.12دشتی)

   (38.68دیر) (38.23تنگستان )

   (30.26دیلم )  

   (38.13گناوه )  

 مشاور محاسبات ماخذ:
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 روند تحوالت جمعیت غیرفعال -1-2-3-1-1-2

دسته از جمعیت در سن فعالیت که وارد بازار کار نمی شوند و یا به عبارت بخش قبل نیز اشاره شد به آن  همانطور که در

معیت جدر این بخش روند تحوالت  دیگر نیروی کار خود را به بازار کار عرضه نمی کنند، جمعیت غیرفعال می گویند.

 اناستو  سایر( در کشور غیرفعال و اجزاء تشکیل دهنده آن )شامل محصالن، خانه داران، جمعیت دارای درآمد بدون کار و

 گرفته است.مورد بررسی قرار بوشهر 

 مقایسه روند تحوالت جمعیت غیرفعال در استان و کشور -1-2-3-1-1-2-1

سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت در سن فعالیت و به ویژه روند تحوالت آن را می توان عالوه بر ویژگیهای ساختار 

ن والت آن نیز نسبت داد. بخشی از جمعیت غیرفعال مانند محصلیسنی و جنسی جمعیت، به وضعیت اقتصادی و تغییر و تح

در مقاطع تحصیلی زیردیپلم و یا زنان خانه دار، صرف نظر از اینکه وضعیت اقتصادی چگونه باشد، هیچگونه مشارکت 

یت اقتصاد عاقتصادی نداشته و جزء جمعیت غیرفعال قرار می گیرند. اما بخشی از جمعیت غیرفعال ممکن است متاثر از وض

کشور و یا اقتصاد استان تصمیم گرفته اند که وارد بازار کار نشوند و در گروه جمعیت غیرفعال قرار بگیرند و بنابراین می 

ن گروه وارد یتوان انتظار داشت که اگر وضعیت اقتصادی کشور و یا استان بهبود یابد و تقاضا برای نیروی کار افزایش یابد، ا

 .بازار کار می شوند

 به عنوان مثال کسانی که به دلیل نیافتن شغل مناسب تصمیم به ادامه تحصیل می گیرند در این گروه قرار می گیرند.

بنابراین مطالب فوق را می توان چنین خالصه نمود که تغییرات سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت در سن فعالیت تا 

نیز هست. به عنوان مثال کاهش سهم جمعیت غیرفعال از جمعیت در  حدودی نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور و یا استان

را عالوه بر ویژگیهای جمعیتی به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در این دوره می 1381-02سن کار در کشور در دوره 

  توان نسبت داد.

-02تان بوشهر و کشور در دوره روند تحوالت جمعیت غیرفعال و سهم آن از جمعیت در سن فعالیت در اس8جدول 

 باهم مقایسه شده اند. 1311

 نفر -1314-27فعال در استان بوشهر و کشور در دوره  ریغ تیروند  تحوالت جمع :2جدول 

 سال  

 کشور  استان بوشهر 

جمعیت  سهم استان از کشور 

 غیر فعال 

سهم از جمعیت ده ساله و 

 بیشتر )درصد(

جمعیت غیر 

 فعال 

سهم از جمعیت ده ساله و بیشتر 

 )درصد(

1311 311100 60.23 20313862 62.1 1.28 

1381 222026 62.23 36211222 62.6 1.23 
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 سال  

 کشور  استان بوشهر 

جمعیت  سهم استان از کشور 

 غیر فعال 

سهم از جمعیت ده ساله و 

 بیشتر )درصد(

جمعیت غیر 

 فعال 

سهم از جمعیت ده ساله و بیشتر 

 )درصد(

1302 281810 16.31 30132126 61.0 1.23 

     2.1   1.61 11-81متوسط رشدساالنه 

     1.1   1.61 81-02متوسط رشد ساالنه 

     1.0   1.61 11-02متوسط رشد ساالنه 

 1333و 1363 و 1353 ینفوس و مسکن سالها یسرشمار -رانیمرکز آمار ا :ماخذ

همین شاخص در  از 1311 ، سهم جمعیت غیر فعال از جمعیت در سن فعالیت استان بوشهر در سال 0جدول با توجه به 

ر د کشور بیشتر بوده است و به این معناست که تمایل به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی در میان جمعیت در سن فعالیت

سهم جمعیت غیر فعال از جمعیت در سن فعالیت در استان بوشهر  1302و  1381اما در سال  ،استان کمتر از کشور بوده است

ر از این دوره کمت ده است و متوسط رشد ساالنه جمعیت غیر فعال در استان بوشهر دراز همین شاخص در کشور کمتر بو

 .کشور بوده است

 فعال در استان بوشهر و کشور در دوره ریغ تیفعال از کل جمع ریغ تیدهنده جمع لیتشک یسهم اجزا: 2جدول 

 (درصد) 27-1314 

 کشور  استان بوشهر 

 سایر  دارای درآمد بدون کار  خانه دار  محصل  جمع سایر  دارای درآمد بدون کار  خانه دار  محصل  جمع   سال 

1311 

 1.0 2.1 21.8 23.8 122 1.81 3.01 22.26 23.12 122 کل 

 11.1 12.1 1.2 16.8 122 16.11 8.11 1.12 13.36 122 مرد 

 3.6 1.8 61 20.6 122 3.83 1.82 62.21 20.01 122 زن 

1381 

 0.1 8.2 21.2 36.0 122 12.16 6.82 23.21 31.11 122 کل 

 16.6 18.3 2.6 62.1 122 21.81 12.31 2.03 62.82 122 مرد 

 6.1 2.2 63.1 21.8 122 8.00 3.12 62.11 26.12 122 زن 

1302 

 12.6 8.0 20.2 31.3 122 12.88 6.11 28.22 32.11 122 کل 

 22.1 22.8 1 11.8 122 26.36 11.10 2.11 11.28 122 مرد 

 1.8 2.2 68.2 21.6 122 1.11 3.22 61.20 22.16 122 زن 

 1333و  1363 و 1353 ینفوس و مسکن سالها یسرشمار -رانیمرکز آمار ا :ماخذ
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 - 1327فعال استان بوشهر و کشور در سال  ریغ تیفعال از کل جمع ریغ تیدهنده جمع لیتشک یسهم اجزا :5نمودار 

 (درصد)

 
 1333نفوس و مسکن سال یسرشمار -رانیمرکز آمار ا :ماخذ

مردان استان بوشهر در سال  انیفعال در مریغ تیفعال از کل جمعریغ تیدهنده جمع لیتشک یسهم اجزا :1نمودار 

 درصد -1327

 
 1333نفوس و مسکن سال یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:

 

محصل  خانه دار  دارای درآمد بدون کار  سایر 

استان بوشهر  32.11 48.24 6.77 12.88

کشور  31.3 49.2 8.9 10.6
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محصل  خانه دار  دارای درآمد بدون کار  سایر 

استان بوشهر  57.28 0.57 15.79 26.36

کشور  55.8 1 20.8 22.5
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-1327زنان استان بوشهر در سال  انیفعال در مریغ تیفعال از کل جمعریغ تیدهنده جمع لیتشک یسهم اجزا :2نمودار 

 درصد

 
 1333نفوس و مسکن سال یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:

 و شهرستانهامقایسه روند تحوالت جمعیت غیرفعال در استان  -1-2-3-1-1-2-2

 1302جمعیت غیرفعال به تفکیک اجزاء تشکیل دهنده آن در استان بوشهر و شهرستانهای آن در سال  0در جدول شماره 

 ارائه شده است.

توان گفت که در استان بوشهر  و کلیه شهرستانهای آن در این سال خانه داران باالترین سهم را  می12جدول با توجه به 

فعالیتهای  در که به نوعی نشان دهنده میزان مشارکت زنان ،غیرفعال داشته اند. سهم این گروه از جمعیت غیرفعالاز جمعیت 

در شهرستانهای دشتی و دشتستان و بوشهر از جمعیت غیرفعال کمتر از متوسط استان بوده است و بیشترین  ،اقتصادی است

زنان در  اقتصادیباشد که این نشان دهنده پایین بودن مشارکت  میسهم این گروه از جمعیت غیر فعال در شهرستان دیلم 

 .این شهرستان است

 1327و شهرستانها در سال  بوشهر فعال استانریغ تیفعال از کل جمعریغ تیدهنده جمع لیاجزا تشک :17جدول 
 سهم اجزا از جمعیت غیر فعال )درصد( 1327

 خانه دار  محصل جمع  شهرستانها 
دارای درآمد 

 بدون کار 
 سایر  دارای درآمد بدون کار  خانه دار  محصل جمع  سایر 

 11.11 8.60 22.66 31.28 122.22 12816 11120 11218 22026 128120 بوشهر 

 12.21 6.02 11.81 20.23 122.22 2211 2232 18213 12321 31261 تنگستان 

 13.13 2.16 11.62 32.20 122.22 3111 628 12200 1122 23222 جم

 12.01 6.33 21.22 31.36 122.22 18210 1613 11282 38228 121262 دشتستان 

محصل  خانه دار  دارای درآمد بدون کار  سایر 

استان بوشهر  22.16 67.09 3.20 7.55

کشور  21.6 68.4 4.2 5.8
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 سهم اجزا از جمعیت غیر فعال )درصد( 1327
 12.82 6.01 21.88 32.31 122.22 1121 2128 10221 12812 30166 دشتی 

 8.10 8.22 12.61 32.18 122.22 2322 2223 13230 8211 26110 دیر 

 12.11 8.21 12.60 28.28 122.22 1613 1202 8223 2211 11621 دیلم 

 13.13 3.33 11.31 31.82 122.22 6318 1162 22111 12062 26001 کنگان

 13.02 6.26 12.33 20.21 122.22 6321 2022 22160 13222 21236 گناوه 

 12.88 6.11 28.22 32.11 122.22 62222 32611 232211 112120 281810 استان 

 1333نفوس و مسکن سال یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:

 روند تحوالت جمعیت فعال -1-2-3-1-1-3

بر اساس تعاریف ارائه شده در بخش قبل جمعیت فعال آن بخش از جمعیت در سن فعالیت است که در فعالیتهای اقتصادی 

، بازار کار جذب می شوندمشارکت دارد و نیروی کار خود را به بازار کار عرضه می کند. آن بخش از جمعیت فعال که در 

جمعیت شاغل و آن بخش که جذب نمی شوند، جمعیت بیکار را تشکیل می دهند. در این بخش وضعیت جمعیت فعال به 

 و شهرستانهای آن و کشور مورد بررسی قرار گرفته است. ء تشکیل دهنده آن در استان بوشهرتفکیک اجزا

 ورمقایسه روند تحوالت جمعیت فعال در استان و کش -1-2-3-1-1-3-1

بررسی شده و به جایگاه استان در  1311-02در این بخش روند تحوالت جمعیت فعال در استان بوشهر و کشور در دوره 

سهم جمعیت فعال از کل جمعیت در  1311مالحظه می شود در  سال 11جدول کشور نیز پرداخته شده است. همانطور که 

 1302و به خصوص  1381اما در سال  ،ر استان بوشهر کمتر از کشور بوده استسن فعالیت یا همان نرخ فعالیت اقتصادی د

همواره  رنرخ فعالیت اقتصادی در استان بیشتر از متوسط کشوری بوده است. متوسط رشد ساالنه جمعیت فعال در استان بوشه

ندی فعال کشور در این دوره رودهد که سهم استان از کل جمعیت  محاسبات انجام شده نشان می .بیشتر از کشور بوده است

 .رسیده است 1302درصد در سال  1.12به  1311درصد در سال  1.21افزایشی داشته است و از 

از اعداد و ارقام ارائه شده در جدول زیر به خوبی می توان فشار وارد شده به بازار کار در استان بوشهر را در این دوره 

ه نیروی کار در این دوره به شدت افزایش یافته است. جمعیت فعال در استان بوشهر مشاهده نمود. جمعیت فعال یا همان عرض

درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد جمعیت فعال در کشور  11در حدود  1311نسبت به سال  1381در سال 

درصد افزایش داشته،  3تنها  در حالی که جمعیت فعال کشور 1381-02درصد بوده است. همچنین در دوره  26در این دوره 

 1311-02درصد رشد داشته است. در مجموع رشد جمعیت فعال در استان بوشهر در دوره  26جمعیت فعال در استان بوشهر 

درصد رشد داشته، در حالی که  122برابر کل کشور بوده است. جمعیت فعال در استان بوشهر در این دوره  2.1در حدود 

 درصد بوده است.  12در این دوره در حدود رشد جمعیت فعال کشور 
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برابر شده است.  2.2حدوداً  1302تا  1311اعداد و ارقام فوق الذکر نشان می دهد که حجم جمعیت فعال استان از سال 

 ظرفیت ایجاد اشتغال داشته باشد 1311برابر سال  2.2باید  1302این رقم به معنای آن است که اقتصاد استان بوشهر در سال 

سال  11درصدی اشتغال در استان در  122تا شاخصهایی مانند نرخ بیکاری افزایش شدیدی نداشته باشند. بنابراین نیاز به رشد 

 ( حاکی از فشار شدید بر بازار کار استان در این دوره است. 01-1311)

 اشی از ساخت و بهره برداریالبته الزم به ذکر است که بخش اعظم رشد جمعیت فعال در استان بوشهر در این دوره ن

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در استان است و مسلماً اگر این صنایع در استان بوشهر ایجاد نشده بود، چنین رشدی در 

 جمعیت فعال استان )که بخش قابل توجهی از آن نیز به مهاجرت نیروی کار به استان مربوط است( اتفاق نمی افتاد. 

 نفر -1314-27فعال در استان بوشهر و کشور در دوره   تیتحوالت جمع روند :11جدول 

   

سهم استان از  کشور  استان بوشهر 

 کشور 

 )درصد(
 جمعیت فعال 

سهم از جمعیت ده ساله و بیشتر 

 )درصد(
 جمعیت فعال 

سهم از جمعیت ده ساله و بیشتر 

 )درصد(

1311 160102 32.06 16221223 31.3 1.21 

1381 206222 30.06 23268222 30.2 1.26 

1302 313266 23.62 22126812 38.1 1.12 

        3.0    1.16 11-81متوسط رشدساالنه 
        2.1    2.13 81-02متوسط رشد ساالنه 
       2.8    1.22 11-02متوسط رشد ساالنه 

 1333و 1363 و 1353 ینفوس و مسکن سالها یسرشمار -رانیمرکز آمار ا :ماخذ

ه در استان بوشهر و کشور ب همان جمعیت شاغل و بیکار هستند سهم اجزاء تشکیل دهنده جمعیت فعال، که12جدول 

محاسبه شده است. همانطور که مالحظه می شود سهم جمعیت بیکار از جمعیت فعال  1311-02تفکیک جنسیت در دوره 

ن است. ای نرخ بیکاری است برای زنان در استان بوشهر در کل دوره مورد بررسی همواره کمتر از کشور بودهکه همان 

وضعیت برای نرخ بیکاری کل و نرخ بیکاری مردان نیز در طول این دوره  نیز صادق است. نکته دیگری که از جدول شماره 

 ن در استان و کشور است که در کل دوره وجود دارد.می توان استخراج نمود اختالف نرخ بیکاری مردان و زنا 11

 درصد -1314-27فعال استان بوشهر و کشور در دوره  تیفعال از کل جمع تیدهنده جمع لیسهم اجزا تشک :12جدول 

 کشور استان بوشهر )درصد(

 بیکار  شاغل  جمع    بیکار  شاغل  جمع     

1311 

 0.1 02.0 122 کل  1.2 02.6 122 کل 

 8.1 01.1 122 مرد 1.6 02.2 122 مرد

 13.2 86.6 122 زن  6 02 122 زن 

 12.1 81.2 122 کل  0 01 122 کل  1381



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر 
 تی جمع  یاقتصاد یاه یگ ژیو لی 

 

5002212B002130306RE104960810م 

 
23 

 کشور استان بوشهر )درصد(

 12.8 80.2 122 مرد 1.8 02.2 122 مرد

 23.3 16.1 122 زن  10.2 82.8 122 زن 

1302 

 12.8 81.2 122 کل  12.8 80.2 122 کل 

 13.1 86.0 122 مرد 0.6 02.2 122 مرد

 22.2 11.8 122 زن  22.0 10.1 122 زن 

 1333و 1363 و 1353 ینفوس و مسکن سالها یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:

 )درصد(1327در استان و کشور در سال  فعال( تیشاغل از جمع تینرخ اشتغال )سهم جمع سهیمقا :2 نمودار

 
 1333نفوس و مسکن سال یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:

 1311-02روند تحوالت سهم استان بوشهر از جمعیت فعال، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور در دوره 13جدول 

 در استان بوشهر نسبت به کشور 1302نسبت نرخ اشتغال در سال  همان طور که مشاهده می شود نمایش داده شده است.

 وضعیت بهتری دارد که این نسبت در مردان و زنان نیز نسبت بیشتری دارد.

 جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور )درصد( ،: سهم استان از جمعیت فعال13جدول 

 بیکار  شاغل  جمع     

1311 

 2.11 2.12 2.68 کل 

 2.12 2.03 2.02 مرد

 2.18 1.11 1.38 زن 

1381 

 2.22 2.22 3.01 کل 

 2.28 2.36 2.12 مرد

 2.21 3.23 2.08 زن 

 2.62 1.28 1.31 کل  1302

کل  مرد زن 

(درصد)استان بوشهر  .63 .33 .53

کشور .63 .65 .53

33

53

53

63

63

33

33
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 بیکار  شاغل  جمع     

 2.23 1.16 1.22 مرد

 1.28 2.11 1.12 زن 

 1353-1363-1333سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران :ماخذ

 )درصد( 1314-27در دوره  تیجنس کیسهم استان بوشهر از اشتغال کشور به تفک :17نمودار

 
 1353-1363-1333سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -:مرکز آمار ایران  ماخذ:

 مقایسه روند تحوالت جمعیت فعال در استان و شهرستانها -1-2-3-1-1-3-2

شهرستان در  0آن در استان به تفکیک روند تحوالت جمعیت فعال و اجزاء تشکیل دهنده  11 و 12در جداول شماره 

، شهرستان 1302و  1381ارائه شده است. از لحاظ شاخص سهم از جمعیت ده ساله و بیشتر، در هر دو سال  1381-02دوره 

گناوه و دشتی  به ترتیب بیشترین سهم را در میان شهرستان ها داشته اند. کمترین سهم از –کنگان –دشتستان –های بوشهر 

تنگستان تعلق داشته –دیر –جم –به ترتیب به شهرستان های دیلم  ،1302و  1381ساله و بیشتر در هر دو سال   جمعیت ده

  . است

به ترتیب  1302کنگان و در سال –دشتستان  –به ترتیب شهرستانهای بوشهر 1381شاخص جمعیت فعال در سال 

ورت در سال به همین ص و یت فعال را در اختیار داشته اند دشتستان بیشترین سهم از  جمع–بوشهر  –شهرستانهای کنگان 

جم وتنگستان –دیر  –به ترتیب شهرستانهای دیلم  1302تنگستان و در سال  –دیر  –جم –به ترتیب شهرستانهای دیلم  1381

  . کمترین سهم از جمعیت فعال را در اختیار داشته اند

به ترتیب به  1302دیر و در سال –جم  –تیب به شهرستانهای دیلم به تر 1381کمترین سهم از جمعیت شاغل  در سال 

  . جم تعلق داشته است –دیر  –شهرستانهای دیلم 

کل  مرد زن 
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 1302تنگستان و در سال –دشتستان  –شهرستانهای بوشهر  1381از لحاظ شاخص سهم از جمعیت بیکار استان در سال 

همچنین کمترین  .یت بیکار استان را به خود اختصاص داده اندگناوه بیشترین سهم از جمع –بوشهر –شهرستانهای دشتستان 

دیر و تنگستان –دیلم –جم  02دیر و در سال –کنگان –دیلم –در شهرستانهای جم  1381سهم از جمعیت بیکار استان در سال 

 .تعلق داشته است

 )نفر( 1327و  1324 تیفعال تیآن برحسب وضع یاستان بوشهر و شهرستان ها شتریده ساله و ب تیجمع :15جدول 

 جمعیت بیکار  جمعیت شاغل  جمعیت فعال  جمعیت ده ساله و بیشتر   

 1302 1381 1302 1381 1302 1381 1302 1381 شهرستان 

 0318 1381 11208 13221 82816 82102 212061 188110 بوشهر 

 3122 3122 11021 16121 21621 10820 16012 13223 تنگستان 

 1111 311 11020 11121 11282 12218 22122 31388 جم

 11228 1218 16862 11380 61868 62261 180132 180263 دشتستان 

 3811 2112 22202 10622 22121 22316 63811 62012 دشتی 

 1813 1188 12621 13222 16208 12628 22611 22361 دیر 

 1111 1231 8621 8128 12108 0183 21823 22122 دیلم 

 3811 1222 08106 21812 122613 26812 120628 81611 کنگان

 3082 2313 22311 23288 28311 21861 13103 68800 گناوه 

 22311 26112 332020 260202 313266 206222 811121 121102 استان 

 1333و  1363 سرشماری نفوس و مسکن سالهای -ان مرکز آمار ایر ماخذ:

 )درصد ( 1324و  1327کار استان  یروینو تقاضای عرضه  یسهم شهرستانها از شاخص ها :14جدول 

 جمعیت بیکار  جمعیت شاغل  جمعیت فعال  جمعیت ده ساله و بیشتر 

 1302 1381 1302 1381 1302 1381 1302 1381 شهرستان 

 23.21 21.62 22.68 21.16 22.13 21.22 22.02 21.21 بوشهر 

 0.18 11.11 1.30 6.22 1.82 6.12 6.66 1.18  تنگستان

 2.86 1.33 2.18 2.32 2.18 2.21 2.12 2.23 جم

 21.32 26.26 11.28 21.32 18.18 21.16 22.12 21.16  دشتستان

 0.26 12.20 6.20 1.21 6.26 1.11 1.21 8.20 دشتی 

 2.61 1.02 2.30 2.82 2.22 2.02 2.00 1.21 دیر 

 3.02 3.81 2.10 3.11 2.13 3.23 3.22 3.31 دیلم 

 0.11 3.80 20.61 11.22 21.12 11.82 11.12 11.22 کنگان

 0.81 8.81 1.32 8.12 1.62 8.13 8.61 0.32 گناوه 

 122 122 122 122 122 122 122 122 استان 

 : محاسبات مشاور ماخذ
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 تحلیل روند تحوالت وضعیت اشتغال استان به تفکیک بخش ها و وضعیت شاغلین -1-2-3-1-2

 بخش های اصلی فعالیتتحلیل روند تحوالت اشتغال استان به تفکیک  -1-2-3-1-2-1

مشخص  .ورزی، صنعت، خدمات ارائه شده استبه تفکیک بخش های کشا 1311-02اشتغال استان طی دوره 16جدول 

به های در رتاست که در این دوره بخش خدمات باالترین سهم را در اشتغال استان داشته است و بخش صنعت و کشاورزی 

 26.21درصد به  18.86از  به ترتیب 1302تا  1311بین سال های  و کشاورزی  خدمات سهم بخش .بعدی قرار گرفته اند

درصد  32.62به  1311درصد در سال  22.36ر مقابل سهم بخش صنعت از کاهش یافته است و د 11.21به  10.22از و  درصد

  .افزایش یافته است  1302در سال 

ح جدید در سط (شده منهای اشتغال از بین رفته)اشتغال ایجاد فرصت شغلی خالص  122282، 1311-81طی دوره زمانی 

از در این دوره نرخ اشتغال زار شغل در هر سال ایجاد شده است. ه  6.30به عبارتی به طور متوسط  .استان ایجاد شده است

رصد در بخش د 3.83از این مقدار اشتغال ایجاد شده در این دوره ، درصد افزایش یافته است 02.06به  درصد 81.1

  63210 ، 1381-02. طی دوره درصد در بخش خدمات ایجاد شده است 11.21درصد در بخش صنعت و  22.12کشاورزی،

از این  .استدرصد رسیده  80.10به  02.06رخ اشتغال اندکی کاهش یافته و از اما ن است،فرصت شغلی جدید ایجاد شده 

درصد در بخش  6.26درصد در بخش صنعت و  22.18بخش کشاورزی و درصد در  6.13مقدار اشتغال جدید ایجاد شده 

درصد از  12درصد به عنوان سایر و اظهار نشده بوده است این آمار جای بسیار تامل دارد که نزدیک به  21.23و  خدمات

 اشتغال در بخش های کاذب و غیررسمی وجود دارد. فرصت های شغلی جدید نامعلوم بوده است که احتمال

 درصد(-)نفر  1314-27بخش ها  کیشتغال استان بوشهر به تفکا :15جدول 
 1327 1324 1314 عنوان 

 332020 260202 121212 میزان اشتغال 

 80.10 02.06 81.1 نرخ اشتغال 

 36822 32032 28161 ی زاشتغال بخش کشاور

 128111 82682 20122 اشتغال بخش صنعت 

 113108 120311 81313 اشتغال بخش خدمات 

 32312 2121 1012 اظهار نشده 

 11.1 12.22 10.22 سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال 

 32.62 32.68 22.36 سهم بخش صنعت از کل اشتغال 

 26.21 11.22 18.86 سهم بخش خدمات از کل اشتغال 

 مختلف ینفوس و مسکن سالها یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ :
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 )درصد( 1314-27روند تحوالت سهم بخش های اصلی اقتصاد از اشتغال استان بوشهر در دوره  :11نمودار

 
 مختلف ینفوس و مسکن سالها یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:

 فعالیتهای عمده  ساختار اشتغال استان و شهرستانها به تفکیک گروه -1-2-3-1-2-2

و  1381اشتغال استان و شهرستان های آن به تفکیک گروه های عمده فعالیت در سال های  22الی  11در جداول شماره 

 260202کل شاغلین استان بوشهر برابر با ، 1381اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ارائه شده است. بر 1302

 13.02با  "ریدفاع و تامین اجتماعی اجبا ،اداره امور عمومی"درصد،  11.22با  "ساختمان"بوده و گروه های فعالیتی نفر 

درصد  12.22باد  "جنگلداری و شیالت ،شکار ،کشاورزی"درصد و  13.22 با "مل و نقل و انبارداری و ارتباطاتح"درصد، 

با  "ورانهتل داری و رست"ال به بخش های بیشترین سهم را از اشتغال استان را ایجاد کرده اند. کمترین سهم ها نیز در این س

 .استتعلق داشته درصد  1.21با  "واسطه گری های مالی"و  درصد  1.36با  "تامین آب و برق و گاز"، درصد  1.22

ده است. در این سال نیز در میان گروه های عمده ینفر رس 332020ه ب یافته و افزایش، جمعیت شاغل استان 1302ر سال د

اداره امور "درصد بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش های16.02با  "ساختمان"روه فعالیتی، گ

 11.26درصد و  11.22 نیز به ترتیب با "جنگلداری و شیالتشکار،  ،کشاورزی"و  "دفاع و تامین اجتماعی اجباری عمومی،

 "مستغالت"، به بخش هایسال داشته اند. کمترین سهم نیز بیشترین سهم از اشتغال را در این ساختماندرصد پس از بخش 

 درصد اختصاص داشته است. 1.32 با "واسطه گری های مالی"درصد و  2.16با  "هتل و رستوران" درصد، 2.23 با

یک از گروه های فعالیتی از اشتغال استان و شهرستان  یک از شهرستان ها از گروه های عمده فعالیت و سهم هر سهم هر

 مشاهده نمود.  21الی 16 ای آن را می توان در جداول شمارهه

سهم بخش کشاورزی از کل 
اشتغال  سهم بخش صنعت از کل اشتغال  سهم بخش خدمات از کل اشتغال 

1375 19.42 20.36 58.86

1385 12.22 30.68 55.42

1390 11.06 32.60 46.01
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 )نفر( 1324-اشتغال به تفکیک گروههای عمده فعالیت در استان بوشهر و شهرستانهای آن  :11جدول 
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 2611 2121 6212 18218 31260 8822 3801 36162 2118 31282 26808 3612 26308 1111 32030 260202 استان 

 602 1233 2221 1138 21121 2222 1821 1232 1122 1022 1168 1223 1121 1231 2116 13221 بوشهر 

 266 221 381 1122 2212 311 186 3212 12 1132 2102 102 1236 11 3222 16122 ان تنگست

 211 111 310 131 620 121 81 1323 131 031 2186 600 812 1163 882 11122 جم

 1161 832 1601 2112 6011 1312 111 1832 321 1828 8010 112 1006 381 0032 11380  دشتستان

 380 331 201 1128 1836 323 210 1121 122 2236 3162 228 1012 112 2606 10622 دشتی 

 182 228 121 021 016 102 131 1628 21 1228 1130 121 111 21 1188 13222 دیر 

 112 123 110 112 260 122 11 2328 16 1203 1312 11 211 166 060 8126 دیلم 

 1211 106 122 001 1231 2038 261 1310 128 3301 11316 311 6222 2282 2380 21812 کنگان

 123 218 631 1111 1216 210 206 1021 101 1211 2062 261 1261 268 1121 23288 گناوه 

 1363 و مسکن سال نفوس یسرشمار -رانیمرکز آمار ا :ماخذ
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 )درصد( 1324 -آن یاز کل اشتغال در استان بوشهر و شهرستانها تیعمده فعال یها سهم گروه :12جدول 
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 1.11 1.12 2.22 6.12 13.02 3.21 1.21 13.22 1.22 11.68 11.22 1.36 0.82 2.12 12.22 122 استان 

 2.01 1.68 2.10 1.82 20.62 3.32 2.11 0.61 1.11 12.81 12.61 1.31 12.21 1.21 1.62 122 بوشهر 

 1.10 1.31 2.32 6.12 13.61 1.80 1.11 18.22 2.22 0.11 11.13 1.16 8.62 2.26 18.28 122  تنگستان

 1.82 1.12 3.22 6.28 1.11 1.00 2.60 11.13 1.12 1.00 23.81 1.01 1.23 0.02 1.11 122 جم

 2.22 1.21 2.01 8.21 12.21 2.20 1.32 12.11 2.13 13.68 11.61 1.31 12.21 2.61 11.32 122 دشتستان 

 1.08 1.12 2.12 1.02 0.31 1.11 1.32 8.02 2.61 12.30 18.11 1.21 0.16 2.11 23.06 122 دشتی 

 1.22 1.62 1.13 1.26 1.22 1.26 1.21 12.33 2.21 0.22 11.82 2.03 2.22 2.10 30.10 122 دیر 

 1.82 1.22 2.20 1.01 1.20 1.66 2.02 21.21 2.80 11.21 11.82 2.88 2.86 1.02 11.32 122 دیلم 

 2.22 1.32 1.12 2.18 3.12 6.21 2.18 16.26 1.10 1.21 33.16 2.60 13.12 2.00 1.21 122 کنگان

 2.31 1.18 2.12 1.21 1.23 1.01 1.26 21.23 2.82 21.62 12.62 1.13 6.21 1.00 1.22 122 گناوه 

 محاسبات مشاور :ماخذ
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 )درصد( 1324-سهم شهرستانهای مختلف از اشتغال گروههای عمده فعالیت استان: 12جدول 
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 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 .122 استان 

 11.22 20.11 31.13 31.18 11.02 21.12 21.22 10.22 22.23 21.22 16.16 21.32 28.20 18.21 12.12 21.16 بوشهر 

 1.16 1.23 1.01 6.22 6.21 3.18 2.11 8.32 2.12 2.81 1.13 1.28 1.22 1.31 0.11 6.22 ان تنگست

 2.11 2.22 1.81 2.21 1.13 1.06 2.28 3.62 2.11 2.01 1.02 10.23 3.32 22.36 2.68 2.32 جم

 21.16 22.22 26.12 26.20 18.26 12.03 10.31 16.13 11.26 22.03 10.12 22.21 22.11 6.12 32.11 21.32  دشتستان

 8.23 8.13 1.68 8.11 2.02 3.22 6.61 2.83 2.31 6.21 1.62 6.11 1.21 1.06 12.26 1.21 دشتی 

 3.02 1.22 2.21 1.22 2.22 2.16 3.12 2.21 2.08 3.02 3.28 3.20 2.10 2.22 11.11 2.82 دیر 

 3.32 2.01 2.16 2.82 1.21 1.61 1.08 6.20 2.16 2.12 2.88 2.22 1.11 2.01 2.02 3.11 دیلم 

 21.00 12.38 8.23 1.12 3.82 33.31 6.82 22.31 26.22 12.18 32.10 8.63 23.20 30.00 1.21 11.22 کنگان

 11.11 12.28 0.81 0.12 3.21 1.21 1.62 16.38 1.12 16.13 6.32 1.21 1.16 8.10 1.32 8.12 گناوه 

 محاسبات مشاورماخذ :
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 )نفر( 1327-آن  یدر استان بوشهر و شهرستانها تیعمده فعال یگروهها کیاشتغال به تفک :27جدول 
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 32312 21232 1228 11201 31232 110 2383 32233 2122 32132 16212 0822 20023 12382 36822 332020 استان 

 2011 2282 2261 1182 10210 318 2221 8011 822 1136 6622 1611 6263 111 2222 11208 بوشهر 

 2311 112 212 1162 2121 11 261 2103 10 1301 1211 302 1211 136 3222 11021 ان تنگست

 1222 1131 213 1222 1231 11 133 813 122 1123 1161 1121 2222 1313 1201 11020 جم

 2820 1622 1162 3863 6028 126 132 1212 221 6128 6121 1202 1283 120 11088 16862  دشتستان

 1222 632 160 1126 2232 32 221 1101 162 1828 2222 131 1633 268 1101 22202 دشتی 

 122 222 230 862 1121 21 181 1121 82 1301 1111 111 1228 316 2211 12621 دیر 

 161 262 261 212 162 8 121 1181 02 1213 1116 81 301 210 011 8621 دیلم 

 16231 12682 663 1221 2662 01 313 1182 221 3011 32288 3132 12801 8223 2181 08106 کنگان

 2221 881 136 1221 1102 13 322 2313 261 1110 2222 200 1303 621 2223 22311 گناوه 

  1333 نفوس و مسکن سال یسرشمار -رانیمرکز آمار ا ماخذ:
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 ()درصد 1327 -در استان بوشهر و شهرستانهای آنهای عمده فعالیت از کل اشتغال  سهم گروه :21جدول 
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 12.32 6.32 2.22 1.13 11.22 2.23 1.32 0.12 2.16 0.21 16.02 2.06 8.00 3.12 11.26 122 استان 

 6.10 1.21 3.26 1.30 21.10 2.21 2.68 11.82 1.20 12.21 8.11 2.10 8.23 1.23 1.86 122 بوشهر 

 13.13 2.81 2.13 6.26 12.21 2.28 1.28 11.16 2.22 1.11 1.02 2.11 6.11 2.16 18.26 122 ان تنگست

 1.82 12.80 2.82 6.28 6.21 2.20 2.83 1.28 2.02 1.18 11.20 0.61 12.83 8.22 0.30 122 جم

 8.20 2.81 2.11 6.10 12.11 2.26 1.28 8.02 2.11 12.12 11.82 1.02 8.02 1.21 21.28 122  دشتستان

 1.22 3.12 2.82 1.12 12.22 2.16 1.10 1.81 2.82 8.01 12.22 2.62 8.21 1.32 28.16 122 دشتی 

 2.01 2.81 1.63 1.01 1.16 2.12 1.28 12.20 2.11 0.12 12.11 3.12 8.26 2.16 20.22 122 دیر 

 8.82 1.38 3.21 1.26 6.20 2.20 1.22 18.22 1.20 11.21 13.63 1.21 2.62 2.12 11.32 122 دیلم 

 16.23 12.81 2.61 1.22 2.12 2.20 2.38 1.81 2.21 3.06 32.28 3.18 11.22 8.12 2.21 122 کنگان

 0.13 3.63 3.22 1.83 6.13 2.32 1.32 11.60 1.12 21.16 0.02 2.21 1.11 2.16 12.22 122 گناوه 

 محاسبات مشاور  ماخذ:
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 ()درصد 1327 -شتغال گروههای عمده فعالیت استانشهرستانهای مختلف از ا سهم :22جدول 
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 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 استان 

 12.28 10.21 33.21 32.61 12.81 21.11 26.21 21.28 32.11 21.68 11.11 16.82 22.26 2.26 12.22 22.68 بوشهر 

 6.86 2.23 6.13 6.10 6.11 1.08 6.21 8.61 3.13 2.62 2.11 3.06 2.21 2.21 8.82 1.30 ان تنگست

 3.61 8.21 6.12 1.81 2.11 1.08 3.23 2.60 1.11 3.10 3.13 11.66 6.83 2.11 2.26 2.18 جم

 12.21 1.12 21.11 22.62 18.21 10.22 16.66 11.62 16.03 22.21 11.01 11.28 16.00 2.26 32.16 11.28  دشتستان

 2.01 3.21 1.68 8.03 1.22 2.22 1.12 2.02 6.22 6.22 2.33 1.22 1.26 2.22 11.12 6.20 دشتی 

 2.11 2.22 3.23 1.21 2.01 2.11 2.21 2.62 3.33 2.63 3.12 1.23 2.22 2.23 11.62 2.30 دیر 

 2.21 2.21 3.18 2.66 1.12 1.21 2.22 2.80 3.13 2.80 2.28 2.88 1.33 2.22 2.61 2.10 دیلم 

 21.22 12.18 8.01 1.11 1.12 11.00 8.11 11.82 11.62 13.22 16.88 31.80 36.22 2.61 1.03 20.61 کنگان

 6.21 2.21 0.02 8.31 2.21 0.62 1.31 13.32 12.10 11.12 2.32 1.21 2.66 2.21 6.63 1.32 گناوه 

 محاسبات مشاور  :ماخذ
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مشاهده نمود. 23جدول را می توان  1381-02سهم گروه های عمده فعالیت از اشتغال ایجاد شده در استان بوشهر طی دوره 

درصدی می باشد. متوسط  2.32شغل جدید ایجاد شده که نشان دهنده متوسط رشد ساالنه   63210ساله  در این دوره پنج

رشد ساالنه اشتغال در این دوره نشان می دهد که از میان گروه های فعالیت های موجود، اشتغال هفت گروه فعالیتی رشد 

 "گاز آب و برق و تامین"را گروه فعالیتی رشد مثبت داشته اند. بیشترین رشد در ایجاد اشتغالو سایر گروههای دیگر منفی 

درصد  3.16درصد و 16.12با  "ساختمان"و  "استخراج معدن"گروه های درصد  11.1 داشته که اشتغال آن در این دوره

 بیشترین رشد را داشته اند. 

ه به ترتیب بوده ک "رستوران و هتل"و  "حمل و نقل و انبارداری"، "مستغالت"گروه های فعالیتی  در بیشترین کاهش نیز

درصد کاهش در اشتغال خود در این دوره تجربه کرده اند. گروه های فعالیتی -1.11درصد و -2.11درصد و  -38.11

مذکور از مهم ترین گروه های فعالیتی استان از نظر حجم اشتغال هستند و بنابراین رشد منفی آنها نقش بسزایی در رشد اندک 

 الزم به ذکر است به دلیل رشد چشم گیر شاغالن بخش سایر اضافه شده در استان داشته است. اشتغال استان در این دوره

نفر( مخصوصا در شهرستان کنگان که نوع شغل و دسته بندی مناسب در داده های آماری وجود ندارد از اینرو   28116)

 گیری در قسمت سایر مشاهده می شود.افزایش چشم
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 درصد(-)نفر 1324-27های عمده فعالیت از ایجاد اشتغال در استان بوشهر  سهم گروه :23جدول 

 1324-27متوسط رشد ساالنه اشتغال ایجاد شده طی دوره زمانی  1324-27میزان اشتغال ایجاد شده طی دوره  1327سهم از اشتغال سال  1324سهم از اشتغال سال  گروه های عمده فعالیت 

 2.32 63210 122 122 کل اشتغال 

 2.21 3881 11.26 12.22 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 16.12 6613 3.12 2.12 استخراج معدن 

 2.31 3282 8.01 0.82 ساخت -صنعت 

 11.18 2182 2.28 1.36 تامین آب و برق و گاز 

 3.16 0112 16.02 11.22 ساختمان 

 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه

 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  
11.68 0.21 1312- -2.88 

 1.11- -236 2.16 1.22 رستوران و هتلداری 

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات

 و ارتباطات  
13.22 0.12 3131- -2.11 

 2.38 286 1.32 1.21 واسطه گری های مالی و بیمه 

 38.11- -8221 2.23 3.21 مستغالت 

 اداره عمومی ،دفاع و

 تامین اجتماعی اجباری  
13.02 11.22 31- -2.22 

 1.20- -063 1.13 6.12 آموزش 

 بهداشت و 

 مددکاری اجتماعی 
2.22 2.22 032 2.13 

 1.22- -223 1.11 1.12 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 سایر 
 

1.11 16.22 28116 63.12 

محاسبات مشاور ماخذ:  
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 1324-27در دوره  تیعمده فعال یها گروه کیشده در استان به تفک جادیخالص اشتغال ا:12نمودار 

 
 1333و  1363 سرشماری نفوس و مسکن سالهای -مرکز آمار ایران ماخذ: 

 )درصد( 1324-27در دوره  تیعمده فعال یها گروه کیمتوسط رشد ساالنه اشتغال در استان بوشهر به تفک:13نمودار 

 
 

 1333و  1363 سالهای سرشماری نفوس و مسکن -مرکز آمار ایران  :ماخذ

 21.16) مربوط به شهرستان های بوشهر 1381شهرستان های استان بوشهر، بیشترین سهم از اشتغال استان در سال  بین

جم  درصد(، 3.11و کمترین سهم مربوط به شهرستان های دیلم ) (درصد11و کنگان ) (درصد 21.32دشتستان ) ،درصد(
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 درصد( 22.68بوشهر ) (،درصد 20.61نیز شهرستان های کنگان ) 1302باشد. در سال درصد( می  2.82و دیر ) درصد() 2.32

 و جم درصد( 2.30دیر ) درصد(، 2.10درصد( بیشترین سهم از اشتغال استان و شهرستان های دیلم ) 11.28و دشتستان )

 ر ترکیب شهرستانها به لحاظ سهمدرصد( کمترین سهم از اشتغال استان را داشته اند. همانطور که مشاهده می شود د 2.18)

ی ، تغییرات بیشترین سهم از اشتغال بین شهرستانهادر دو دوره مورد بررسی و ، تغییرات چندانی مشاهده نمی شوداز اشتغال

بوشهر و دشتستان و کنگان در حال جابجایی  وکمترین سهم از اشتغال در  شهرستان های دیلم و دیر و جم در حال جابجایی 

 د.می باش

درصد بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال طی سال های  16.61همچنین در میان شهرستان های استان بوشهر، شهرستان کنگان  با 

درصد بیشترین سهم را در  2.32درصد و  6.36 داشته است. پس از آن شهرستان های جم و دیر  به ترتیب با 1302تا  1381

 . کاهش یافته اند درصد  رشد منفی، -2.10وره اشتغال شهرستان دشتستان با دراین د اشتغال ایجاد شده داشته اند.

 درصد( -)نفر 1324-27اشتغال در استان بوشهر  جادیاز ا تیعمده فعال یها سهم گروه :25جدول 

 شهرستانها 
سهم از اشتغال 

  1324سال 

سهم از اشتغال سال 

1327 

میزان اشتغال ایجاد شده 

 1324-27طی دوره 

متوسط رشد ساالنه اشتغال 

ایجاد شده طی دوره زمانی 

27-1324 

 2.32 63210 122.22 122.22 استان 

 2.62 2203 22.68 21.16 بوشهر 

 1.21 1223 1.30 6.22 تنگستان 

 6.36 2221 2.18 2.32 جم

 2.10- 120- 11.28 21.32 دشتستان 

 2.60 688 6.20 1.21 دشتی 

 2.32 1181 2.30 2.82 دیر 

 2.10 81 2.10 3.11 دیلم 

 16.61 12082 20.61 11.22 کنگان

 2.11 880 1.32 8.12 گناوه 

 محاسبات مشاور  :ماخذ
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 1324-27:خالص اشتغال ایجاد شده در استان بوشهر و شهرستانهای آن در دوره 15نمودار 

 
 1333و  1363 سرشماری نفوس و مسکن سالهای -مرکز آمار ایران ماخذ:

 

 1324-27متوسط رشد ساالنه اشتغال دراستان بوشهر و شهرستانهای آن در دوره  :14نمودار 

 
 1333و  1363 سرشماری نفوس و مسکن سالهای -مرکز آمار ایران  ماخذ:

استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

1363-33میزان اشتغال ایجاد شده طی دوره  63459 2293 1243 4227 -529 688 1585 81 52984 889
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 و "حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات "، "ساختمان"شامل  مده فعالیتی در سطح استان، گروه های ع1381در سال 

فعالیتی  دشتی و دیر ،گروه-دشتستان -است . در شهرستانهای تنگستان  بوده "کشاورزی ،شکار ،جنگلداری و شیالت "

 شکار جنگلداری و شیالت از گروه های عمده فعالیت از نظر سهم از اشتغال محسوب میشوند . ،کشاورزی

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات " ،"ساختمان"،یعنی سهم سه گروه فعالیتی مهم استان  18الی  16ارهای  شماره در نمود

نمایش داده شده  1381شهرستانها در سال  از اشتغال استان و سایر "کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت " و"و اطالعات 

 .است

 1327-استان بر اساس سهم از اشتغال  یاز شهرستانها کی در هر یتیعمده فعال یها گروه نیمهمتر: 24جدول 

 گروه عمده فعالیتی  شهرستان 

 (11.26کشاورزی )-(11.22اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری )-(16.02ساختمان ) استان 

 بوشهر 
عمده -(11.82حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)-(21.10اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری)

 (12.21فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 تنگستان 
(اداره عمومی 11.16حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)-(18.26کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت)

 (12.21اجتماعی اجباری)،دفاع و تامین 

 (12.80سایر)-(11.20ساختمان)-(12.83ساخت) -صنعت  جم

 دشتستان 
-(12.11داره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری)-(21.28کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت)

 (11.82ساختمان)

 (12،دفاع و تامین اجتماعی اجباری) اداره عمومی-(12.22ساختمان )-(28.16کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت) دشتی 

 دیر 
حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و -(12.11ساختمان )-(20.22کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت)

 (12.20ارتباطات)

 دیلم 
عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و -(18.22حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)

 (13.63ساختمان )-(11.21کاالهای شخصی و خانگی)

 (8.12استخراج معدن )-(11.22صنعت ساخت )-(32.28ساختمان ) کنگان

 گناوه 
حمل و نقل و -(21.16عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 (0.02ساختمان )-(11.60انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)

 ماخذ: محاسبات مشاور 
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 )درصد( 1324ساختمان از اشتغال استان بوشهر و شهرستانها در سال سهم گروه فعالیتی  :15نمودار 

 
  1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -انمرکز آمار ایر :ماخذ

ال ز اشتغال استان بوشهر و شهرستانها در سااطالعات و ارتباطات  ،انبارداریه فعالیتی حمل و نقل و سهم گرو :11نمودار 

 )درصد( 1324

 
 1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -انمرکز آمار ایر :ماخذ

استان  بوشهر  تنگستان  جم دشتستان  دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

ساختمان  17.40 10.61 15.53 23.81 15.61 18.17 11.80 15.80 33.56 12.62
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استان  بوشهر  ن تنگستا جم
دشتستان

دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات  13.42 9.61 18.02 11.13 10.17 8.90 12.33 27.47 16.06 25.23
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 1324ر سال دجنگلداری و شیالت از اشتغال استان بوشهر و شهرستانها  سهم گروه فعالیتی کشاورزی، شکار و :12نمودار 

 )درصد(

 
 1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران  :ماخذ

 1324استان بر اساس سهم از اشتغال  یاز شهرستانها کیدر هر یتیعمده فعال یگروهها نیمهمتر: 25جدول 

 گروه عمده فعالیتی  شهرستان 

 استان 
کشاورزی، شکار وجنگلداری و -(13.22انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)حمل و نقل و -(11.22ساختمان )

 (12.22شیالت)

 بوشهر 
عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه -(20.62اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری)

 (12.61ساختمان )-(12.81موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 تنگستان 
-(18.22حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)-(18.28وجنگلداری و شیالت)کشاورزی، شکار 

 (11.13ساختمان )

 (0.02استخراج معدن )-(11.13حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)-(23.81ساختمان ) جم

 دشتستان 
،خرده فروشی ،تعمیر عمده فروشی -(11.61ساختمان )-(11.32کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت)

 (13.68وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 دشتی 
عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر -(18.11ساختمان )-(23.06کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت)

 (12.30وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 دیر 
-(12.33حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)-(30.10کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت)

 (11.82ساختمان )

 دیلم 
عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه -(21.21حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)

 (11.82ساختمان )-(11.21موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 (13.12صنعت ساخت )-(16.26انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)حمل و نقل و -(33.16ساختمان ) کنگان

 گناوه 
عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه -(21.23حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات)

 (12.62ساختمان )-(21.62موتوری و کاالهای شخصی و خانگی)

 محاسبات مشاور  :ماخذ

استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

کشاورزی، شکار وجنگلداری و 

(  ماهیگیری)شیالت
12.22 5.62 18.08 7.55 17.30 23.96 39.79 11.34 5.21 7.44
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 )درصد( 1327سهم گروه فعالیتی ساختمان از اشتغال استان بوشهر و شهرستانها در سال  :12 نمودار

 
 1333سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران  :ماخذ

ها در سال شهرستاندفاع و تامین اجتماعی اجباری از اشتغال استان بوشهر و  ،عالیتی اداره عمومیسهم گروه ف :27نمودار 

 )درصد( 1327

 
 1333سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:

استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان  دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

ساختمان  16.94 8.75 7.90 11.09 11.82 12.04 12.11 13.63 32.48 9.94
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استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

اداره عمومی ،دفاع و

تامین اجتماعی اجباری 
11.24 25.19 14.07 6.47 12.15 10.00 7.56 6.49 2.70 6.53
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 1327جنگلداری و شیالت از اشتغال استان بوشهر و شهرستانها در سال  سهم گروه فعالیتی کشاورزی، شکار و :21نمودار 

 )درصد(

 
 1333و مسکن سال سرشماری نفوس -مرکز آمار ایران ماخذ:

 1324-شهرستانهای برتر بر اساس باالترین سهم از اشتغال هر یک از گروههای فعالیتی : 21جدول 

 شهرستانهای پایه )درصد( گروه های عمده فعالیت 

 (11.11دیر)-(12.26دشتی )-(32.11دشتستان ) کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 (18.21بوشهر )-(22.36جم)-(30.00کنگان) استخراج معدن 

 (16.16بوشهر )-(10.12دشتستان )-(32.10کنگان ) ساختمان 

 (16.13گناوه )-(22.03دشتستان )-(21.22بوشهر ) عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری  و کاالهای شخصی و خانگی 

 (16.38گناوه )-(10.22بوشهر )-(22.31کنگان ) حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 (1.62گناوه )-(10.31دشتستان )-(21.22بوشهر ) واسطه گری های مالی و بیمه 

 (12.03دشتستان )-(21.12بوشهر )-(33.31کنگان ) مستغالت 

 (6.21تنگستان )-(18.26دشتستان )-(11.02بوشهر ) اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری 

 (0.12گناوه )-(26.20دشتستان )-(31.18بوشهر ) آموزش 

 (0.81گناوه )-(26.12دشتستان )-(31.13بوشهر ) بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 (12.38کنگان )-(22.22دشتستان )-(20.11بوشهر ) سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 (22.11دشتستان )-(23.20کنگان )-(28.20بوشهر ) ساخت  -صنعت 

 (10.23جم )-(22.21دشتستان )-(21.32بوشهر ) تامین آب و برق و گاز 

 (11.26دشتستان )-(26.22کنگان )-(22.23بوشهر ) رستوران و هتلداری 

 (11.22کنگان )-(21.32دشتستان )-(21.16بوشهر ) کل اشتغال 

 محاسبات مشاور :ماخذ

استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت   11.06 5.86 18.06 9.39 21.08 28.56 29.20 11.32 2.21 10.02
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اجتماعی  دفاع و تامین اداره امور عمومی ، "، "ساختمان  "تمرکز غالب در اشتغال استان در سه گروه فعالیتینیز  1302در سال 

گروه  و دیر، دشتی دشتستان، در شهرستانهای تنگستان ، می باشد. "جنگلداری و شیالت  شکار ، کشاورزی ، "و  "اجباری 

 .ه از نظر سهم از اشتغال بوده استجنگلداری و شیالت گروه عمد شکار ، فعالیتی کشاورزی ،

عمده فروشی و خرده  تامین برق و گاز و آب، گروه فعالیتی صنعت ساخت، 8بوشهر در نیز شهرستان  1302در سال 

 ،بهداشت و مددکاری ،آموزش جتماعی،اداره امور عمومی دفاع و تامین ا واسطه گری های مالی، هتل و رستوران، فروشی،

ن های پس از آن شهرستا .از نظر سهم در اشتغال داشته است رتبه اول را اجتماعی و شخصی ،سایر فعالیتهای خدمات عمومی

  .رتبه دومی و سه رتبه سومی در رده های بعدی قرار دارند 1رتبه اولی و دو رتبه دومی و دشتستان با  1کنگان با 

 1327- یتیفعال یاز گروهها کیسهم از اشتغال هر  نیبرتر بر اساس باالتر یشهرستانها :22جدول 

 شهرستانهای پایه )درصد( گروه های عمده فعالیت 

 (12.22بوشهر )-(11.12دشتی )-(32.16دشتستان ) کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 (6.26بوشهر )-(12.62جم )-(62.10کنگان ) استخراج معدن 

 (16.00دشتستان )-(22.26بوشهر )-(36.22کنگان ) ساخت -صنعت 

 (11.66جم )-(16.82بوشهر )-(31.80کنگان ) تامین آب و برق و گاز 

 (11.11بوشهر )-(11.01دشتستان )-(16.88کنگان) ساختمان 

 (11.12گناوه )-(22.21دشتستان )-(21.68بوشهر) عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی 

 (16.03دشتستان )-(11.62کنگان )-(32.11بوشهر ) رستوران و هتلداری 

 (11.62دشتستان )-(11.82کنگان )-(21.28بوشهر ) حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 (8.11کنگان )-(16.66دشتستان )-(26.21بوشهر ) واسطه گری های مالی و بیمه 

 (11.00کنگان )-(10.22دشتستان )-(21.11بوشهر ) مستغالت 

 (1.12کنگان )-(18.21دشتستان )-(12.81بوشهر ) اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری 

 (8.03دشتی )-(22.62دشتستان )-(32.61بوشهر) آموزش 

 (0.02گناوه )-(21.11دشتستان )-(33.21بوشهر) بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 (8.21جم )-(10.21بوشهر)-(12.18کنگان ) سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 محاسبات مشاور  ماخذ:

وضعیت استان و شهرستانها بر حسب متوسط رشد ساالنه اشتغال و بخشهای دارای باالترین و پایین ترین میزان 20جدول 

بررسی شده است. همانطور که مالحظه می شود متوسط رشد ساالنه اشتغال در استان بوشهر  1381-02رشد اشتغال در دوره

 اجتماعی و ،سایر فعالیتهای خدمات عمومی". در این دوره گروه های فعالیتیتاس درصد بوده 2.32در دوره مورد بررسی 

مل و ح" ،"مستغالت" و گروههای فعالیتی میزان رشدباالترین  "استخراج معدن"و  "آب و گاز و برقتامین " ،"شخصی

 .اند میزان رشد خود را تجربه کردهپایین ترین  "هتل و رستوران"و  "نقل و انبارداری و ارتباطات
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با متوسط رشد ساالنه  جم درصد،16.61با متوسط رشد ساالنه اشتغالکنگان  در میان شهرستانهای استان نیز شهرستانهای

 با ترین میزان رشد اشتغال و شهرستان دشتستان درصد باال 2.32با متوسط رشد ساالنه اشتغال  دیردرصد و  6.36اشتغال 

 .ترین رشد منفی را تجربه کرده استیشبدرصد  -2.10متوسط رشد ساالنه اشتغال 

 1324-27استان بوشهر  یمختلف در شهرستانها یحاصل از محاسبه نرخ رشد اشتغال در بخش ها جینتا: 22جدول 

 شهرستان 
متوسط نرخ رشد ساالنه 

 اشتغال )درصد (

 بخش هایی که باالترین نرخ رشد را به 

 خود اختصاص داده اند 

بخش هایی که پایین ترین نرخ رشد را به خود 

 اختصاص داده اند 

 2.32 استان 

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 تامین آب و برق و گاز

 استخراج معدن 

 مستغالت 

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 رستوران و هتلداری

 2.62 بوشهر 

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 تامین آب و برق و گاز

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 مستغالت 

 رستوران و هتلداری

 استخراج معدن 

 1.21 تنگستان 

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 تامین آب و برق و گاز

 استخراج معدن 

 مستغالت 

 ختمان سا

 ساخت  -صنعت 

 6.36 جم

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 تامین آب و برق و گاز

 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 واسطه گری های مالی و بیمه 

 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری 

 مستغالت 

 ساختمان 

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 2.10- دشتستان 

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 ستخراج معدن 

 تامین آب و برق و گاز

 مستغالت 

 ساختمان 

عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری  

 و کاالهای شخصی و خانگی

 2.60 دشتی 

 استخراج معدن

 تامین آب و برق و گاز

 مومی ،اجتماعی و شخصیسایر فعالیت های خدمات ع

 رستوران و هتلداری

 مستغالت 

 ساختمان 

 ساخت -صنعت 

عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه موتوری  

 و کاالهای شخصی و خانگی

 2.32 دیر 

 استخراج معدن

 تامین آب و برق و گاز

 رستوران و هتلداری

 ساخت -صنعت 

 مستغالت 

 شیالتکشاورزی، شکار وجنگلداری و 

 آموزش 

 2.10 دیلم 

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 واسطه گری های مالی و بیمه 

 مستغالت 

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 ساختمان 

 16.61 کنگان

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

 گاز تامین آب و برق و

 استخراج معدن

 ساختمان 

 مستغالت 

 رستوران و هتلداری

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 2.11 گناوه 

 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

 تامین آب و برق و گاز

 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 مستغالت 

 ت حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطا

 آموزش 

 محاسبات مشاور  ماخذ:
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 )درصد(-1324-27متوسط رشد ساالنه اشتغال در استان بوشهر و شهرستانها در دوره  :22نمودار

 
 1333و  1363 سرشماری نفوس و مسکن سالهای -مرکز آمار ایران  ماخذ:

گروه های فعالیتی که دارای رشدی باالتر از متوسط رشد اشتغال شهرستانهای استان داشته اند، مشخص شده 32جدول 

 1381-02ترین میزان رشد اشتغال را در دورهکه در میان شهرستانهای استان باال کنگاناست. به عنوان مثال در شهرستان 

تامین آب و برق و گاز و استخراج معدن  -جتماعی و شخصیا ،سایر خدمات عمومیتجربه کرده است، گروه های فعالیتی 

 در اشتغال خود رشدی باالتر از متوسط شهرستان را تجربه کرده اند.

روه گیکی از بخش هایی که در بسیاری از شهرستان های استان رشد اشتغال باالتری نسبت به متوسط شهرستان داشته اند، 

سط رشد اشتغال شهرستان استان رشد باالتر از متو  0شهرستان از  6که  است اجتماعی و شخصی  ،لیتی خدمات عمومیفعا

 .شهرستان داشته است

 1324-27استان بوشهر  یحاصل از نرخ رشد اشتغال در شهرستانها جینتا: 37جدول 

 شهرستان 
متوسط نرخ رشد 

ساالنه اشتغال 

 )درصد(

 بخش هایی که نرخ رشدی باالتر از نرخ رشد کل اشتغال شهرستان داشته اند 

 استخراج معدن -تامین آب و برق و گاز-سایر فعالیتهای خدمات عمومی  2.32 استان 

 2.62 بوشهر 
دد بهداشت و م-حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات -تامین آب و برق و گاز -سایر فعالیتهای خدمات عمومی 

 -کشاورزی -کاری واسطه گری مالی و بیمه 

 1.21 تنگستان 
-اشت بهد-واسطه گری مالی و بیمه -استخراج معدن  -تامین آب و برق و گاز-سایر فعالیتهای خدمات عمومی

 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری -رستوران و هتلداری 

 6.36 جم
واسطه گری مالی و -کشاورزی -تامین آب و برق و گاز -صنعت ساخت -سایر فعالیتهای خدمات عمومی

 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری --بیمه

استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

(درصد )متوسط نرخ رشد ساالنه اشتغال  4.32 0.62 1.45 6.36 -0.19 0.69 2.32 0.19 16.61 0.75
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 شهرستان 
متوسط نرخ رشد 

ساالنه اشتغال 

 )درصد(

 بخش هایی که نرخ رشدی باالتر از نرخ رشد کل اشتغال شهرستان داشته اند 

 2.10- دشتستان 
 کشاورزی-رستوران و هتلداری  -تامین آب و برق و گاز-استخراج معدن  -سایر فعالیتهای خدمات عمومی

 فاع و تامین اجتماعی اجباری ،اداره عمومی ،د

 2.60 دشتی 
-کشاورزی -رستوران و هتلداری -سایر فعالیتهای خدمات عمومی-تامین آب و برق و گاز-استخراج معدن 

 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری-بهداشت 

 2.32 دیر 
واسطه گری مالی و -بهداشت -رستوران و هتلداری صنعت ساخت -تامین آب و برق و گاز-استخراج معدن 

 عمده فروشی ،خرده فروشی -ساختمان  -اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری-بیمه 

 2.10 دیلم 
داره -و هتلداری  رستوران-استخراج معدن -واسطه گری مالی و بیمه -بهداشت  -تامین آب و برق و گاز

 عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباریتامین آب و برق و گاز

 استخراج معدن -تامین آب و برق و گاز-سایر فعالیتهای خدمات عمومی 16.61 کنگان

 2.11 گناوه 
--استخراج معدن  -رستوران و هتلداری -کشاورزی  -تامین آب و برق و گاز-سایر فعالیتهای خدمات عمومی

 واسطه گری مالی و بیمه -بهداشت  -ره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباریادا

 محاسبات مشاور  ماخذ:
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با هم مقایسه شده و اطالعات آن  1381-02ساختار اشتغال استان و کشور به تفکیک گروه های عمده فعالیت در دوره 

ارائه شده است. در کشور در طول دوره مورد بررسی گروه های فعالیتی که بیشترین سهم از اشتغال را داشته اند، 31جدول 

هر شدر استان بو .بوده اند "عمده فروشی و خرده فروشی"و  "ساخت-صنعت" ،"شکار و جنگلداری کشاورزی،" گروه های

 ،ارشک ،کشاورزی"و  "دفاع وتامین اجتماعی اداره امور عمومی ،" ،"ساختمان"این ترکیب به قرار گروه های فعالیتی 

 1381تغییرات سهم گروه های فعالیتی از اشتغال کشور و استان نشان می دهد. طی سالهای  .بوده است "جنگلداری و شیالت

 -3.1با  "ساخت-صنعت"درصد بیشترین افزایش و گروه 1.2با  "برق و گازتامین آب، "در کشور گروه فعالیتی 1302تا 

درصد  38.38با  "شخصی اجتماعی و سایر فعالیتهای خدمات عمومی،"گروه  در استان بوشهر  درصد بیشترین کاهش و

 درصد بیشترین رشد منفی را تجربه کرده اند. -38.11با  "مستغالت"بیشترین رشد مثبت و گروه 

نیز در این جدول ارائه شده  1302و  1381ه های فعالیتی استان از اشتغال گروه های فعالیتی کشور در دو سال سهم گرو

درصد و کمترین  3.11با  "استخراج معدن" ، بیشترین سهم اشتغال گروه های فعالیتی کشور را گروه1381است. در سال 

گروه به ز هم بابیشترین سهم  هم  1302ده اند. در سال درصد به خود اختصاص دا2.16با  "صنعت ساخت" سهم را گروه

 درصد تعلق داشته است. 2.11 با "مستغالت"گروه فعالیتی  کمترین سهم بهودرصد  6.68 با "استخراج معدن"فعالیتی 
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درصد( -)نفر 1324-27دوره  -: مقایسه ساختار اشتغال استان بوشهر و کشور 31جدول   

 کشور  
)درصد(24-27متوسط رشد ساالنه   

 استان 
)درصد(24-27متوسط رشد ساالنه   

سهم استان از کشور 

 )درصد(

 1302 1381 سهم )درصد( 1302 سهم )درصد( 1381 سهم )درصد( 1302 سهم )درصد( 1381  

 1.62 1.32 2.32 122 332020 122 260202 %2.12 122 22126812 122 22216322 کل اشتغال 

 2.02 2.80 2.21 11.26 36822 12.22 32030 %1.22 10 3022223 18 3686121 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 6.68 3.11 16.12 3.12 12382 2.12 1111 %1.12 2.0 181203 2.1 112212 استخراج معدن 

ساخت -صنعت   3281101 11 3260601 12.0 -3.12% 26308 0.82 20023 8.00 2.12 2.16 2.01 

 3.12 1.63 21.18 2.06 0822 1.36 3612 %1.22 1.2 211102 1.1 222811 تامین آب و برق و گاز 

 2.28 1.18 3.16 16.02 16212 11.22 26808 %1.12- 12 2212021 12.8 2631122 ساختمان 

 عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه

موتوری و کاالهای شخصی و خانگی    
2821211 13.8 2121606 12.3 -2.82% 31282 11.68 32132 0.21 -2.88 1.11 1.10 

 1.10 1.23 1.11- 2.16 2122 1.22 2118 %2.12 1 212618 2.0 102211 رستوران و هتلداری 

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات

و ارتباطات    
1021020 0.1 1020611 0.1 2.12% 36162 13.22 32233 0.12 -2.11 1.86 1.66 

 1.31 1.22 2.38 1.32 2383 1.21 3801 %2.62 1.6 322311 1.3 211366 واسطه گری های مالی و بیمه 

 2.11 1.00 38.11- 2.23 110 3.21 8822 %2.62 2.2 202826 2.2 223222 مستغالت 

 اداره عمومی ،دفاع و

تامین اجتماعی اجباری    
1110026 8.1 1602211 8.2 -1.32% 31260 13.02 31232 11.22 -2.22 2.11 2.21 

 1.30 1.33 1.20- 1.13 11201 6.12 18218 %2.22- 6 1221182 6.6 1312010 آموزش 

 بهداشت و 

 مددکاری اجتماعی 
122831 2.1 111023 2.1 1.62% 6212 2.22 1228 2.22 2.13 1.22 1.33 

 2.11 2.06 38.38 6.32 21232 1.12 2121 %1.62 2.2 262323 2.1 232108 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 2.81 2.81 20.22 12.32 32312 1.11 2611 %22.12 1.0 1221323 2.6 131132 سایر 

 مرکز آمار ایران ماخذ :
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 1324مقایسه ساختار اشتغال در استان بوشهر و کشور بر حسب سهم گروه های عمده فعالیت در اشتغال در سال  :23نمودار 

 )درصد(

 
 1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران  ماخذ:

 1327مقایسه ساختار اشتغال در استان بوشهر و کشور بر حسب سهم گروه های عمده فعالیت در اشتغال در سال  :25نمودار 

 )درصد(

 
  1333سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران  ماخذ:
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 بررسی اشتغال در استان و شهرستانهای آن بر حسب وضعیت شغلی -1-2-3-1-2-3

مورد بررسی  "میزان اتکاء به بخش خصوصی"و  "رشد اقتصادی"با دو معیار اصوالً پویایی اقتصاد یک منطقه را می توان

قرار دارد. به طور معمول رشد اقتصادی یک منطقه با اتکاء بیشتر به بخش خصوصی ایجاد می شود. شناخت وضعیت شغلی، 

 مدرک و معیاری برای سنجش بحث فوق به شمار می رود.

، 1381، 1311 تغییرات وضعیت شغلی استان در مقایسه با کشور طی سال های 32الی  21و نمودارهای شماره 32جدول 

 و سهم بخشسهم شاغلین بخش خصوصی در سطح کشور افزایش  را می توان مشاهده نمود. طی دوره مورد بررسی 1302

با  1302سالافزایش و در  1381. در سطح استان بوشهر نیز سهم شاغلین بخش خصوصی در سال عمومی کاهش یافته است

کاهش یافته است. سهم بخش خصوصی  هم در دوره مورد بررسی همواره  و سهم بخش عمومیاندکی تغییر کاهش یافته 

افزایش  1302درصد در سال  63.63و در نهایت به  1381درصد در سال  62.60، به 1311درصد در سال  16.20در استان از 

درصد در سال 22.21، به 1311درصد در سال  21.11یافته است. در حالیکه سهم بخش عمومی با طی یک روند نزولی از 

 رسیده است. 1302

درصد در سال  12.2و  1381درصد در سال  13.6به  1311درصد در سال  61.2در کشور نیز سهم بخش خصوصی از 

کاهش یافته  1302درصد در سال  21به  1311درصد در سال  20.2ل آنکه سهم بخش عمومی از رسیده است. حا 1302

سهم حقوق بگیران بخش خصوصی در سطح استان و  ،میان زیرمجموعه های بخش خصوصی نظر، در است.طی دوره مورد

 ته است.اقالم کاهش یاف سهم کارفرمایان و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در سطح کشور افزایش یافته و سهم سایر

 )درصد( 1314-27در استان بوشهر و کشور  یشغل تیشاغل بر حسب وضع تیجمع یبخش عیتوز: 32جدول 

 کشور  استان بوشهر   شرح 

  1311 1381 1302 1311 1381 1302 

 3.1 1.1 3.6 2.01 6.11 2.18 کارفرما 

 31.1 36 31.1 22.11 21.21 20.36 کارکن مستقل 

 32.6 26.1 22.2 31.06 32.23 22.12 مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی 

 2.2 3.3 1.1 2.21 1.11 1.63 کارکن فامیلی بدون مزد 

 21 22.6 20.2 22.21 32.02 21.11 مزد و حقوق بگیر بخش عمومی 

 2.1 1.0 3.6 12.16 2.12   اظهار نشده 

 مرکز آمار ایران ماخذ:
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 1314 -ل استانسهم گروه های مختلف شغلی از اشتغا :24نمودار 

 
 1353 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران :ماخذ

 1314 -های مختلف شغلی از اشتغال کشور سهم گروه :25نمودار 

 
 1353 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:
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اظهار نشده 
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  1324 -سهم گروه های مختلف شغلی از اشتغال استان  :21نمودار 

 
 1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:

 1324 -سهم گروههای مختلف شغلی از اشتغال کشور  :22نمودار 

 
 1363 مسکن سالسرشماری نفوس و  -مرکز آمار ایران ماخذ:
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 1327 -سهم گروه های مختلف شغلی از اشتغال استان  :22نمودار 

 
 1333 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:

 1327 -سهم گروههای مختلف شغلی از اشتغال کشور  :37نمودار 

 
 1333 ماری نفوس و مسکن سالسرش -مرکز آمار ایران ماخذ:

ارائه شده است. در این  1302یک از شهرستان ها در سال  سهم گروه های مختلف شغلی در هر 32و33در جداول شماره 

درصد بوده است. در میان شهرستان ها بیشترین سهم بخش خصوصی با   63.63سال سهم بخش خصوصی از اشتغال استان 

بوده است. سهم کارفرمایان از اشتغال  بوشهردرصد در شهرستان  12.12و کمترین سهم با  دیلمدرصد در شهرستان  11.22

2.91

22.75

35.96

2.01

24.21

12.16 کارفرما 

کارکن مستقل 

مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی 

کارکن فامیلی بدون مزد 

مزد و حقوق بگیر بخش عمومی 

هار نشده  اظ

3.7

35.7

30.6
4.2

21
4.7

کارفرما 

کارکن مستقل 

مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی 

کارکن فامیلی بدون مزد 

مزد و حقوق بگیر بخش عمومی 

اظهار نشده 
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بوده  کنگان و دیردرصد بوده است. بیشترین و کمترین سهم کارفرمایان از اشتغال استان در شهرستان های  2.01استان برابر با 

 داشته است. درصد از اشتغال شهرستان های مذکور را 2.82درصد و  0که به ترتیب 

درصد از اشتغال استان بوشهر را تشکیل داده اند. در میان شهرستان ها، کارکنان  22.11در این سال کارکنان مستقل 

داشته است.  کنگاندرصد در شهرستان  6.12و کمترین سهم را با  گناوهدرصد در شهرستان  22.60مستقل بیشترین سهم را با 

درصد از اشتغال استان را به  2.21درصد و  31.06میلی بدون مزد نیز در این سال به ترتیب مزد و حقوق بگیران و کارکنان فا

 دشتستان و و کنگان خود اختصاص داده اند. مزد و حقوق بگیران بیشترین و کمترین سهم را به ترتیب در شهرستان های 

 داشته اند.و کنگان  دشتیکارکنان فامیلی بدون مزد بیشترین و کمترین سهم را در شهرستان های 

دیر و کنگان مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی بیشترین سهم از  ،جم های بوشهر، شهرستاندر  دوره مورد بررسیدر 

هم دیلم و گناوه  ،دشتی ،دشتستان ،شهرستانهای تنگستان .میان اقالم بخش خصوصی داشته اند اشتغال بخش خصوصی را در

 بیشترین سهم از کارکنان مستقل را به خود اختصاص داده اند. 

درصد بوده است. در میان شهرستان ها، بخش عمومی  22.21سهم بخش عمومی از اشتغال استان نیز در این سال برابر با 

به خود اختصاص  کنگاندرصد در شهرستان  6.12و کمترین سهم را با  بوشهردرصد در شهرستان  21.23بیشترین سهم را با 

 به دلیل وجود ادارات و سازمان های کل در این شهرستان می باشد. بوشهر  داده است. سهم باالی بخش عمومی در شهرستان

 )نفر( 1327-شهرستانها  کیدر استان بوشهر به تفک یشغل تیاشتغال بر حسب وضع :33جدول 

 جمع شهرستان 

 بخش خصوصی
حقوق مزد و  

بگیران بخش 

 عمومی

 اظهارنشده 
 کارفرمایان جمع

کارکنان 

 مستقل

کارکن 

فامیلی 

 بدون مزد

مزد و 

حقوق 

 بگیران 

 22286 82621 110112 6681 11128 0603 211822 332020 استان 

 1836 32321 21122 220 12388 2182 30361 11208 بوشهر 

 130 2828 2333 122 1166 311 12182 11021 تنگستان 

 113 6112 1311 211 3218 112 0222 11020 جم

 3801 12108 13610 2118 22201 1800 38161 16862 دشتستان 

 182 2862 1162 1223 1112 011 12828 22202 دشتی 

 121 2111 1131 383 3020 1316 11161 12621 دیر 

 330 1611 2882 260 3216 212 6611 8621 دیلم 

 32126 6223 12312 231 6226 812 61821 08106 کنگان

 1201 2801 6316 621 0022 1112 11001 22311 گناوه 

 مرکز آمار ایران  :ماخذ
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 )درصد( 1327-آن  یدر استان بوشهر و شهرستانها یشاغالن بر حسب وضع شغل عیتوز: 35جدول 

 جمع  شهرستان 

مزد و حقوق  بخش خصوصی 

بگیران بخش 

 عمومی 

اظهار 

 مزد و حقوق بگیران  کارکنان مستقل  کارفرمایان  جمع  نشده 
کارکنان فامیلی بدون 

 مزد 

 12.16 22.21 2.21 31.06 22.11 2.01 63.63 122 استان 

 2.23 21.23 2.10 28.82 10.26 3.68 12.12 122 بوشهر 

 3.22 26.02 3.02 22.12 30.03 2.12 12.12 122 تنگستان 

 3.21 38.16 1.12 33.38 21.11 2.02 11.11 122 جم

 6.81 26.23 2.12 23.01 31.33 3.32 61.12 122 دشتستان 

 2.81 23.01 1.03 21.22 31.26 2.10 13.18 122 دشتی 

 1.20 18.16 2.62 31.86 26.86 0.22 16.32 122 دیر 

 3.03 18.61 3.12 33.38 31.12 3.11 11.22 122 دیلم 

 32.88 6.12 2.22 11.23 6.12 2.82 62.62 122 کنگان

 6.12 22.26 2.20 26.21 22.60 2.16 13.82 122 گناوه 

 مرکز آمار ایران  :ماخذ

 بررسی اشتغال در استان و شهرستانهای آن بر حسب گروه های عمده شغلی -1-2-3-1-2-5

به  گرفته است. در تقسیم بندی صورت گرفته، شاغلیندر این بخش وضعیت تخصص شاغلین استان مورد بررسی قرار 

ور اداری کارکنان ام" ،"قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران" ،"کنان مشاغل علمی و فنی و تخصصیکار" پنج دسته

ل علمی، اغکارکنان مش"تقسیم شده اند. دسته  "سایر"، "کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه ها و بازارها"، "و دفتری

اورزی کارکنان ماهر کش"شامل  "سایر"و دسته  "تکنسین ها و دستیاران"و  "متخصصان" شامل گروه "فنی و تخصصی

 و مونتاژکاران ماشین آالت و دستگاه ها  و متصدیان"، "کارکنان  مشاغل مربوطصنعتگران و " و"جنگلداری و ماهیگیری

وضعیت تخصصی شاغلین استان بوشهر 31جدول می باشد.  "یر و اظهار نشدهسا"و  "کارگران ساده" ،"رانندگان وسایل نقلیه

 و مقایسه آن با کشور ارائه شده است.

قانونگذاران  "درصد 3.61، "کارکنان مشاغل علمی، فنی و تخصصی"درصد شاغلین استان  13.36، حدود 1302در سال 

کارکنان خدماتی و "درصد 12.18و  "ان امور اداری و دفتریکارکن "درصد 2.01، "و مقامات عالی رتبه و مدیران

درصد،  11.31به ترتیب  1381بوده اند. نسبت های فوق در سال  "سایر"درصد 61.03و  "فروشندگان فروشگاه ها و بازارها

 2.81  درصد، 2.11درصد،  12.1به ترتیب  1311 درصد و در سال 63.13درصد و  12.12و درصد 1.26درصد،  3.31

 قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و مدیرانسهم  باشد. طی دوره زمانی مورد بررسی درصد می 12.21درصد،  12.12درصد، 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر 
 تی جمع  یاقتصاد یاه یگ ژیو لی 

 

5002212B002130306RE104960810م 

 
62 

 ،کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصیسهم اشتغال  ،1381تا  1311دوره در اما است  افزایش یافتهکلی  به طورفوق 

تا  1381وره در دو سپس افزایش  ات و فروشندگان فروشگاهها و بازارهاکارکنان امور خدم ،کارکنان امور اداری و دفتری

ات کارکنان امور خدمشاغلین علمی و فنی تخصصی و سهم  ،در مقایسه باسطح کشور 1302در سال  .کاهش یافته است 1302

تبه و مقامات عالی ر قانون گذار ودر استان از سطح کشوری پایین تر و سهم شاغلین  و فروشندگان فروشگاهها و بازارها

ضعیت توان نتیجه گرفت که و بنابراین می .نسبت به سطح کشوری باالتر است کارکنان امور اداری و دفتریو  مدیران

 .تری نسبت به سطح کشور قرار دارد در سطح پایین بوشهرتخصص نیروی انسانی در استان 

 1314-27-تخصص در استان بوشهر و کل کشور شاغالن بر حسب  یبخش عیتوز: 34جدول 

 شرح 
 کل کشور  استان بوشهر 

1311 1381 1302 1311 1381 1302 

 12.2 12.1 11.8 13.362 11.311 12.1 کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصی 

 3.6 3.2 2.2 3.61 3.31 2.11 قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و مدیران 

 2.2 2.1 2.2 2.01 1.26 2.18 کارکنان امور اداری و دفتری 

 کارکنان امور خدمات و فروشندگان

 فروشگاهها و بازارها  
12.12 12.12 12.18 12.2 12.1 11.3 

 66.6 61.2 11.6 61.031 63.131 12.21 سایر 

 مرکز آمار ایران ماخذ :

 1314حسب تخصص در استان بوشهر سهم شاغلین بر  :31نمودار 

 
 1353 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران  ماخذ:

12.5
2.55

4.78

10.12

70.05

کارکنان مشاغل علمی و فنی و 

تخصصی 

قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و 

مدیران 

کارکنان امور اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و فروشندگان

فروشگاهها و بازارها 

سایر 
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 1314 -کشور سهم شاغلین بر حسب تخصص در :32نمودار 

 
 1353 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران  ماخذ:

 1324  ر حسب تخصص در استان بوشهرسهم شاغلین ب :33نمودار 

 
  1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:

11.8
2.2

4.2

10.2

71.6

کارکنان مشاغل علمی و فنی و 

تخصصی 

قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و 

مدیران 

کارکنان امور اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و فروشندگان

فروشگاهها و بازارها 

سایر 

15.32 3.35

5.26

12.54
63.53

کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخصصی 

قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و 

مدیران 

کارکنان امور اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و فروشندگان

فروشگاهها و بازارها 

سایر 
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 1324 -سهم شاغلین بر حسب تخصص درکشور  :35نمودار 

 
 1363 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران :ماخذ

 1327 سهم شاغلین بر حسب تخصص در استان بوشهر :34نمودار 

 
 1333 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:

14.7 0.3
4.5

12.7

65.2

کارکنان مشاغل علمی و فنی و 

تخصصی 

قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و 

مدیران 

کارکنان امور اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و فروشندگان

فروشگاهها و بازارها 

سایر 

13.36
3.61

4.91

10.18

67.94

کارکنان مشاغل علمی و فنی و 

تخصصی 

قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و 

مدیران 

کارکنان امور اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و فروشندگان

فروشگاهها و بازارها 

سایر 
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 1327 سهم شاغلین بر حسب تخصص درکشور :35نمودار 

 
 1333 سرشماری نفوس و مسکن سال -مرکز آمار ایران ماخذ:

آورده شده 36جدول  بوشهراطالعات مربوط به توزیع شاغالن در گروه های مختلف تخصصی در شهرستان های استان 

 مجبه ترتیب در شهرستان های  "کارکنان مشاغل علمی، فنی و تخصصی" بر اساس آمار موجود بیشترین است.

در  "قانون گذاران و مقامات عالی رتبه  "بیشترین و ،درصد(11.02) دشتستان درصد( و 10.21) بوشهر درصد(،  23.12)

 "کارکنان امور اداری و دفتری"رین و بیشت درصد(، 3.60) و کنگان درصد( 3.06( و جم )درصد 1.23شهرستانهای بوشهر )

 "فروشندگانکارکنان خدماتی و "ین و بیشتر درصد( 2.22درصد( و کنگان ) 6.62و جم ) درصد( 1.60در شهرستان بوشهر )

 .قرار دارند درصد( 11.21درصد( و جم ) 18.08و دیلم ) (درصد 10.68) در شهرستانهای گناوه

 1327 -اشتغال بر حسب گروههای عمده شغلی در استان بوشهر و شهرستانهای آن : 35جدول 

 جمع  شهرستان 

کارکنان مشاغل 

علمی و فنی و 

 تخصصی 

 قانون گذاران و

مقامات عالی رتبه و 

 مدیران 

کارکنان امور 

 اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و 

فروشندگان فروشگاهها و 

 بازارها 

 سایر 

 226101 33021 16312 12212 22280 332020 استان 

 23381 1066 1821 3101 12121 11208 بوشهر 

 13260 1682 662 222 1606 11021 تنگستان 

 8122 1821 1212 632 3682 11020 جم

 22181 6222 2220 1623 6181 16862 دشتستان 

 12282 2126 613 611 2308 22202 دشتی 

 12181 1181 112 312 1120 12621 دیر 

 1162 1631 316 212 022 8621 دیلم 

 12160 6261 2388 3628 12132 08106 کنگان

 11232 2101 820 681 2822 22311 گناوه 

 مرکز آمار ایران  :ماخذ

14.2

3.6

4.2

11.3

66.6

صی کارکنان مشاغل علمی و فنی و تخص

قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و 

مدیران 

کارکنان امور اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و فروشندگان

فروشگاهها و بازارها 

سایر 
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 )درصد( 1327-سهم گروه های عمده شغلی از اشتغال استان بوشهر و شهرستانهای آن : 31جدول 

 جمع  شهرستان 
کارکنان مشاغل علمی 

 و فنی و تخصصی 

قانون گذاران و 

مقامات عالی رتبه و 

 مدیران 

کارکنان امور 

 اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و 

فروشندگان فروشگاهها و 

 بازارها 

 سایر 

 61.02 12.18 2.01 3.61 13.36 122 استان 

 11.21 12.11 1.60 1.23 10.21 122 بوشهر 

 11.21 0.36 3.60 2.21 0.21 122 تنگستان 

 12.81 11.21 6.62 3.06 23.12 122 جم

 12.61 12.02 3.62 2.81 11.02 122 دشتستان 

 11.38 12.28 3.32 3.21 11.82 122 دشتی 

 12.31 12.81 3.10 2.16 12.21 122 دیر 

 62.21 18.08 3.66 2.23 12.28 122 دیلم 

 11.28 6.13 2.22 3.60 12.21 122 کنگان

 62.28 10.68 3.28 2.10 11.11 122 گناوه 

 محاسبات مشاور :ماخذ

 )درصد( 1327-سهم شهرستانها از اشتغال گروه های عمده شغلی استان بوشهر : 32جدول 

 جمع  شهرستان 
کارکنان مشاغل علمی و 

 فنی و تخصصی 

قانون گذاران و مقامات 

 عالی رتبه و مدیران 

کارکنان امور 

 اداری و دفتری 

کارکنان امور خدمات و 

فروشندگان فروشگاهها و 

 بازارها 

 سایر 

 122 122 122 122 122 122 استان 

 10.18 23.12 31.12 31.10 32.60 22.61112 بوشهر 

 1.01 2.06 2.21 3.66 3.81 1.302311 تنگستان 

 3.86 1.30 6.23 1.22 8.21 2.182216 جم

 11.16 18.31 12.13 13.11 11.26 11.21160 دشتستان 

 6.22 6.21 2.12 1.20 1.30 6.202226 دشتی 

 2.68 2.68 3.30 3.11 3.22 2.302161 دیر 

 2.26 2.83 1.03 1.11 2.23 2.101288 دیلم 

 32.01 11.88 26.82 32.31 22.11 20.61321 کنگان

 6.13 12.11 1.10 1.61 6.32 1.321122 گناوه 

 محاسبات مشاور :ماخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر 
 تی جمع  یاقتصاد یاه یگ ژیو لی 

 

5002212B002130306RE104960810م 

 
61 

 های آن بر حسب سواد استان و شهرستان بررسی اشتغال در -1-2-3-1-2-4

مشاهده نمود. سهم  30جدول به تفکیک با سواد و بی سواد و مقایسه آن با سطح کشور را می توان ترکیب شاغلین استان 

درصد در سال   82.32 داشته و از روندی افزایشی 81تا  11ابتدا از سال   شاغلین باسواد از اشتغال استان در طول این دوره

 .کاهش داشته استدرصد   82.62 به 1302تا سال  1381سال  از  ورسیده است  1381درصد در سال  02.12 ، به1311

می باشد. سهم شاغلین با تحصیالت  1311-02نکته قابل توجه افزایش چشمگیر شاغلین دارای تحصیالت عالی طی دوره 

واد ، سهم شاغلین باس1302افزایش یافته است. در سال  1302درصد در سال  22.22به  1311درصد در سال  0.83عالی از 

درصد بوده است. بین شهرستان های استان سهم شاغلین باسواد شهرستان های بوشهر، تنگستان، جم، دشستان،  82.62  استان

 02.11دشتی، دیر، دیلم، کنگان بیشتر از سطح استان و تنها شهرستان گناوه از سطح استان پایین تر بوده است. بیشترین سهم با 

 اشته است.درصد به شهرستان بوشهر تعلق د

درصد بوده است. شاخص  22.22از لحاظ شاخص شاغلین دارای تحصیالت عالی نیز سهم این گروه از اشتغال استان 

 مذکور تنها در شهرستان های جم و بوشهر باالتر از سطح استان بوده و در سایر شهرستان ها از سطح استان پایینتر است.

 )درصد(1314-27نسبت شاغلین بر حسب سواد در استان بوشهر و کل کشور توزیع : 32جدول 

  
 کشور  استان بوشهر 

1311 1381 1302 1311 1381 1302 

 80.2 81.8 18.6 82.62 02.12 82.32 شاغلین با سواد )درصد(

 12.6 12.2 21.2 11.36 0.26 10.68 شاغلین بی سواد )درصد (

 10.0 16.2 0.6 22.22 16.21 0.83 عالی از کل شاغلین )درصد(سهم شاغلین دارای تحصیالت 

 رانیمرکز آمار ا :ماخذ

 )درصد ( 1314-27مقایسه سهم شاغلین دارای تحصیالت عالی در استان بوشهر و کشور  :31نمودار 

 

1375 1385 1390

استان بوشهر  9.83 16.01 20.40

کشور  9.60 16.20 19.90
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 1353-1363-1333سرشماری نفوس و مسکن سالهای  مرکز آمار ایران، ماخذ:

 1327شتغال به تفکیک سطح سواد در استان بوشهر و شهرستانهای آن ا: 57جدول 

 جمع  شهرستان 

 باسواد 

 اظهار نشده  بیسواد 
 متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  جمع 

پیش 

 دانشگاهی 

آموزش 

 عالی  

سوادآموزی 

 بزرگساالن 

دوره 

تحصیلی نا 

 مشخص 

 31112 26206 16221 3821 61022 1138 88133 61232 36862 211130 332020 استان 

 111 3313 1626 222 21221 321 22610 12821 6832 11128 11208 بوشهر 

 20 2218 182 313 2182 18 1311 2316 2812 11622 11021 تنگستان 

 30 1382 122 131 1032 32 3886 1028 1821 12126 11020 جم

 810 6020 863 680 12221 261 11101 13101 8202 20112 16862 دشتستان 

 01 3226 212 112 3101 111 1328 3012 2823 16013 22202 دشتی 

 12 1028 181 102 2336 11 3602 3311 2228 12621 12621 دیر 

 211 012 118 12 1221 12 2238 2111 1322 1218 8621 دیلم 

 20312 3022 12180 316 13122 133 10221 13321 1116 61122 08106 کنگان

 282 2122 266 212 3112 83 1061 6231 3268 21101 22311 گناوه 

 مرکز آمار ایران :ماخذ

 

 1327 -سهم شاغلین با سواد و بی سواد از اشتغال استان و شهرستانهای آن : 51جدول 

 جمع  شهرستان 

 باسواد 

 بیسواد 
اظهار 

 متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  جمع  نشده 
پیش 

 دانشگاهی 

آموزش 

 عالی  

سوادآموزی 

 بزرگساالن 

دوره 

تحصیلی نا 

 مشخص 

 0.13 1.82 2.81 1.16 22.22 2.32 26.21 18.33 11.21 82.62 122 استان 

 2.16 2.21 2.18 2.32 33.11 2.23 32.66 11.21 0.21 02.11 122 بوشهر 

 2.21 12.18 1.22 1.12 12.30 2.23 20.63 22.21 11.02 81.11 122 تنگستان 

 2.22 8.60 2.80 2.61 31.21 2.21 22.22 12.23 11.21 01.21 122 جم

 1.22 12.10 1.12 1.21 11.08 2.26 21.22 23.21 12.18 86.31 122 دشتستان 

 2.21 11.02 2.22 2.13 18.68 2.11 26.36 10.28 12.21 83.61 122 دشتی 

 2.36 13.32 1.28 2.26 11.01 2.30 21.22 22.62 16.12 86.32 122 دیر 

 2.06 11.26 1.31 2.83 12.30 2.18 28.26 22.08 11.18 81.00 122 دیلم 

 20.11 3.01 12.32 2.38 13.26 2.13 10.28 13.28 1.22 66.32 122 کنگان

 1.01 8.61 1.01 1.12 11.22 2.32 32.66 22.12 13.21 80.22 122 گناوه 

 رانیمرکز آمار ا :ماخذ
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 )درصد( - 1327سهم شاغلین دارای تحصیالت عالی از کل اشتغال استان و شهرستانها در سال :32نمودار 

 
1333 سرشماری نفوس و مسکن سال -ایرانمرکز آمار  :ماخذ  

  

استان  بوشهر  ن تنگستا جم
دشتستان

دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

آموزش عالی   20.40 33.11 14.39 37.25 17.98 18.68 15.97 14.39 13.26 15.24
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 بررسی اشتغال در استان و شهرستانهای آن بر حسب جنسیت -1-2-3-1-2-5

نسبت اشتغال مردان  همواره  نشان می دهد که 1311 -02مقایسه جنسیت شاغلین استان و کشور و تغییرات آنها طی دوره 

ور ز کشاما نسبت اشتغال زنان از کل اشتغال استان ا  ،بوده و روند افزایشی داشته استدر استان از کشور باالتر از کل اشتغال 

از سهم شاغلین مرد کاسته و بر سهم شاغلین زن افزوده شده است. طی  1311-81. در سطح استان طی دوره پایین تر است

ر و دکاسته شده است سهم شاغلین زن از و  افزوده شاغلین مرد  سهم براین روند برعکس شده و  1302تا 1381سال های 

 افزایش یافته است. 1311کاهش و سهم شاغلین زن نسبت به سال  1311نهایت سهم شاغلین مرد نسبت به سال

 )درصد( 1314-27-توزیع نسبی شاغلین بر حسب جنسیت در استان بوشهر و کشور : 52جدول 
 کشور  ستان بوشهر ا شرح 

  1311 1381 1302 1311 1381 1302 

 86.8 86.2 81.0 02.20 02.10 02.10 شاغلین مرد 

 13.2 13.6 12.1 0.11 0.81 1.21 شاغلین زن 

 رانیمرکز آمار ا :ماخذ

ارائه شده است.  1302اطالعات مربوط به اشتغال استان بوشهر و شهرستان های آن به تفکیک جنسیت در سال23جدول 

شهرستان استان بوشهر،  0درصد از کل شاغلین استان در این سال می باشد. از  0.11و  02.20سهم شاغلین مرد و زن به ترتیب 

اغلین شدیلم و تنگستان باالتر از سهم آن در استان بوده است. بیشترین سهم از اشتغال  ،سهم شاغلین مرد در شهرستان کنگان

 وجود دارد.تان کنگان و کمترین سهم در شهرستان دشتی در شهرسمرد 

  1327 -شاغلین استان بوشهر به تفکیک جنسیت و شهرستان  :53جدول 
 سهم شاغلین زن )درصد( شاغلین زن  سهم شاغلین مرد )درصد( شاغلین مرد   کل شاغلین شهرستان 

 0.11 31611 02.20 321202 332020 استان 

 12.22 12136 81.18 62162 11208 بوشهر 

 8.00 1613 01.21 16332 11021 تنگستان 

 11.83 1882 88.11 12221 11020 جم

 12.22 6062 81.16 20808 16862 دشتستان 

 12.11 2002 81.21 11208 22202 دشتی 

 12.12 1138 80.28 13281 12621 دیر 

 8.06 113 01.22 1812 8621 دیلم 

 2.12 2286 01.28 06312 08106 کنگان

 12.06 2611 80.22 21126 22311 گناوه 

 رانی: مرکز آمار اماخذ
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 تحلیل روند تحوالت بیکاری در استان -1-2-3-1-3

در این بخش از گزارش به بررسی روند تحوالت بیکاری در استان و شهرستانها پرداخته شده و شاخصهای مربوطه با 

 متوسط کشور مقایسه می شود.

 مقایسه روند تحوالت نرخ بیکاری در استان و کشور -1-2-3-1-3-1

به تفکیک جنسیت با هم مقایسه شده  1311-02روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور در دوره22جدول 

بوده  کشور پایین تر از همواره اند. همانطور که مالحظه می شود نرخ بیکاری در استان بوشهر در میان زنان و مردان و کل 

  است. 

شاید یکی از مهمترین دالیل پایین بودن نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر و به طور عمومی در کشور ما، نرخ بیکاری 

باال باشد که سبب می شود بخشی از جمعیت در سن فعالیت تصمیم بگیرند که یا کالً از بازار کار خارج شوند و یا ورود به 

روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور به  41 الی 39در نمودارهای شماره  خیر بیاندازند.بازار کار را به تا

 با هم مقایسه شده اند. 1311-02تفکیک زن و مرد در دوره 

 درصد -تیجنس کیبه تفک 1324-27در استان بوشهر و کشور در دوره  یکاریروند تحوالت نرخ ب سهیمقا: 55جدول 
 کشور  استان بوشهر   

  1311 1381 1302 1311 1381 1302 

 12.8 12.1 0.1 12.82 0.23 1.22 کل 

 13.1 12.8 8.1 0.10 1.16 1.11 مرد 

 22.2 23.3 13.2 22.81 10.23 1.08 زن 

 1333و 1363و  1353سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -ماخذ: مرکز آمار ایران

 )درصد( 1314-27روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور در دوره  :32نمودار 

 
 1333و  1363و  1353سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران :ماخذ

1375 1385 1390

استان بوشهر  7.44 9.03 10.80

کشور  9.10 12.70 14.80
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 )درصد( 1314-27روند تحوالت نرخ بیکاری مردان در استان بوشهر و کشور در دوره  :57نمودار 

 
 1333و  1363و  1353سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران :ماخذ

 ()درصد 1314-27در استان بوشهر و کشور در دوره  زنانروند تحوالت نرخ بیکاری  :51نمودار 

 
 1333و  1363و  1353سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -ایرانمرکز آمار  ماخذ:

عالوه بر سرشماریهای نفوس و مسکن، طرح آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران و به صورت فصلی 

انجام می گردد، منبع دیگری برای اطالعات مربوط به نیروی کار است. از آنجا در زمان تهیه این گزارش نتایج سرشماری 

انجام  1301و  1302به فاصله زمانی مطالعات وضع موجود که در سالهای منتشر نشده و با توجه  1301نفوس و مسکن سال 

1375 1385 1390

استان بوشهر  7.55 7.76 9.59

کشور  8.50 10.80 13.10
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( به منظور بررسی وضعیت شاخصهای اساسی بازار کار استان و مقایسه 1301شده، با آخرین سرشماری نفوس و مسکن )سال 

 فاده شده است. است 1301تا  1301آن با شاخصهای کشوری، از نتایج طرح آماگیری از نیروی کار در فاصله سالهای 

البته باید این نکته را مد نظر داشت که طرح آمارگیری از نیروی کار، به صورت نمونه گیری انجام می شود و دقت نتایج 

آن به هیچ وجه با اطالعات سرشماری نفوس و مسکن به صورت تمام شماری انجام می گردد، قابل مقایسه نیست. در کلیات 

 در خصوص خطای نمونه گیری پذیرفته شده چنین آمده است:  طرح آمار گیری از نیروی کار

درصد و حداکثر خطای نسبی پذیرفته  2حداکثر خطای مطلق پذیرفته شده برای برآورد نرخ بیکاری در سطح استان »

 «درصد است. 22شده برای برآورد این نرخ در سطح استان 

با این حال این طرح می تواند تصویری از وضعیت بازار کار استانها در شرایط در دسترس نبودن اطالعات سرشماری 

 نفوس و مسکن به روز، ارائه نماید. 

بر اساس اطالعات طرح آمارگیری از نیروی کار با  1302-01در استان بوشهر و کشور در دوره  بیکارینرخ 54جدول 

هم برای استان و هم برای کشور با نتایج  1302است. همانطور که مالحظه می شود نتایج این طرح در سال هم مقایسه شده 

در این سال در استان و کشور بر اساس نتایج بیکاری متفاوت است. در حالی که نرخ  1302سرشماری نفوس مسکن سال 

ساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار این درصد است، بر ا 12.8درصد و  12.8سرشماری نفوس و مسکن به ترتیب 

 است.  معناداردرصد است که اختالفی  12.3و  11.2شاخص در استان و کشور به ترتیب 

هم در استان بوشهر و هم در بیکاری نرخ  1302-01به هر حال بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در دوره 

 درصد رسیده است.  12.2درصد و در کل کشور به  11.3تان بوشهر به در اس 1301 سالکشور افزایش یافته و در 

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی  1301-01روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر به صورت فصلی در دوره 

 کار، در پیوست شماره دو ارائه شده است. 

 درصد -نرخ بیکاری در استان بوشهر و کشور:  21جدول 

 کشور استان بوشهر  

1302 11.2 12.3 

1301 11.6 12.1 

1302 0.2 12.2 

1303 0.2 12.6 

1302 0.1 11.2 

1301 11.3 12.2 

 مأخذ: طرح آمارگیری از نیروی کار سالهای مختلف 
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 مقایسه روند تحوالت نرخ بیکاری در استان و شهرستانها -1-2-3-1-3-2

بررسی شده است.  1302و  1381سال  وروند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در د26جدول 

نشان دهنده که افزایش یافته است  1302درصد در سال  12.82به  1381درصد در سال  0.23 از نرخ بیکاری در استان بوشهر

 .درصدی است 1.11تغییر 

 )درصد( 1327- 1324تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در سالهای  روند: 55جدول 

 تغییرات نرخ بیکاری  1327 1324 شهرستان 

 1.11 12.82 0.23 استان 

 1.86 11.23 0.16 بوشهر 

 1.21 11.20 11.82 تنگستان 

 3.82 6.16 2.06 جم

 1.22 16.22 12.08 دشتستان 

 3.11 11.83 12.32 دشتی 

 2.12 11.31 12.86 دیر 

 2.62 11.22 12.82 دیلم 

 1.12 3.16 2.22 کنگان

 2.86 12.22 0.18 گناوه 

 1333و  1363سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران: ماخذ

 )درصد( 1327و  1324سالهای روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن در  :52نمودار 

 
 1333و  1363سرشماری نفوس و مسکن سالهای  -مرکز آمار ایران ماخذ:

استان  بوشهر  تنگستان جم
دشتستان

دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

1385 9.03 9.16 15.84 2.96 10.98 12.32 10.86 10.80 2.22 9.18

1390 10.80 11.03 17.09 6.76 16.22 15.83 11.35 15.40 3.76 14.04
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دشتستان با  درصد، 12.32دشتی با  درصد، 11.82تنگستان با شهرستانهای  1381در میان شهرستانهای استان در سال 

درصد 2.06درصد و جم با  2.22شهرستانهای کنگان با درصد باالترین و  12.82درصد دیلم با  12.86درصد دیر با  12.08

 .یکاری را به خود اختصاص داده اندپایین ترین نرخ ب

، درصد 11.20، دشتی به ترتیب با نرخ بیکاری شتستاند از میان شهرستانهای استان شهرستانهای تنگستان، 1302در سال 

درصد  6.16و درصد   3.16 جم به ترتیب با نرخ بیکاریباالترین و شهرستانهای کنگان و درصد  11.83 درصد و 16.22

 پایین ترین نرخ های  بیکاری را داشته اند.

 2.86درصد، گناوه  1.22 با  ستانتدر این دوره در همه شهرستان ها نرخ بیکاری افزایش یافته است. شهرستانهای دش

  02و  81در هر دوسال  .هرستانهای استان داشته انددرصد بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری در میان ش 2.6دیلم  ودرصد 

 بجز دو شهرستان کنگان و جم بقیه شهرستانها نرخ بیکاری باالتری از متوسط استان داشته اند. 
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 در سه دسته انجام شده است: 1302دسته بندی شهرستان های استان بر اساس شاخص نرخ بیکاری در سال 

درصد و کنگان  6.16درصد( است: جم  12.8تان هایی که نرخ بیکاری در آنها کمتر از سطح استان )کمتر از شهرس -1

 درصد 3.16

درصد، گناوه 11.31درصد، دیر 11.23شهر بو) شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بین سطح کشوری و استان است -2

12.22) 

، دشتی درصد 16.22درصد، دشستان  11.20سطح کشور است: تنگستان  شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از -3

 درصد11.2، دیلم درصد 11.83

 1327 -دسته بندی شهرستانها بر اساس نرخ بیکاری : 51جدول 

شهرستانهایی که نرخ بیکاری در آنها کمتر 

 17.2از سطح استانی است )کمتر از 

 درصد(

شهرستانهایی که نرخ بیکاری در آنها بین 

تا 17.2سطح  استانی و کشوری  است )بین 

 درصد ( 15.2

شهرستانهای که نرخ بیکاری در آنها 

بیشتر از سطح کشوری  است )بیشتر از 

 درصد(15.2

 (11.20تنگستان ) (11.23بوشهر )  (6.16جم )

 (16.22دشتستان ) (11.31دیر ) (3.16کنگان )

 (11.83دشتی ) (12.22) گناوه  

 (11.22دیلم )   

 محاسبات مشاور: ماخذ
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 جمعیت بیکار و ویژگیهای مختلف آن در استان و شهرستانها -1-2-3-1-3-3

جمعیت بیکار استان و شهرستانها 28جدول ترکیب سنی آن است. یکی از نکات بسیار مهم در خصوص جمعیت بیکار، 

 ارائه شده است. 1302به تفکیک گروه های عمده سنی در سال 

ساله  20تا  11درصد از جمعیت بیکار استان در گروه سنی  66.16همانطور که مالحظه می شود در این سال در حدود 

قرار گرفته اند. این وضعیت در کلیه شهرستانهای استان نیز وجود دارد و جمعیت جوان باالترین سهم را از جمعیت بیکار به 

 خود اختصاص داده اند.

 1327جمعیت بیکار در استان بوشهر و شهرستانها به تفکیک گروههای عمده سنی در سال : 52جدول 

استان و 

 شهرستان 

 سهم گروههای سنی از جمعیت بیکار )درصد( جمعیت بیکار 

 ساله و بیشتر  32 سال  20 -11 سال 12- 12 کل ساله و بیشتر  32 سال  20 -11 سال 12- 12 کل 

 33.13 66.16 2.32 122 13316 26833 128 22311 استان 

 20.66 12.12 2.22 122 2116 6162 22 0318 بوشهر 

 32.21 60.38 2.31 122 1122 2161 13 3122 تنگستان 

 32.62 61.10 2.11 122 311 116 2 1111 جم

 33.30 66.20 2.32 122 3616 1201 31 11228 دشتستان 

 31.03 61.16 2.31 122 1218 2181 12 3811 دشتی 

 32.12 61.20 2.31 122 622 1262 1 1813 دیر 

 30.21 62.28 2.21 122 622 021 2 1111 دیلم 

 38.31 61.11 2.12 122 1282 2311 22 3811 کنگان

 31.36 62.31 2.33 122 1281 2282 13 3082 گناوه 

  1333، سرشماری نفوس و مسکن سال مرکز آمار ماخذ:

درصد بوده، اما نرخ بیکاری برای گروه های سنی  12.82در استان بوشهر  1302با وجود آنکه نرخ بیکاری در سال 

 نرخ بیکاری گروه های عمده سنی در استان بوشهر شهرستانها محاسبه شده است.20جدول مختلف متفاوت است. 

درصد، نرخ بیکاری  2.23ساله در استان  12تا  12گروه سنی نرخ بیکاری  1302بر اساس محاسبات انجام شده در سال 

 درصد بوده است.  3.18ساله و بیشتر  32درصد و نرخ بیکاری گروه سنی  1.10ساله  20تا  11گروه سنی 

درصد و  12.11درصد و دشتستان با  11.86تنگستان ساله( در شهرستانهای  20تا  11سنی  )گروه نرخ بیکاری جوانان

درصد  2.32با بوده است. همچنین شهرستانهای کنگان بیشتر  (درصد 1.10) در مقایسه با متوسط استاندرصد  12.12دشتی با 

 درصد دارای کمترین میزان نرخ بیکاری جوانان در میان شهرستانهای استان بوشهر بوده است. 2.12با و جم 
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 درصد -1327نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانهای آن به تفکیک گروه های عمده سنی در سال : 52جدول 

 1327نرخ  بیکاری نرخ بیکاری 

 ساله و بیشتر  32 سال  20 -11 سال 12- 12 کل  

 3.18 1.10 2.23 12.82 استان 

 20.66 12.12 2.23 11.23 بوشهر 

 1.11 11.86 2.26 11.20 تنگستان 

 2.21 2.12 2.21 6.16 جم

 1.22 12.11 2.21 16.22 دشتستان 

 1.21 12.12 2.21 11.83 دشتی 

 3.61 1.66 2.22 11.31 دیر 

 6.28 0.20 2.22 11.22 دیلم 

 1.22 2.32 2.22 3.16 کنگان

 1.22 8.11 2.21 12.22 گناوه 

 1333، سرشماری نفوس و مسکن سال مرکز آمار :ماخذ

 )درصد( 1327نرخ بیکاری در استان بوشهر به تفکیک گروه های عمده سنی در سال  :53نمودار 

 
 1333، سرشماری نفوس و مسکن سال مرکز آمار ماخذ:

انشگاهی دیکی دیگر از مسائل شایع در بازار کار کشور و منجمله بازار کار استان بوشهر، بیکاری تحصیل کرده های 

سهم جمعیت بیکار دارای تحصیالت عالی از کل جمعیت بیکار استان بوشهر و شهرستانهای آن در سال 12جدول است. 

 محاسبه شده است. 1302

کل  سال13-14 سال 13-23 ساله و بیشتر 33

نرخ بیکاری در استان بوشهر و شهرستانها به 

1333تفکیک گروه های عمده سنی در سال 
10.80 0.03 7.19 3.58
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درصد از جمعیت بیکار استان دارای تحصیالت عالی بوده اند. سهم این  11.12همانطور که مالحظه می شود در این سال 

 11.12)درصد(، در مقایسه با متوسط استان  23.23) درصد(، بوشهر 21.10) جمعیت بیکار در شهرستانهای جمگروه از 

 بیشتر بوده است. (درصد

 درصد -1327سهم جمعیت دارای تحصیالت عالی از کل جمعیت بیکار استان و شهرستانهای در سال : 47جدول 

 صیالت عالی دارای تح استان و شهرستان 

 11.12 استان 

 23.23 بوشهر 

 11.01 تنگستان 

 21.10 جم

 11.28 دشتستان 

  11.28 دشتی 

  11.21 دیر 

 12.22 دیلم 

  0.12 کنگان

  13.12 گناوه 

 1333نفوس و مسکن سال  یماخذ: سرشمار

 )درصد( 1327از کل جمعیت بیکار استان و شهرستانها در سال سهم جمعیت بیکار دارای تحصیالت عالی  :55نمودار 

 
 1333نفوس و مسکن سال  یسرشمار ماخذ:

  

استان  بوشهر  تنگستان جم دشتستان دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

تحصیالت عالی  17.12 23.43 11.95 27.19 17.08 17.48 17.25 10.44 9.70 13.72

0.00
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 تحلیل بار تکفل واقعی -1-2-3-1-5

ارائه شده 11جدول ایسه و اطالعات آن با یکدیگر مق 1302تا  1311ال های بار تکفل اقتصادی استان و کشور طی س

است. بار تکفل نشان می دهد که حاصل و دستاورد اشتغال یک فرد، توسط چند نفر مصرف می شود. به عبارت دیگر بار 

استان بوشهر  1302اشد. در سال تکفل اقتصادی نشان می دهد که یک فرد شاغل تامین کننده مخارج زندگی چند نفر می ب

درصد از جمعیت شاغل در کشور را به خود اختصاص داده  1.62درصد از کل جمعیت کشور،  1.31 با در اختیار داشتن

 بهره برده است.است که این امر نشان می دهد که استان بوشهر به اندازه سهم جمعیتی خود در کشور از اشتغال آن 

نفر به ازای هر نفر شاغل بوده، در حالی که این  2.12 ، به طور متوسط برابر1311کشور در سال بار تکفل اقتصادی در 

با متوسط رشد  1311-81نفر به ازای هر نفر شاغل بوده است. بار تکفل کشور طی دوره  2.11شاخص در استان بوشهر برابر 

نفر کاهش یافته است. بار  3.20درصد به  -3.61النه نفر و بار تکفل استان با متوسط رشد سا 3.22درصد به  -1.8ساالنه 

همچنین  .رسیده است 1302نفر در سال  3.66 درصد به 1.2با متوسط رشد ساالنه  1302-81طی دوره تکفل اقتصادی کشور 

گفت که توان  بنابراین می .رسیده است 02نفر در سال   3.12درصد به  -1.16در این دوره بار تکفل استان با رشد ساالنه 

 .ه بار تکفل استان کاهش یافته استطی این دوره پانزده سال

 )نفر( 1314-27-بار تکفلی اقتصادی استان بوشهر و کشور : 41جدول 

 1324-27تغییرات طی دوره  1314-24تغییرات طی دوره  کشور  استان بوشهر  شرح 

 کشور  بوشهر  کشور  بوشهر  1302 1381 1311 1302 1381 1311  

 درصد  1.2  درصد -1.16 درصد -1.8 درصد3.61-  3.66 3.22 2.12 3.12 3.20 2.11  بار تکفلی اقتصادی

 : مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور ماخذ

. در بیان شده است 12و  11در جداول شماره  1302شهرستان ها در سال کشور، استان و بار تکفل اقتصادی به تفکیک 

درصد داشته است که به 1.13 با  درصد و کمترین بار تکفل را کنگان 2.23این سال بیشترین بار تکفل را شهرستان دشستان 

دلیل مهاجرت باالی نیروی کار به شهرستان کنگان که اغلب به صورت نیروی کار مجردی و به دور از خانواده ها است یکی 

 ست. از دالیل اصلی پایین بودن نرخ بار تکفل ا

  1327 -بار تکفل در استان بوشهر و شهرستانهای آن : 42جدول 
 27سال  شهرستان 

 3.12 استان 

 3.23 بوشهر 

 3.02 تنگستان 

 3.23 جم

 2.23 دشتستان 
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 27سال  شهرستان 

 3.82 دشتی 

 3.10 دیر 

 3.66 دیلم 

 1.13 کنگان

 3.11 گناوه 

 مشاور مرکز آمار ایران و محاسبات :ماخذ

 1327-دسته بندی شهرستانهای استان از لحاظ شاخص بار تکفل اقتصادی : 43جدول 
شهرستانهایی که بار تکفل در آنها 

 کمتر 

 ( 3.55از سطح کشور است )کمتر از 

 شهرستانهایی که بار تکفل در آنها بین 

 (3.55تا 3.17سطح کشوری و استانی است )بین 

 شهرستانهایی که بار تکفل در آنها باالتر

 (3.17از سطح استانی است )باالتر از  

 (3.11گناوه) (3.23جم) (1.13کنگان)

 (3.82دشتی) (3.23بوشهر )  

 (3.02تنگستان ) (3.10دیر)  

 (2.23دشتستان ) (3.66دیلم)  

 : محاسبات مشاورماخذ
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 تحلیل بهره وری نیروی انسانی -1-2-3-1-4

روند تولید ناخالص سرانه و بهره وری استان بوشهر مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور دوره زمانی در این بخش 

 مدنظر قرار گرفته است. 02-1381

 لهزار ریال در سا 222211 به 1381 هزار ریال در سال 12213تولید سرانه استان بوشهر در این دوره به قیمت جاری از

درصد رشد داشته  32.38 ان به قیمت به طور متوسط سالیانه. به عبارتی طی این دوره تولید سرانه استافزایش یافته است ،1302

هزار  33100درصد رشد داشته و از  22.21 است. در کشور تولید سرانه به قیمت جاری در این دوره به طور متوسط ساالنه

 از باالتر رسیده است. در کل دوره مورد بررسی تولید سرانه استان  1302 هزار ریال در سال 82322 به 1381ریال در سال 

 سطح کشور بوده است.

درصدی  12.20 با تجربه متوسط رشد ساالنه 1302این در حالی است که تولید سرانه در استان بوشهر به قیمت ثابت سال 

 است.رسیده  1302هزار ریال در سال 222211به  1381 هزار ریال در سال 121320از 

 1.1با متوسط رشد ساالنه  1381هزار ریال در سال  18236از  1302همچنین تولید سرانه در کشور به قیمت ثابت سال 

 رسیده است.  1302هزار ریال در سال  82321درصدی، به 
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 (الیر اردیلی)م 1324-27هر ناخالص سرانه استان بوش دیتحوالت تول: 45جدول 

 شرح 
 سال 

1381 1386 1381 1388 1380 1302 

01221.28122 به قیمت جاری  تولید ناخالص استان )میلیارد ریال (  16322.11282  13228.81233  38236.82822  2212.122111  188.211228  

6626.111211 02به قیمت ثابت سال     2312.120223  2302.131082  182.132111  3218.101622  188.211228  

 1232020 1221211 011281 021180 013132 886261 جمعیت استان

61112.12213 به قیمت جاری  تولید سرانه استان )هزار ریال (  1318.82620  11210.02280  11618.81320  2838.122121  2110.222211  

2861.121320 02به قیمت ثابت سال     1201.163326  8201.126128  112.136128  2210.101321  2110.222211  

22.2   سهم استان از تولید ناخالص کشور )درصد(  26.2  33.2  18.2  02.2  33.3  

26.1 سهم استان از جمعیت کشور   28.1  32.1  33.1  31.1  31.1  

818.2382612 به قیمت جاری  تولید ناخالص کشور)میلیارد ریال (  230.3212611  212.3611101  118.3802223  111.2812122  022.6338202  

112.1121232 02به قیمت ثابت سال     202.6213382  113.1031122  611.6206126  12.6111821  022.6338202  

 11120660 12111311 13106222 12266210 11366180 12201182 جمعیت کشور 

8281.33108 به قیمت جاری  تولید سرانه کشور)هزار ریال (  21162.23212  18638.12110  31121.13222  28201.61211  02822.82322  

33201.18236 02به قیمت ثابت سال     61322.81121  23133.82213  16228.83282  12021.81861  02822.82322  

مرکز آمار  ایران  ماخذ:
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میلیون ریال بوده است. در بین  305میلیون ریال و در کشور  627، بهره وری استان  به ازاء هر نفر شاغل 1302در سال 

تاًمین "میلیون ریال،  8202با  "مستغالت"گروه های عمده فعالیت در سطح استان بیشترین بهره وری را به ترتیب گروه های 

میلیون ریال به خود اختصاص داده اند. کمترین بهره وری  3222با  "استخراج معدن"میلیون ریال و 8260با  "آب، برق و گاز

 تعلق داشته است. "ساختمان"میلیون ریال به گروه  01نیز با 

 "رق وگازتاًمین آب، ب"، "استخراج معدن" در سطح کشور باالترین بهره وری نیروی انسانی مربوط به گروه های فعالیت

میلیون ریال،  1626است که بهره وری نیروی انسانی در آنها به ترتیب  "فعالیت های کسب و کارمستغالت، اجاره و "و 

نگلداری کشاورزی، شکار، ج"میلیون ریال می باشد. کمترین بهره وری نیز مربوط به گروه فعالیتی  1221میلیون ریال  1182

 ریال بهره وری داشته است. میلیون 132است که در این سال به ازاء هر نفر شاغل  "و ماهیگیری

 "کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری "در مقایسه با سطح کشور، در استان بهره وری نیروی انسانی در گروه های 

تامین آب " و "صنعت ساخت" ،"بهداشت و مددکاری" ،"مستغالت"، "اطالعات و ارتباطات ،حمل و نقل و انبارداری"و 

 تر از سطح کشور است. سطح کشور و در سایر گروه های فعالیتی پایینباالتر از  "زو برق و گا

 بهره وری نیروی انسانی در استان بوشهر و کشور به تفکیک بخشها: 44جدول 

 شرح 
ارزش افزوده استان 

 )میلیارد ریال (

جمعیت 

 شاغل استان 

بهره وری نیروی 

انسانی در استان 

 )میلیون ریال (

ارزش افزوده 

کشور )میلیارد 

 ریال (

جمعیت شاغل 

 کشور 

بهره وری نیروی 

انسانی در کشور 

 )میلیون ریال (

 321 22126812 6213218 621 332020 228121 جمع کل 

 132 3022223 126821.181 212 36822 0361.321 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت

 1626 181203 1230810.182 3222 12382 22620.812 استخراج معدن 

 280 3260601 881660.820 1121 20682 12286.136 ساخت -صنعت 

 1182 211102 230838.108 8260 8216 66613.861 تامین آب و برق و گاز 

 131 2212021 330212.126 01 16212 1121.122 ساختمان 

عمده فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل 

 نقلیه موتوری و کاالهای شخصی و خانگی 
6122.181 32132 223 821101.361 2121606 336 

 213 212618 13102.122 111 2122 232.230 رستوران و هتلداری 

 232 1020611 212221.111 221 32233 1811.113 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات و ارتباطات 

 131 322311 113211.201 261 2383 1122.102 واسطه گری های مالی و بیمه 

 1221 202826 122211.118 8202 110 6122.216 مستغالت 

 182 1602211 322312.312 113 31232 1120.813 اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی اجباری 

 111 1221182 211100.133 111 11201 2088.862 آموزش 

 318 111023 220011.826 380 1228 2810.121 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و 

 شخصی 
101.622 3022 112 121302.282 220282 236 

 مرکز آمار ایران  ماخذ:
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 ستاناشناسایی و تحلیل فعالیت های پایه و تبعی بر اساس اشتغال در مراکز سکونتگاهی  -1-2-3-1-5

یک از رشته فعالیت ها را با نسبت سهم محلی اشتغال آن به سهم ملی اشتغال آن  ضریب مکانی، اشتغال پایه در هر روش

 تخمین می زند.

برنامه ریزان با تکیه بر مقایسه بین یک ناحیه کوچک تر مانند شهر یا شهرستان با یک ناحیه بزرگ تر مانند استان یا 

تر را بهتر می شناسند. این روش به دلیل آنکه به برنامه ریزان امکان می دهد که تفاوت های  کشور، وضعیت ناحیه کوچک

موجود بین یک شهرستان و استان و یا کشور را بشناسند و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، بسیار مفید است. برای نشان 

محاسبه می شود. این روش خصوصیات ناحیه محلی را دادن تفاوت میان یک شهرستان یا ناحیه مرجع آن یک نسبت ساده 

 نسبت به ناحیه مرجع به سرعت مشخص می سازد.

یکی از روش های متداول در تحلیل های اقتصادی است. این روش برای ارائه  LQروش ضریب مکانی یا نسبت محلی 

در مدل های پیچیده تر به عنوان ابزار تحلیلی برای تحلیل گران اقتصادی توسعه یافته است. در این روش اقتصاد محلی با یک 

مبتنی بر محاسبه نسبت  LQد. روش اقتصاد مرجع مقایسه می شود تا طی این فرآیند ویژگی های اقتصاد محلی شناسایی شو

 یک فعالیت گفته می شود. LQبرخی از متغییرهای یک اقتصاد مرجع )پایه( می باشد. به این نسبت، 

برای اینکه اشتغال پایه فالیت ها را تعیین نماید، سهم اشتغال هریک از فعالیت ها در اقتصاد محلی را محاسبه  LQ  روش

کند. هریک از فعالیت ها که سهم بزرگ تری نسبت به اقتصاد مرجع داشته باشد اشتغال اضافی و با اقتصاد مرجع مقایسه می 

 آن فعالیت، اشتغال پایه محسوب می شود، چرا که این میزان اشتغال بیش از نیاز اقتصاد محلی است.

 1حالیکه تنها درصد نیروی کار اقتصاد محلی در یک صنعت خاص مشغول هستند، در  12برای مثال فرض کنید که 

فرض می کند در اقتصاد محلی برای تامین نیازهای محلی،  LQدرصد اقتصاد ملی در این صنعت فعالیت می کنند. روش 

درصد سطح ملی( اشتغال پایه محسوب می شود،  1) سهم اشتغال معادل سهم اشتغال ملی کافی است و مازاد بر سهم انتظاری

ها برای صدور به خارج از اقتصاد محلی تولید می شود. اگر سهم اشتغال صنعت چرا که خدمات و کاالهای تولیدی آن

موردنظر در اقتصاد محلی مساوی و کمتر از اقتصاد ملی باشد تحلیلگران اقتصادی نتیجه می گیرند که حوزه محلی در این 

اضای آن ها داده و تق ارائهحلی خدمات صنعت اشتغال پایه ندارد و اشتغال موجود در بهترین حالت تنها می تواند به اقتصاد م

 را برآورده سازد، لذا کاال یا خدمتی برای صدور به سایر مناطق باقی نخواهد ماند.
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 در هر فعالیتی فرمول زیر پیشنهاد می شود: LQ برای محاسبه نسبت 

LQi= (REi/RE)/(NEi/NE) 

 در رابطه فوق 

REi شاغلین صنعت :iام در اقتصاد محلی 

RE شاغلین اقتصاد محلی: کل 

NEi شاغلین صنعت :iام در اقتصاد ملی 

NEکل شاغلین اقتصاد ملی : 

 است.

 را به صورت ساده تر می توان اینگونه نوشت:  LQفرمول 

اشتغال در آن صنعت در کشور / کل اشتغال در کشور /کل اشتغال در منطقه / اشتغال در یک صنعت خاص در منطقه 

LQ= 
برای همه فعالیت ها به دقت محاسبه شود. به  LQبرای تقسیم اشتغال بین اشتغال پایه و تبعی باید  LQدر استفاده از روش 

 اشتغال در اقتصاد ملی مقایسه می کند. LQعبارت ساده تر روش 

 ضریب سهم مکانی بر اساس فروض زیر استوار است:

 ولید ولید شده در هر گروه با کاالهای تهای تولیدی، کاالی همگن تولید می کنند به نحوی که کاالی تفعالیت

 شده در گروه مشابه در سایر مناطق کشور قابلیت جایگزینی کامل دارند.

 .سطح درآمد و سلیقه ها در همه استان های کشور برابر است، لذا تقاضای سرانه در همه جا یکسان است 

 زرگی در خودکفاست یا واردات نقش ب کشور در تولید بسته کاالیی تولید شده در فعالیت موردنظر کم و بیش

 تاًمین نیازهای بازار داخلی 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  کمتر ازیک نشان می دهد که اشتغال محلی در صنعتi مورد انتظار است. لذا صنعت محلی یاد شده ام کمتر از حد

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

 تبعی محسوب می شود.
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LQ  برابر با یک بیانگر آنست که اشتغال موجود در صنعتiی ارائه خدمت یا کاال به ام دقیقاً معادل اشتغالی است که برا

ز منطقه نیست، خارج ا اقتصاد محلی کافی است. بنابراین به دلیل آنکه تولید کاال و خدمات در اقتصاد محلی برای صدور به

 محسوب می شود. اشتغال تبعی

LQ  بزرگتر از یک شواهدی از وجود اشتغال پایه در صنعتiام دارد. وقتی LQ نتیجه  تر از یک باشد تحلیلگربزرگ

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

 است.

تر از یک باشد بیانگر آنست که قسمتی از اشتغال، اشتغال پایه است. باید تاکید کرد که محاسبه شده بزرگ LQوقتی 

LQ ن نیست که به طور طبیعی کل اشتغال موجود در صنعت تر از یک به معنی آبزرگi ام اشتغال پایه است. به عبارتی اشتغال

برابر یک اشتغال تبعی محسوب می شود. این مشاغل به تقاضای محلی پاسخ می دهد. تنها مشاغلی که بیش از  LQتا سطح 

 اشتغال مورد انتظار محلی است به عنوان اشتغال پایه تعریف می شود.

همین دلیل برای آنکه تعداد مشاغل پایه یک صنعت دراقتصاد محلی مشخص شود فرمول دیگری باید ارائه شود. این به 

 فرمول به صورت زیر خواهد بود.

BSEi=((REi/NEi) – (RE/NE)) . NE 
 ام است.iاشتغال پایه صنعت  BSEiکه در آن 

های آماری و نواحی که در بررسی خود دارید در نتایج نیز همانند روش های دیگر اقتصادی، انتخاب داده  LQدر روش 

 بدست آمده موثر است.

با روش فوق می تواند منجر به نتایج کامل تری شود. برخی ار فعالیت ها را می توان به  LQترکیب روش ضریب مکانی 

ثال در کد دانست. برای م روشنی به عنوان یک فعالیت پایه شناخت و برخی را می توان به روشنی به عنوان فعالیت تبعی

ISIC70  فعالیت ها یعنی هتلداری عموماً فعالیتی است که منجر به اشتغال پایه می شود، چرا که این نوع فعالیت بر اساس

تعریف آن اساساً برای خدمت رسانی به صورت محلی نیست و عمدتاً به خارج از ناحیه محلی نیز خدمت ارائه می دهد. به 

اشتغال در دولت محلی به عنوان اشتغال تبعی تعریف می شود. چرا که این مشاغل بر اساس تعریف آن ها  طور مشابه اساساً

برای خدمت محلی ایجاد شده اند. با بکارگیری همزمان این دو روش متفاوت می توان به نتایج دقیق تر در اقتصاد محلی 

 دست یافت.

ارائه شده  1302و  1381بوشهر به تفکیک گروه های عمده اقتصادی در سال  ضریب مکانی اشتغال پایه استان16جدول 

شغل پایه وجود داشته  21280در استان بوشهر در حدود  1381است. نتایج محاسبات انجام شده نشان می دهد که در سال 
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مورد به گروه فعالیتی ساختمان  12260، دفاع و تامین اجتماعی ،اداره امور عمومیمورد آن به گروه فعالیتی 12223که حدود 

مورد به گروه فعالیتی حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات اختصاص داشته است. در واقع سه گروه فعالیتی مذکور  112626

 درصد از اشتغال پایه استان را ایجاد کرده اند. 81.88در مجموع در حدود 

 23.22ساختمان با سهم سیده است. در این سال گروه فعالیتی رشغل  12311 ، 1302اشتغال پایه استان بوشهر در سال 

درصدی از 10.20با سهم اداره امور عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی گروه فعالیتی درصدی از اشتغال پایه، گروه فعالیتی 

الیتی استان در ایجاد درصدی از اشتغال پایه مهم ترین گروه های فع12.21استخراج معدن با سهم اشتغال پایه و گروه فعالیتی 

را ایجاد کرده  1302درصد از اشتغال پایه استان در سال  16.10اشتغال پایه بوده اند. گروه های فعالیتی مذکور در مجموع 

  . اند

میزان اشتغال پایه استانی محاسبه شده است. در کنار اشتغال پایه استانی اشتغال  12 الزم به ذکر است که در جدول شماره

شهرستانی نیز تعریف می شود که رقم آن بزرگتر و مساوی میزان اشتغال پایه استانی است. منظور از اشتغال پایه استانی، پایه 

آن بخش از اشتغال استان است که در مقایسه با کشور پایه محسوب می شود. در طرف مقابل اشتغال پایه شهرستانی، آن 

 با استان پایه در نظر گرفته می شود. بخش از اشتغال هر شهرستان است که در مقایسه

با یک مثال می توان تفاوت دو مفهوم فوق را بهتر بیان نمود. به عنوان مثال شاغالن استانداری بوشهرکه در شهرستان 

بوشهر مستقر هستند، جزء اشتغال پایه استان محسوب نمی شوند، زیرا به داخل استان خدمات می دهند، این در حالی است 

 شاغالن برای شهرستان بوشهر پایه محسوب می شوند، زیرا به کل شهرستانهای استان خدمات ارائه می دهند. که این

محاسبه شاخص ضریب مکانی اشتغال و میزان اشتغال پایه استانی استان بوشهر به تفکیک گروههای عمده : 45جدول 

 1327و  1324فعالیت در سالهای 
  1324 1327 
  LQ BSE LQ BSE 

   2.18   2.68 کشاورزی، شکار وجنگلداری و شیالت
 0318 2.12 3121 2.81 استخراج معدن 

         ساخت -صنعت 
 1322 2.10 111 1.22 تامین آب و برق و گاز 

 16338 1.21 12260 1.31 ساختمان 

   2.12   2.81 موتوری و کاالهای شخصی و خانگی  ،خرده فروشی ،تعمیر وسایل نقلیه عمده فروشی
   2.13 226 1.20 رستوران و هتلداری 

 حمل و نقل و انبارداری ،اطالعات

 و ارتباطات  
1.22 12626 1.23 821 

   2.83 326 1.20 واسطه گری های مالی و بیمه 
   2.12 2011 1.11 مستغالت 
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  1324 1327 
 اداره عمومی ،دفاع و

 تامین اجتماعی اجباری  
1.62 12223 1.31 12221 

   2.86 221 1.21 آموزش 
 بهداشت و 

 مددکاری اجتماعی 
2.02   2.82   

 13111 2.82   2.13 سایر فعالیت های خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی 

 ماخذ : محاسبات مشاور

شده  یبررس 1302و  1381در دو سال  یو اشتغال تبع هیاشتغال پا کیروند تحوالت اشتغال استان بوشهر به تفک11جدول 

 یاستان هیدرصد رشد داشته، اشتغال پا 2.32دوره در هر سال به طور متوسط  نیکه اشتغال در استان بوشهر در ا یحال است. در

به  1381درصد در سال  16.13از کل اشتغال استان از  یاستان هیسهم اشتغال پا .کرده است هرا تجرب یدرصد 0.31هم رشد 

 است. افتهی شیافزا 1302درصد در سال 21.13

 1327و  1324اشتغال کل استان به تفکیک اشتغال پایه استانی و اشتغال تبعی استانی در سالهای : 41جدول 

  
اشتغال 

 کل 
اشتغال پایه 

 استانی 

 سهم اشتغال

 پایه استانی)درصد(  

اشتغال تبعی 

 استانی 

 سهم اشتغال

 تبعی استانی )درصد( 

1381 260202 21280 16.13 222221 83.21 

1302 332020 12311 21.13 262102 18.81 

       0.31  2.32 متوسط رشد ساالنه )درصد(

 ماخذ : محاسبات مشاور

محاسبه شده  1302گروه های عمده فعالیت در سال شاخص ضریب مکانی برای شهرستانهای استان به تفکیک 18جدول 

است. مسلماً هر شهرستان در گروه های فعالیتی که شاخص ضریب مکانی آن بیشتر از یک است، نسبت به متوسط استان 

 دارای تمرکز است و بخشی از اشتغال پایه شهرستانی آن به این گروه فعالیتی اختصاص دارد.

عالیتی شد در گروه فبخش کشاورزی شهرستان دیر دارای باالترین  ضریب مکانی می با درشود  همانطور که مالحظه می

تانهای ساختمان شهرس گروه فعالیتیدر ،برق و گاز شهرستانهای جم و کنگانصنعت ساخت تامین آب و  ،استخراج معدن

اطالعات  ،و حمل و نقل و انبارداریاری در گروه فعالیتی رستوران و هتل د .االترین ضریب مکانی را داشته اندکنگان و دیلم ب

در گروه  ،انشهرستانهای بوشهر و تنگست واسطه گری های مالی و بیمهو ارتباطات شهرستانهای دیلم و گناوه در گروه فعالیتی 

های اندفاع و تامین اجتماعی اجباری شهرست ،در گروه فعالیتی اداره عمومی ،ستغالت شهرستانهای بوشهر و گناوهفعالیتی م

در گروه فعالیتی آموزشی شهرستانهای بوشهر و دشتی و در گروه فعالیتی بهداشت و مددکاری اجتماعی  ،بوشهر و تنگستان

 االترین ضریب مکانی را داشته اند.شهرستانهای بوشهر و دیلم ب
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 1327گروههای عمده فعالیت در شهرستانهای استان بوشهر در سال شاخص ضریب مکانی اشتغال : 42جدول 
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 2.21 2.61 1.21 1.22 2.22 2.28 2.22 1.21 1.23 1.13 2.12 2.88 2.02 2.28 2.13 بوشهر 

 2.82 2.23 1.12 1.26 1.21 2.31 1.12 1.62 2.18 2.86 2.21 2.88 2.16 2.22 1.63 ان تنگست

 2.20 0.20 1.28 1.22 2.18 2.21 2.63 2.16 1.10 2.10 2.61 3.02 1.22 2.22 2.81 جم

 2.13 2.23 1.22 1.32 1.28 1.13 2.08 2.02 2.00 1.10 2.12 2.11 1.22 2.32 1.01  دشتستان

 2.31 2.61 1.26 1.26 2.80 2.60 2.02 2.81 1.21 2.08 2.11 1.26 2.02 2.36 2.18 دشتی 

 2.31 2.21 2.13 1.11 2.61 2.63 2.01 1.26 2.16 1.21 2.11 1.22 2.03 2.18 2.62 دیر 

 2.11 2.10 1.38 1.22 2.18 2.21 2.02 1.80 1.22 1.80 2.82 2.21 2.12 2.68 1.22 دیلم 

 1.23 0.23 2.32 2.22 2.22 2.22 2.20 2.62 2.10 2.22 1.02 1.22 1.22 2.18 2.22 کنگان

 2.11 3.12 1.36 1.12 2.18 1.31 1.22 1.82 1.21 2.32 2.10 2.83 2.62 2.60 2.01 گناوه 

: محاسبات مشاورماخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا ستان بوشهر 
 تی جمع  یاقتصاد یاه یگ ژیو لی 

 

5002212B002130306RE104960810م 

 
01 

سال کل استان بالغ بر  نیارائه شده است در ا 1302در سال  یو تبع هیاشتغال پا کیاستان و شهرستان به تفکاشتغال 10جدول 

 . دهد یم لیدرصد از اشتغال کل استان را تشک 81.16وجود داشته که  یشهرستان هیشغل پا 282882

 1327ال پایه شهرستانی و اشتغال تبعی شهرستانی در سال اشتغال کل استان و شهرستانها به تفکیک اشتغ: 42جدول 

 اشتغال پایه شهرستانی  اشتغال کل   
سهم اشتغال پایه 

 شهرستانی )درصد(
 اشتغال تبعی شهرستانی 

سهم اشتغال تبعی 

 شهرستانی )درصد(

 12.22 28261 81.16 282882 332020 استان 

 1.11 1301 02.81 12123 11208 بوشهر 

 20.12 1331 12.32 12616 11021 تنگستان 

 33.81 1301 66.13 12132 11020 جم

 0.20 1301 02.11 11261 16862 دشتستان 

 26.10 1301 13.21 12801 22202 دشتی 

 31.03 1211 62.21 0312 12621 دیر 

 10.22 1112 22.16 3111 8621 دیلم 

 1.26 1301 02.12 03221 08106 کنگان

 22.13 1301 11.81 18082 22311 گناوه 

 محاسبات مشاور :ماخذ

 درصد - 1327سهم اشتغال پایه شهرستانی از اشتغال کل شهرستانهای استان در سال  :54نمودار 

 
  1333سر شماری نفوس و مسکن سال  :ماخذ

بوشهر  تنگستان جم دشتستان  دشتی  دیر  دیلم  کنگان گناوه 

سهم اشتغال پایه

(درصد)شهرستانی 
92.85 70.30 66.13 90.51 73.41 64.07 40.76 94.54 77.87
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 جمع بندی و نتیجه گیری -1-2-3-2

زان اخصی که نشان دهنده میمهمترین شاخصهای اقتصاد جمعیت و شنرخ فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از  .1

از  1311تنها درسال در استان بوشهر  1311-02جمعیت در سن فعالیتهای اقتصادی است، در دوره مشارکت 

نرخ فعالیت اقتصادی استان تقریبا با میانگین کشوری  81نرخ  فعالیت اقتصادی کشور کمتر بوده و در سال 

 .یشتر از  میانگین کشوری شده است ب 1302ند و در نهایت در سال ک برابری می

 23.61درصد بوده است که این شاخص در استان بوشهر برابر  38.1نرخ فعالیت در کشور برابر  1302در سال  .2

درصد بوده است که بیانگر بهبود نسبی نرخ فعالیت استان نسبت به کشور است. بر این اساس با توجه به شاخص 

فعالیت، شهرستانهای استان به سه دسته مجزا تقسیم شده اند به این صورت که سه شهرستان  دشتی و  نرخ

دیلم و  دیر، ،جم ،ر داشته اند و پنج شهرستان بوشهردشتستان  و تنگستان نرخ فعالیتی کمتر از نرخ فعالیت کشو

حوالت عمده در به دلیل ت هرستان کنگانداشته اند و تنها ش گناوه نرخ فعالیتی بین نرخ فعالیت کشور و استان

 .منطقه نرخ فعالیتی باالتر از استان را تجربه کرده است

 1381درصد در سال  11.38  درصد افزایش در نرخ فعالیت خود )از 11.22شهرستان کنگان با  1302در سال  .3

 کاهش در نرخ فعالیت خوددرصد  -2.81بیشترین افزایش و شهرستان بوشهر با  (1302درصد در سال  68.62به 

  . بیشترین کاهش را داشته اند (1302درصد در سال  30.8به  1381درصد در سال  22.60)از 

نرخ بیکاری در  1302و  1381، 1311نرخ بیکاری دومین شاخص مهم در بحث اقتصاد جمعیت است. در سال  .2

ور بوده است. این وضعیت برای نرخ برای زنان در کل دوره مورد بررسی همواره کمتر از کش استان بوشهر

ختالف اره  نیز صادق است. نکته دیگری که وجود دارد بیکاری کل و نرخ بیکاری مردان نیز در طول این دو

 .قابل مشاهده استنرخ بیکاری مردان و زنان در استان و کشور است که در کل دوره 

، 11.20کاری ، دشتی به ترتیب با نرخ بیشتستاند ن،از میان شهرستانهای استان شهرستانهای تنگستا 1302در سال  .1

درصد پایین  6.16و  3.16درصد باالترین و شهرستانهای کنگان و جم به ترتیب با نرخ بیکاری 11.83و 16.22

در همه شهرستان ها نرخ بیکاری افزایش یافته است.  1381-02ترین نرخ های  بیکاری را داشته اند. در دوره 

درصد بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری  2.6دیلم ودرصد  2.86درصد، گناوه  1.22 با  تانستشهرستانهای دش

بجز دو شهرستان کنگان و جم بقیه شهرستانها   02و  81 دوره  در هر دو در میان شهرستانهای استان داشته اند

 نرخ بیکاری باالتری از متوسط استان داشته اند. 
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 درصد(  6.16) درصد( است: جم 12.8در آنها کمتر از سطح استان )کمتر از  شهرستان هایی که نرخ بیکاری - .6

 (درصد  3.16)و کنگان 

شهر بو: است (درصد 12.8تا  12.8بین )شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بین سطح کشوری و استان  - .1

 (درصد 12.22) گناوه، (درصد 11.31 ) ، دیر(درصد 11.23)

 11.20)نگستان ت: است (درصد 12.8بیشتر از ) بیکاری آنها باالتر از سطح کشورشهرستان هایی که نرخ  - .8

 (درصد11.2)، دیلم (درصد 11.83)، دشتی درصد( 16.22) ، دشستان (درصد

درصد بوده، اما نرخ بیکاری برای گروه های  12.82در استان بوشهر  1302با وجود آنکه نرخ بیکاری در سال  .0

ساله  12تا  12نرخ بیکاری گروه سنی  1302ر اساس محاسبات انجام شده در سال سنی مختلف متفاوت است. ب

ساله  32درصد و نرخ بیکاری گروه سنی  1.10ساله  20تا  11درصد، نرخ بیکاری گروه سنی  2.23  در استان

 درصد بوده است.  3.18و بیشتر 

 12.11درصد و دشتستان با  11.86تنگستان ساله( در شهرستانهای  20تا  11سنی  گروه) نرخ بیکاری جوانان .12

بوده است. همچنین شهرستانهای بیشتر  (درصد 1.10) در مقایسه با متوسط استان درصد  12.12درصد و دشتی با 

درصد دارای کمترین میزان نرخ بیکاری جوانان در میان شهرستانهای استان  2.12با درصد و جم 2.32با کنگان 

 بوشهر بوده است.

گر از مسائل شایع در بازار کار کشور و منجمله بازار کار استان بوشهر، بیکاری تحصیل کرده های یکی دی .11

درصد از جمعیت بیکار استان دارای تحصیالت عالی بوده اند. سهم این  11.12، 1302دانشگاهی است. در سال 

در مقایسه با متوسط استان درصد(،  23.23) درصد(، بوشهر 21.10) گروه از جمعیت بیکار در شهرستانهای جم

 بیشتر بوده است. (درصد 11.12)

، باالترین سهم را در اشتغال استان داشته است و بخش صنعت و کشاورزی بخش خدمات 1311 -02طی دوره  .12

 18.86کاهش یافته و از  1311در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در طول این دوره سهم بخش خدمات در سال 

از  1311رسیده است و به همین ترتیب سهم بخش کشاورزی از سال  1302درصد در سال  26.21درصد به 

درصد در  22.36در مقابل سهم بخش صنعت از  .استرسیده  1302در سال  11.21کاهش یافته و به  10.22

 .افزایش یافته است  1302د در سال درص 32.62به  1311سال 
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اما نرخ اشتغال اندکی کاهش یافته و از  ایجاد شده است، فرصت شغلی جدید 63210 ، 1381-02طی دوره  .13

درصد در بخش کشاورزی  6.13درصد رسیده است. از این مقدار اشتغال جدید ایجاد شده   80.10به   02.06

درصد به عنوان سایر و اظهار نشده  21.23درصد در بخش خدمات و  6.26درصد در بخش صنعت و  22.18و 

درصد از فرصت های شغلی جدید نامعلوم بوده  12ی بسیار تامل دارد که نزدیک به بوده است این آمار جا

 است که احتمال اشتغال در بخش های کاذب و غیررسمی وجود دارد.

درصد بیشترین سهم از اشتغال را به 16.02با  "ساختمان"در میان گروه های عمده فعالیتی، گروه  1302در سال  .12

 ،کشاورزی"و  "دفاع و تامین اجتماعی اجباری ،اداره امور عمومی" هایخود اختصاص داده است. بخش 

بیشترین  ساختمان درصد پس از بخش  11.26درصد و  11.22 نیز به ترتیب با "جنگلداری و شیالت ،شکار

هتل و "درصد، 2.23 با "مستغالت" سهم از اشتغال را در این سال داشته اند. کمترین سهم نیز ، به بخش های

 درصد اختصاص داشته است. 1.32 با "واسطه گری های مالی"درصد و  2.16با  "رانرستو

درصد(  11.28و دشتستان ) درصد( 22.68بوشهر ) درصد(، 20.61نیز شهرستان های کنگان ) 1302در سال  .11

درصد(  2.18) و جم درصد( 2.30دیر ) درصد(، 2.10بیشترین سهم از اشتغال استان و شهرستان های دیلم )

غییرات ت در ترکیب شهرستانها به لحاظ سهم از اشتغال، ،در این دورهکمترین سهم از اشتغال استان را داشته اند. 

، تغییرات بیشترین سهم از اشتغال بین شهرستانهای بوشهر دوره مورد بررسیدر دو  وچندانی مشاهده نمی شود 

اشتغال در  شهرستان های دیلم و دیر و جم در حال  و دشتستان و کنگان در حال جابجایی  وکمترین سهم از

 جابجایی می باشد.

درصد بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال  16.61همچنین در میان شهرستان های استان بوشهر، شهرستان کنگان  با  .16

 2.32درصد و  6.36داشته است. پس از آن شهرستان های جم و دیر  به ترتیب با 1302تا  1381طی سال های 

درصد   -2.10این دوره اشتغال شهرستان دشتستان با  در سهم را در اشتغال ایجاد شده داشته اند. درصد بیشترین

 . کاهش یافته اند ،رشد منفی

یکی از بخش هایی که در بسیاری از شهرستان های استان رشد اشتغال باالتری نسبت به  1381-02در دوره  .11

  0شهرستان از  6که  است اجتماعی و شخصی  ،فعالیتی خدمات عمومیگروه متوسط شهرستان داشته اند، 

 .شتغال شهرستان را تجربه کرده اندشهرستان استان رشد باالتر از متوسط رشد ا
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درصد بوده است. بین شهرستان های استان سهم شاغلین باسواد  82.62، سهم شاغلین باسواد استان 1302در سال  .18

، جم، دشستان، دشتی، دیر، دیلم، کنگان بیشتر از سطح استان و تنها شهرستان شهرستان های بوشهر، تنگستان

 درصد به شهرستان بوشهر تعلق داشته است. 02.11گناوه از سطح استان پایین تر بوده است. بیشترین سهم با 

است. درصد بوده  22.22از لحاظ شاخص شاغلین دارای تحصیالت عالی نیز سهم این گروه از اشتغال استان  .10

شاخص مذکور تنها در شهرستان های جم و بوشهر باالتر از سطح استان بوده و در سایر شهرستان ها از سطح 

 استان پایینتر است.

میلیون ریال بوده است.  321میلیون ریال و در کشور  621، بهره وری استان  به ازاء هر نفر شاغل 1302در سال  .22

 8202با  "مستغالت"ستان بیشترین بهره وری را به ترتیب گروه های در بین گروه های عمده فعالیت در سطح ا

میلیون ریال به خود  3222با  "استخراج معدن"میلیون ریال و 8260با  "مین آب، برق و گازتا"میلیون ریال، 

 تعلق داشته است. "ساختمان"میلیون ریال به گروه  01اختصاص داده اند. کمترین بهره وری نیز با 

مین آب، ات"، "استخراج معدن" ه های فعالیتشور باالترین بهره وری نیروی انسانی مربوط به گرودر سطح ک .21

است که بهره وری نیروی انسانی در آنها به ترتیب  "مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار"و  "برق وگاز

 ه وری نیز مربوط به گروه فعالیتیمیلیون ریال می باشد. کمترین بهر 1221میلیون ریال  1182میلیون ریال،  1626

میلیون ریال بهره  132است که در این سال به ازاء هر نفر شاغل  "کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری"

 وری داشته است.

مورد آن به گروه 12223شغل پایه وجود داشته که حدود  21280در استان بوشهر در حدود  1381در سال  .22

مورد به  112626مورد به گروه فعالیتی ساختمان  12260، دفاع و تامین اجتماعی ،عمومیمور اداره افعالیتی 

گروه فعالیتی حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات اختصاص داشته است. در واقع سه گروه فعالیتی مذکور در 

 درصد از اشتغال پایه استان را ایجاد کرده اند. 81.88مجموع در حدود 

ساختمان با سهم رسیده است. در این سال گروه فعالیتی شغل  12311 ، 1302ان بوشهر در سال اشتغال پایه است .23

هم دفاع و تامین اجتماعی با س ،اداره امور عمومیدرصدی از اشتغال پایه، گروه فعالیتی گروه فعالیتی  23.22

از اشتغال پایه مهم ترین  درصدی 12.21استخراج معدن با سهم درصدی از اشتغال پایه و گروه فعالیتی  10.20

درصد از  16.10گروه های فعالیتی استان در ایجاد اشتغال پایه بوده اند. گروه های فعالیتی مذکور در مجموع 

 هیشغل پا 282882کل استان بالغ بر  در1302در سال  .یجاد کرده اندرا ا 1302اشتغال پایه استان در سال 

 .دهد یم لیز اشتغال کل استان را تشکدرصد ا 81.16وجود داشته که  یشهرستان
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محاسبه  1302به تفکیک گروه های عمده فعالیت در سال  بوشهر شاخص ضریب مکانی برای شهرستانهای استان .22

در بخش کشاورزی شهرستان دیر دارای باالترین  ضریب مکانی می باشد دهد که  نتایج نشان می شده است.

درگروه  ،برق و گاز شهرستانهای جم و کنگانتامین آب و  ،ساختصنعت  ،معدندر گروه فعالیتی استخراج 

تی رستوران و در گروه فعالی .االترین ضریب مکانی را داشته اندفعالیتی ساختمان شهرستانهای کنگان و دیلم ب

 هدر گروه فعالیتی واسط ،اطالعات و ارتباطات شهرستانهای دیلم و گناوه ،داری و حمل و نقل و انبارداریهتل 

 ،ر و گناوهستغالت شهرستانهای بوشهدر گروه فعالیتی م ،بیمه شهرستانهای بوشهر و تنگستانگری های مالی و 

روه فعالیتی در گ ،نهای بوشهر و تنگستانشهرستا دفاع وتامین اجتماعی اجباری ،اداره عمومیدر گروه فعالیتی 

 مددکاری اجتماعی شهرستانهای بوشهر و آموزشی شهرستانهای بوشهر و دشتی و در گروه فعالیتی بهداشت و

 .دیلم باالترین ضریب مکانی را داشته اند
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به صورت  1321-24: روند تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر در دوره 1پیوست شماره 

 فصلی

اساس نتایج طرح  بر 1301-01روند تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر به صورت فصلی در دوره 57جدول 

 آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی تهیه می گردد، محاسبه و ارائه شده است. 

البته الزم به ذکر است که با توجه به اختالف فاحش نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار و نتایج سرشماری نفوس و 

اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن بنا نهاده شده است و از اطالعات مسکن، مبنای تحلیلهای اصلی این گزارش بر 

طرح آمارگیری از نیروی کار تنها برای شناسایی روندهای موجود در سالهای بعد از سرشماری و نیز روندهای موجود بین 

دهای ندارند، بلکه رونفصول مختلف سال استفاده شده است. به عبارت دیگر اعداد ارائه شده در جدول زیر اهمیت خاصی 

 موجود مورد نظر است. 

همانطور که در جدول و نمودار مربوطه مالحظه می شود روند موجود در نرخ فعالیت اقتصادی در استان هم در کل سال 

افزایش یافته است. همچنین در بین فصول نیز در  1301تا  1301و در بین فصول مختلف، روندی افزایشی است و از سال 

مورد بررسی نرخ فعالیت اقتصادی در تابستان نسبت به سایر فصول در کمترین میزان خود قرار دارد و در طرف مقابل دوره 

نرخ فعالیت اقتصادی در زمستان از سایر فصول باالتر است. پس از فصل زمستان، فصل پاییز باالترین نرخ فعالیت اقتصادی را 

متوسط نرخ فعالیت اقتصادی فصول سال از فصل بهار تا زمستان در این دوره به  دارد و پس از آن نیز فصل بهار قرار دارد.

 درصد بوده است.  31.62درصد و  36.26درصد،  31.86درصد،  36.22ترتیب برابر 

شاید شرایط آب و هوایی استان بوشهر را بتوان یکی از دالیل اختالف بین نرخ فعالیت اقتصادی فصول مختلف دانست. 

در فصول پاییز و زمستان به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب استان، فعالیتهای کشاورزی رونق خاصی دارد و  از یک طرف

محصوالت خارج فصل مانند گوجه فرنگی در مقیاس بزرگی در استان کشت می گردد. از طرف دیگر در فصل زمستان که 

د تر از فصول گرم است، استان بوشهر می تواند مقصدر استانهای سردتر، فعالیتهای کشاورزی یا حتی ساختمان سازی کم

 مناسبی برای مهاجران شغلی فصلی باشد.
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 )درصد( 1321-24تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر به تفکیک فصل در دوره :  62جدول 

  1321 1322 1323 1325 1324 

 36 31.3 36.6 31.2 33.8 بهار

 36.2 32.1 36.2 31.1 32.3 تابستان

 31.3 31.8 36.3 36.2 31.1 پاییز

 38.2 31.3 31.8 36.8 31.8 زمستان

 31 35.3 35.2 31 34.1 کل سال

 مأخذ: طرح آمارگیری از نیروی کار سالهای مختلف 

 

 )درصد( 1321-24تحوالت نرخ فعالیت اقتصادی در استان بوشهر به تفکیک فصل در دوره : 26نمودار 
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 به صورت فصلی 1321-24در استان بوشهر در دوره : روند تحوالت نرخ بیکاری 2یوست شماره پ

بر اساس نتایج طرح آمارگیری  1301-01روند تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر به صورت فصلی در دوره 51جدول 

 از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران به صورت فصلی تهیه می گردد، محاسبه و ارائه شده است. 

است که با توجه به اختالف فاحش نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار و نتایج سرشماری نفوس و  البته الزم به ذکر

مسکن، مبنای تحلیلهای اصلی این گزارش بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن بنا نهاده شده است و از اطالعات 

بعد از سرشماری و نیز روندهای موجود بین  طرح آمارگیری از نیروی کار تنها برای شناسایی روندهای موجود در سالهای

فصول مختلف سال استفاده شده است. به عبارت دیگر اعداد ارائه شده در جدول زیر اهمیت خاصی ندارند، بلکه روندهای 

 موجود مورد نظر است. 

سال روندی در استان در کل  بیکاریهمانطور که در جدول و نمودار مربوطه مالحظه می شود روند موجود در نرخ 

کاهش یافته است، اما به صورت فصلی در دو فصل بهار و تابستان کاهش و در دو  1301تا  1301است و از سال  کاهشی

  فصل پاییز و زمستان افزایش یافته است.

ر نسبت به سایر فصول در کمترین میزان خود قرا بهاردر  بیکاریهمچنین در بین فصول نیز در دوره مورد بررسی نرخ 

در زمستان از سایر فصول باالتر است. پس از فصل زمستان، فصل پاییز باالترین نرخ  بیکاریارد و در طرف مقابل نرخ د

تان در این فصول سال از فصل بهار تا زمس بیکاریقرار دارد. متوسط  تابستانفعالیت اقتصادی را دارد و پس از آن نیز فصل 

 درصد بوده است.  12.1درصد و  12.32رصد، د 12.28درصد،  0.28دوره به ترتیب برابر 

همانطور که مشاهده می شود نتایج نرخ بیکاری فصلی با نرخ فعالیت اقتصادی فصلی استان مطابقت دارد. در فصولی که 

جمعیت بیشتری وارد بازار کار می شوند )نرخ فعالیت اقتصادی بیشتر(، بخشی از جمعیت تازه وارد به بازار کار نمی توانند 

 شغل مناسبی بیابند و در نتیجه بیکار می شوند و نرخ بیکاری افزایش می یابد. 

 )درصد( 1321-24تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر به تفکیک فصل در دوره : 61جدول 

  1321 1322 1323 1325 1324 

 8.6 0.6 12.1 6.0 11.2 بهار

 11.2 8.8 8.0 8.8 13.1 تابستان

 12.1 11.3 1.8 12.1 0.8 پاییز

 13 0 8.0 0.1 11.0 زمستان

 11.3 2.1 2 2 11.5 کل سال

 مأخذ: طرح آمارگیری از نیروی کار سالهای مختلف 
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 )درصد( 1321-24تحوالت نرخ بیکاری در استان بوشهر به تفکیک فصل در دوره : 21نمودار 
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