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 پاسخ به ایرادات ناظر  در ویرایش دوم

 ازیمورد ن یو بخش یمورد یها لیشده تا تحل ی، تا حد امکان سع1336خرداد  13بر اساس صورت جلسه مورخ  -1بند 

 به گزارش اضافه شود.  نیسرزم شیطرح آما

 یریگیمحترم و مکاتبه و پ یکارفرما یمشاور با همکار ،یاستان یاخذ اطالعات از دستگاه ها ندیدر فرآ -11و  2 یبندها

 یریگیاخذ اطالعات و پ یاخذ اطالعات نموده است )نامه ها یمرتبط،  تالش مضاعف برا ییاجرا یبا دستگاه ها  یحضور

 توانستند اخذ نمودند.  یآنچه را که م هراساس  نیمشاور( و بر ا یو حضور یمکرر کتب یها

با وجود  نیاستان اخذ نمود و بنابرا ییاجرا یتوان از دستگاه ها یرا نم یگریاست که اطالعات د نیفرض مشاور بر ا لذا

ت بوده اس نیاز طرف ناظر محترم ا یاریبر درخواست هم ینیدوم م شیرایمنظور متن درج شده در اظهار نظر و طیشرا نیا

گزارش  تیتقو یدارند، برا یبه اطالعات خاص یدسترس یقیبه هر طر محترممشاور وکارفرما، ناظر  یگر بجز تالش هاکه ا

 مشاور قرار دهند.  اریها در اخت

محترم جهت اخذ  یمقرر شد مشاور و کارفرما 1336خرداد  13همانطور که اشاره شد پس از جلسه مورخ  -3 بند

 زایرا که ن یاطالعات هیخصوص مشاور کل نیخود را انجام دهند. در ا یتالش ها نیآخر ،ییاجرا یاطالعات از دستگاهها

 ریگیهمکاران مستقر در استان پ قیاستان قرار داد و از طر ییااجر یکارفرما و دستگاه ها اریدر اخت یداشت در قالب جداول

 یاصالح یبدست آمد که در گزارش ها یعاتماه، اطال 2در حدود  یفراوان و صرف زمان یاطالعات بود. پس از تالش ها

 است.  امدهیبه دست ن یگریاطالعات، اطالعات د نیا رازیاعمال شد و به غ

در  یمکان بیمقرر شده بود که روش محاسبات شاخص ضر 1336خرداد  13بر اساس صورت جلسه مورخ  -4 بند

 بیبا عنوان شاخص ضر 1-3-3-2-3-2-1بند  لیمطالب ذ11صفحه است ) دهیکار انجام گرد نیشود که ا حیگزارش تشر

 ( یمکان

با توجه  یمکان بیشاخص ضر یشد، اعداد بدست آمده برا حیتشر لیبه تفص زین یهمانطور که در جلسه حضور -5 بند

 یفزون نیو بنابرا دیآ یسهم ها به دست م میاز تقس یمکان بیو درست است. شاخص ضر یبه روش محاسبه آن کامالً منطق

در سه  یاتحیخصوص توض نیو برعکس. در ا ستیآن ن ترباال یمکان بیضر یمنطقه، به معنا نیخاص در ا تیعالف کی

 ارائه شده است.  یدر گزارش اصالح(14)صفحه  5جدول شماره  یپاراگراف فوقان

 و یمورد یلهایگزارش تحل نیشده در ا یالزم به ذکر است که تا حد امکان سع 3در خصوص اظهار نظر شماره  -6 بند

ت دارد، حال ممکن است عل تیاهم ییفضا یلهایتحل ن،یسرزم شیارائه شود. در آما نیسرزم شیطرح آما ازیمورد ن ،یبخش

 ،یمال یطه گرواس تیداشته باشد. به عنوان مثال در بحث فعال یبخش قیعم یها شهیخاص، ر تیفعال کیاز تحوالت  اریبس

 . یمهم است و نه مثالً علل مشکالت نظام بانکدر استان  تهایفعال نیا عیبحث توز



 

 ب

با عنوان  -2-4-3-2-3-2-1بند  لیاضافه شد )ذ یالزم در گزارش اصالح حاتیتوض 3خصوص اظهار نظر شماره  در

 (42صفحه -مهیو ب یخدمات بانکدار

خصوص  نیدر ا یمحترم، اطالعات یمشاور و کارفرما یالزم به ذکر است که تالشها 11خصوص اظهار نظر شماره  در

 . امدیبدست ن

ات به اطالع ازیگفت که بر اساس روش محاسبه شاخص سطح تمرکز که ن دیبا زین 12خصوص اظهار نظر شماره  در

تنها در  یخدمات یتهایاطالعات اشتغال فعال م،یسطح تمرکز آن را محاسبه کن میخواه یدارد که م یتیفعال یاشتغال شهرستان

د وجو یدر بخش آموزش، اطالعات اشتغال آموزش به صورت کل . مثالزتریوجود دارد و نه ر تیعمده فعال یحد گروه ها

 ایتوان شاخص سطح تمرکز آنها را محاسبه نمود.  یمدارس وجود ندارد و لذا نم ای یدارد و اطالعات اشتغال آموزش عال

 وجود ندارد.  یکیاست، اطالعات اشتغال به صورت تفک مهیو ب یبانکدار تیکه شامل دو فعال یمال یدر بخش واسطه گر

را در گزارش  یحاتیبند مقرر شده تا مشاور توض نیدر خصوص ا 1336خرداد  13بر اساس صورت جلسه مورخ  -3 بند

 کیبا عنوان تکن -4-3-3-2-3-2-1بند  لیانجام شده است )پاراگراف ذ یکار در گزارش اصالح نیکه ا دیاضافه نما

 ( 26صفحه -عیتوز بیضر

 یکار در گزارش اصالح نیکه ا دیرا در گزارش اضافه نما یحاتیبند مقرر شده تا مشاور توض نیدر خصوص ا -3 بند

 (33صفحه -23نمودار شماره  رییتغ نیو همچن 23نمودار شماره  یانجام شده است )دو پاراگراف باال

خود را  یتالش ها نیآخر ،ییاجرا یمحترم جهت اخذ اطالعات از دستگاهها یمشاور و کارفرماگردید مقرر  -3 بند

 یکارفرما و دستگاه ها اریدر اخت یداشت در قالب جداول ازیرا که ن یاطالعات هیخصوص مشاور کل نیانجام دهند. در ا

در  یفراوان و صرف زمان یهااطالعات بود. پس از تالش ریگیهمکاران مستقر در استان پ قیاستان قرار داد و از طر ییااجر

 بدست یگریاطالعات، اطالعات د نیا رازیاعمال شد و به غ یاصالح یبدست آمد که در گزارش ها یماه، اطالعات 2حدود 

 است.  امدهین

 (113صفحه  -یبا عنوان خدمات آموزش 3-4-3-2-3-2-1بند  لیاصالح شد. )مطالب ذ -11 بند

ه کار انجام شد نیشود که ا حیدر گزارش تشر یمکان بیحاسبات شاخص ضربود که روش م گردیدهمقرر  -12 بند

 ( 11صفحه-یمکان بیبا عنوان شاخص ضر 1-3-3-2-3-2-1بند  لیاست )مطالب ذ

ه ب ازیگفت که بر اساس روش محاسبه شاخص سطح تمرکز که ن دیبا زین 12در خصوص اظهار نظر شماره  -13 بند

 یخدمات یتهایاطالعات اشتغال فعال م،یسطح تمرکز آن را محاسبه کن میخواه یدارد که م یتیفعال یاطالعات اشتغال شهرستان

 یزتر. مثال در بخش آموزش، اطالعات اشتغال آموزش به صورت کلیوجود دارد و نه ر تیعمده فعال یتنها در حد گروه ها

وان شاخص سطح تمرکز آنها را محاسبه ت یمدارس وجود ندارد و لذا نم ای یوجود دارد و اطالعات اشتغال آموزش عال



 

 ت

وجود  یکیاست، اطالعات اشتغال به صورت تفک مهیو ب یبانکدار تیکه شامل دو فعال یمال یدر بخش واسطه گر اینمود. 

 ندارد. 

 (کیاصالح شد. )نقشه شماره  -14 بند
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 پیشگفتار

استان  یزیربرنامهبرنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال  از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و 

 بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

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

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستانمقیاس ملی از مراحل مختلفی  تشکیل شده است که در قیاس با شرح خدمات سایر 

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوه ندهیآسطح راهبردی با الگوی  برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است.

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستانی مورد نیاز در سطح هاپروژهو  هاطرح ارائه

ص به مشخ طور بهتداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات  منظوربهعالوه بر این 

شرح  اصلی و ارکانمراحل  .پردازدیمشده  ینیب شیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 تدوین سند آمایشمرحله اول:  

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

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

 یش است.های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهشامل مدیریت پیش اختصاص دارد. فصل سوم،

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

ل ششم، بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در فصیتمنظور اولواستان به مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهفصل 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،  -محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی

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

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

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

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می



 

 ب

توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی  یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

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

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

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

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

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.دی توسعه میو برنامه راهبر 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 ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 ه طرح عملیاتی آمایشمرحله دوم:  تهی

 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 پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

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

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

رهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محوکمبودها 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 تدوکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.تسیاس

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 میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

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

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

ها، ی پروژهبندی زمانی و ماله، اولویتهای توسعمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممین مالی(، بررسی تأپیشنهادی 



 

 ت

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

 استان است.

ساختار  وگام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان 

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

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. ی برنامه آمایش استان انجام میدر این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیاب

گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و 

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

ان ایش استای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 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 موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.نگریمقیاس در برنامه و پیشنهاد باز

 قتصادیاگروه تحلیل  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 .شرح خدمات است 3-2-3-2-1و بند  زمینه های فعالیت های اقتصادی )بخش خدمات(با عنوان گزارش تحلیل 

 

 



تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 مقدمه

دی و های تولیهای اساسی اقتصاد کشورهاست و سیستم خدماتی کارا، زمینه را برای فعالیتبخش خدمات از بخش

و  کنندگاندیتولمندی از سیستم خدماتی کارا و مرتبط با بازارهای جهانی، به نماید. بهرهفراهم می ریپذرقابتصنعتی 

 آورد. آنچه دردر ارائه محصوالت به بازارهای جهانی کمک کرده و زمینه را برای رقابت جهانی فراهم می صادرکنندگان

های صنعت، معدن و کشاورزی است. خواه این بخش خدمات اهمیت محوری دارد توان این بخش در پشتیبانی از بخش

 متبلور شود.  هاآناه در تأمین نیازهای تولیدی پشتیبانی در جذب سرریز شاغالن، سرمایه و ... باشد، خو

 گیرد. این بررسی دردر این قسمت از گزارش، بخش خدمات استان بوشهر از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار می

 های خدماتدر مطالعه حاضر مزیت مکانی استان در زیربخش رو نیا ازگیرد، چارچوب مطالعات آمایش استان صورت می

 های مختلف استان در مرکز توجه قرار دارد. ها در شهرستانز مکانی فعالیتو تمرک

انی، های خدماتی شامل بازرگهای متنوع و نامتجانس تشکیل شده است. در این مطالعه زیر بخشبخش خدمات از فعالیت

زشی اجتماعی، خدمات آمو فرهنگی و گردشگری، هتل و رستوران، بانکداری و بیمه، مستغالت، امور عمومی دفاع و تأمین

 گیرند. و خدمات بهداشتی و درمانی مورد بررسی قرار می

نظر به اهمیت بخش خدمات و در راستای مطالعات آمایش استان بوشهر، در این گزارش به بررسی بخش خدمات استان 

ها در رده چ تا بخش ISICبندی های خدماتی بر اساس تقسیممطالعه بخش منظوربهاز دیدگاه اقتصادی پرداخته خواهد شد. 

 شود.بررسی می 1س

دستیابی به نقش استان در ارائه خدمات و ساختار بخش خدمات این استان، ابتدا به بررسی اهمیت  منظوربهدر این ارتباط، 

 لیتحل و هیتجزبخش خدمات در استان بوشهر مورد  هافزود ارزشبخش خدمات پرداخته شده است. در این ارتباط، اشتغال و 

ی های مختلف شامل ضریب مکانی، تخصصخدماتی با استفاده از شاخص یهاتخصص، تحلیل آن از پسقرار گرفته است. 

شدن، سنجش سطح تمرکز و ضریب توزیع صورت پذیرفته است و در آخرین مرحله از بررسی ساختار بخش خدمات استان 

های عمده خدماتی شامل بازرگانی، بانک و بیمه، گردشگری، فرهنگی و ورزشی، آموزش مرو حوزه نفوذ فعالیتبوشهر، قل

ای مختلف، ه، پس از بررسی ساختار بخش خدمات استان بوشهر از جنبهتیدرنهاو بهداشت مورد بررسی قرار گرفته است. 

 بندی مطالعات بخش خدمات استان بوشهر، ارائه شده است. جمع

 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لیتفص به شدهمطرحی هاسرفصلدر ادامه هر یک از 

                                                      
رایه مستغالت، ک -، ذهای مالیگریواسطه -، د، انبارداری و ارتباطاتونقل  حمل -، خهتل و رستوران -، ح، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهایفروش خرده، یفروش عمده -چ1

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی -و س بهداشت و مددکاری اجتماعی -، ژآموزش -ی، زاجتماع نیاداره امور عمومی، و دفاع و تأم -، روکارکسبو خدمات 
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 ساختار بخش خدمات در استان بوشهر -1-2-3-2-3

ر پذیری دهای اساسی اقتصادهای نوین است و نظام خدماتی کارآمد، بستر الزم برای رقابتبخش خدمات از بخش

تواند به گیری از سیستم کارآمد خدماتی و مرتبط با بازارهای جهانی میسازد. بهرههای تولیدی و صنعتی را فراهم میفعالیت

 تولیدکنندگان و صادرکنندگان در دستیابی به بازارهای جهانی کمک کند. 

سپس  شود وبه همین دلیل در ادامه به بررسی درجه اهمیت و جایگاه بخش خدمات در اقتصاد استان بوشهر پرداخته می

 تفصیلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  صورتبههای خدماتی در استان د مختلف فعالیتهای دیگر ابعادر بخش

 اهمیت بخش خدمات در اقتصاد استان بوشهر

ود و وضعیت شهای خدماتی استان بوشهر، به ارائه تصویری کلی پرداخته میدر این بخش و در راستای بررسی فعالیت

 شود. بررسی و با مقادیر کل کشور مقایسه می افزوده ارزشبخش خدمات استان از منظر ایجاد اشتغال و تولید 

گر های آماری موجود بیانبه مقایسه شاغالن بخش خدمات استان بوشهر و کل کشور پرداخته شده است. داده 1جدول در 

درصد در سال  1442آن است که سهم استان بوشهر از اشتغال بخش خدمات کشور در دوره مورد بررسی افزایش یافته و از 

 رسیده است.  1331درصد در سال  1463و  1335درصد در سال  1452به  1335

های مورد بررسی سهم استان بوشهر از اشتغال بخش خدمات کشور از سهم این استان از کل شایان ذکر است در سال

دمات درصد از اشتغال بخش خ 1463در حالی  1331استان بوشهر در سال  مثال عنوان بهاشتغال کشور، بیشتر بوده است. 

توان نتیجه درصد بوده است. بنابراین می 1462کشور را به خود اختصاص داده که سهمش از کل جمعیت شاغل کشور،

 اشتغال، بیشتر است. نظر ازگرفت که درجه اهمیت بخش خدمات در استان بوشهر در مقایسه با کشور 

مسکن سالهای مختلف است. پس از سال  های نفوس و الزم به ذکر است که اطالعات جدول زیر مربوط به سرشماری

تهیه شده است که در زمان در تهیه این گزارش اطالعات آن هنوز  1335، سرشماری نفوس و مسکن بعدی در سال 1331

« ارنتایج آمارگیری نیروی ک»های  های نفوس و مسکن، در گزارش منتشر نشده است. اطالعات اشتغال، عالوه بر سرشماری

ار ایران به صورت فصلی تهیه می شود نیز، قابل رد گیری است. لذا در این گزارش در حالتی که به که توسط مرکز آم

درسترسی وجود ندارد، از اطالعات گزارش نتایج آمار گیری نیروی کار  1335اطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال 

فاده شده است. باز هم الزم به ذکر است که در استان بوشهر است 1334الی  1331، برای بررسی تحوالت سالهای 1334سال 

اطالعات طرحهای آمارگیری از نیروی کار، به صورت استانی بوده و لذا اطالعات شهرستانی در آن وجود ندارد و بنابراین 

 و سرشماری نفوس و مسکن این سال است.  1331های در استان بوشهر، مربوط به سال  آخرین اطالعات اشتغال شهرستان
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نشان می دهد که در این سال اشتغال کل استان بوشهر با کاهش بسیار  1334ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال بررس

نفری کشور  21332134نفر رسیده است و بنابراین سهم استان بوشهر از اشتغال  264623به رقم  1331شدید نسبت به سال 

درصد بود(. همچنین در  1462کشور  1331م استان از اشتغال سال درصد رسیده است )در حالی که سه 1421در این سال به 

غال اشتدرصد از اشتغال بخش خدمات کشور به استان بوشهر اختصاص داشته است. در این سال  1445سال مورد بررسی 

 نفر بوده است.  11354213نفر و در کل کشور  156324بخش خدمات در استان بوشهر 

اطالعات در طرح آمارگیری نیروی کار، به صورت نمونه گیری و سپس برآورد میزان از آنجا که روش جمع آوری 

اشتغال و شاخصهای مربوط به نیروی کار است و با روش جمع آوری اطالعات طرحهای سرشماری نفوس و مسکن به 

دو  ی جمع آوری اینبه دلیل تفاوت مبناصورت تمام شماری انجام می شود، بسیار متفاوت است، لذا مشاور ترجیح داده 

 اطالعات این طرح را با نتایج سرشماری مقایسه نکند و فقط به ذکر آن اکتفا نماید. منبع اطالعاتی، 

 مقایسه اشتغال بخش خدمات استان بوشهر و کشور: 1جدول 

 سال
 شاغالن بخش خدمات کل شاغالن

 سهم استان از کشور استان بوشهر کشور سهم استان از کشور استان بوشهر کشور

1335 14532111 156613 1413% 6،434،111 32،134 1442% 

1335 21436111 263431 1432% 3،313،111 143351 1452% 

1331 21543111 332343 1462% 3،436،111 153133 1463% 

 1333و  1363، 1353های بوشهر سال استانمنبع: سالنامه آماری کشور و 

 قابل مشاهده است.  یخوببهنیز افزایش سهم استان از اشتغال خدماتی کشور  1نمودار در 

 (درصد) کشور خدمات بخش اشتغال ازبوشهر  استان سهم تحوالت روند: 1نمودار 

 
 1333و  1363، 1353های منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال

های اقتصادی )کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات( نشانگر آن بررسی سهم شاغالن استان بوشهر به تفکیک بخش

اه های اخیر با کاهش نسبی همراست که سهم شاغالن بخش خدمات استان از کل اشتغال استان بسیار زیاد بوده اما در سال

143%

144%

145%

146%

143%

1335 1335 1331

1442%

1452%

1463%
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، حجم باالیی از نیروی کار در بخش خدمات مشغول فعالیت گفت در استان بوشهر توانیم هنوز حال نیا بابوده است. 

 ترین بخش اقتصاد استان است. اشتغال نیروی کار این بخش مهم نظر ازهستند و لذا 

ها در کشور مشابه وضعیت این بخش باً یتقرهای اصلی اقتصادی از اشتغال در استان بوشهر ساختار اشتغال و سهم بخش

ستان بوشهر و کل کشور، پس از بخش خدمات، بیشترین سهم از اشتغال، به بخش صنعت و معدن که در ا یاگونهبهاست. 

 اختصاص یافته است و بخش کشاورزی در رتبه سوم جای گرفته است.

سهم به بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات از اشتغال کل کشور به  1334در طرح آمارگیری نیروی کار سال 

در صد بوده  5343درصد و  2345درصد،  1342درصد و در استان بوشهر معادل  4344درصد و  3245درصد،  1341ترتیب 

است. البته الزم به ذکر است که در طرح آمارگیری از نیروی کار همانند سرشماریهای نفوس و مسکن، اشتغالی که بخش 

 رد. فعالیت آن مشخص نشده باشد )در جدول زیر در ستون اظهار نشده آمده( وجود ندا

 (درصد) اشتغال از کشور و استان اقتصادی اصلی ها بخش سهم: 2جدول 

 اظهار نشده خدمات صنعت و معدن کشاورزی سال کشور و استان

 استان بوشهر

1335 1344% 2144% 5343% 144% 

1335 1242% 3143% 5544% 143% 

1331 1141% 3246% 4641% 1143% 

 کشور

1335 2341% 3143% 4445% 143% 

1335 1341% 3143% 4343% 244% 

1331 1341% 2342% 4543% 543% 

 1333و  1363، 1353های منبع: سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال

 شده است.  روند تحوالت سهم بخش خدمات از اشتغال استان بوشهر و کل کشور، ارائه 2نمودار در 

 درصد -کشور وبوشهر  استان اشتغال از خدمات بخش سهم تحوالت روند: 2نمودار 

 
 1333و  1363، 1353های بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال محاسبات مشاور منبع:

1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

1335 1335 1331

5343% 5544%

4641%4445% 4343% 4543%

استان بوشهر کشور
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تعداد شاغالن پرداخته شد. با توجه به اهمیت بخش خدمات در میان  ازنظرتا اینجا به بررسی بخش خدمات استان بوشهر، 

این  های اقتصادی ضروری است. درهای خدماتی از طریق سایر شاخصتر فعالیتهای اقتصادی، بررسی دقیقسایر فعالیت

 شود. خته میرداپ افزوده ارزشدستیابی به تصویری بهتر از وضعیت بخش خدمات در استان، به بررسی  منظور بهقسمت 

توجه  های رشد جهانی مطرح و افزایش قابلعامل مهمی در مدل عنوان بههای اخیر رشد نسبی بخش خدمات در سال»

های رشد جهانی بیان شده است. در اقتصادهای غربی روند حاکم بر مدل عنوان بهسهم این بخش در تولید ناخالص داخلی 

در  کهیحال درهای کشاورزی و صنعت از تولید ناخالص داخلی شده است. بخش خدمات منجر به کاهش سهم بخش

در مرحله اول  توسعه حال در، در کشورهای اندشدههر دو بخش ثانویه و اولیه با کاهش مواجه  افتهی توسعهکشورهای 

توان گفت می جهیتن درهای کشاورزی و صنعت از تولید ناخالص داخلی افزایش مستمر داشته است. پیشرفت، سهم بخش

 دراست،  یافته شده های صنعت و کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعهرشد بخش خدمات منجر به کاهش نسبی بخش

 های صنعت و کشاورزی هستند. توجه بخشدهی افزایش و رشد قابل ، در حال سازمانتوسعه حال درکشورهای  کهیحال

ه وجود دارد این است که کشورهای توسع توسعه حال دریافته و  ای توسعهتفاوت مهم دیگری که بین تجارب کشوره

 کهیحال دراند یافته، افزایش نسبی در سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی را در مرحله سوم پیشرفت خود تجربه کرده

 . «بخش خدمات در مرحله دوم پیشرفت، سهم اساسی در تولید ناخالص داخلی داشته است توسعه حال دردر کشورهای 

مات خش خداستان بوشهر و کشور در بخش خدمات پرداخته شده است. منظور از ب افزوده ارزشبه بررسی  4جدول در 

 دهد که در دوره مورد بررسی،نشان می 4جدول )چ تا س( است. اطالعات  ISICالذکر  های فعالیتی فوقمجموع همان رده

ز سهمش از اشتغال بخش خدمات است. به عبارت دیگر به ابخش خدمات کشور کمتر  افزودهارزشبوشهر از  سهم استان

درصد بوده، سهم استان از ارزش افزوده  1463که سهم استان بوشهر از اشتغال خدماتی کشور  1331عنوان مثال در سال 

از اشتغال درصد  1452استان بوشهر با در اختیار داشتن  1335یا همین طور در سال درصد بوده است.  1412خدماتی کشور تنها 

 درصد از ارزش افزوده خدماتی کشور را تولید کرده است.  1414خدماتی کشور، 

 ( استان بوشهر و کشور )میلیارد ریال(ISICهای چ تا س بخش خدمات )رده افزوده ارزشمقایسه : 3جدول 

 سهم استان از کشور )درصد( استان بوشهر کشور سال

1333 313،631 3،421 1411% 

1331 331،543 4،611 1421% 

1331 433،531 5،363 1412% 

1332 533،634 3،232 1421% 

1333 334،334 3،342 1414% 

1334 354،514 11،331 1415% 

1335 1،133،353 13،433 1414% 
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 سهم استان از کشور )درصد( استان بوشهر کشور سال

1336 1،466،231 15،424 1415% 

1333 1،343،356 13،315 1413% 

1333 2،136،233 23،451 1413% 

1333 2،451،165 26،336 1411% 

1331 3،161،113 34،313 1412% 

1331 3،316،651 41،133 1413% 

1332 4،323،315 55،356 1413% 

 ای مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورهای ملی و  منطقهمنبع: حساب

 و فراز وجود با، 1333 -32های بخش خدمات کشور طی سال افزوده ارزشهمچنین روند کلی سهم استان بوشهر از 

(  در نوسان 1332درصد )مربوط به سال  1421( تا 1336درصد )مربوط به سال  1415های مختلف، بین نسبی طی سال فرود

سهم استان از  هکیطور بهبوده و نهایتاً در سال پایانی دوره مورد بررسی، تغییر چندانی نسبت به سال آغازین نداشته است. 

 یخوببهرسیده است. این روند  1332درصد در سال  1413به  1333درصد در سال  1411بخش خدمات کشور از  افزوده ارزش

 مشخص شده است.  3نمودار در 

 (درصد) کشور کل خدمات بخش افزوده ارزش ازبوشهر  استان خدمات بخش سهم تحوالت روند: 3نمودار 

 
 ای مرکز آمار ایران های ملی و  منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

تر بخش خدمات، دستیابی به تصویری روشن از تغییرات ساختاری ضروری است. بدین منظور سهم بررسی دقیق منظور به

 1333های در سطح کشور و استان بوشهر در سال افزوده ارزشهای کشاورزی، صنعت و خدمات از کل بخش افزوده ارزش

 شده است. ارائه  4نمودار محاسبه و در  1332تا 

 (درصد) بوشهر استان و کشور افزوده ارزش از اقتصادی اصلی هابخش سهم سهیمقا: 4جدول 

 سال
 خدمات صنعت و معدن کشاورزی

 بوشهراستان  کشور استان بوشهر کشور استان بوشهر کشور

1333 1143% 1246% 3341% 3542% 4341% 5243% 

141%

141%

141%

141%

142%

142%

143%

1333 1331 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1333 1333 1333 1331 1331 1332
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 سال
 خدمات صنعت و معدن کشاورزی

 بوشهراستان  کشور استان بوشهر کشور استان بوشهر کشور

1331 1143% 1143% 3643% 3341% 5241% 5146% 

1331 1142% 1143% 3346% 4343% 5143% 4143% 

1332 1143% 343% 3345% 3643% 5146% 1344% 

1333 345% 346% 3343% 3343% 5143% 1345% 

1334 343% 542% 4241% 6345% 4341% 2644% 

1335 343% 543% 4143% 6641% 4344% 2341% 

1336 346% 446% 4342% 3443% 4342% 2146% 

1333 343% 445% 4143% 3241% 5143% 2345% 

1333 341% 542% 3342% 6643% 5343% 2343% 

1333 346% 443% 4143% 3646% 5141% 1342% 

1331 341% 445% 4341% 3341% 4343% 1644% 

1331 1146% 546% 3346% 3343% 5143% 1543% 

1332 1246% 543% 3341% 3146% 4343% 1343% 

 ای مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورهای ملی و منطقهمنبع: حساب

ه بهای را به خود اختصاص داده است. نرخ افزوده ارزشبخش خدمات سهم باالیی از کل  افزوده ارزشدر کل کشور، 

 افزودهارزشدرصد از کل  51آمده حاکی از آن است که بخش خدمات در دوره مورد بررسی همواره در حدود  دست

 کرده است.  نیتأمکشور را 

 -32های سال یبوشهر طدر استان  شده دیتول افزوده ارزش کل بهبخش خدمات نسبت  افزوده ارزشدر مقابل، بررسی 

های الآنکه در س باوجودرا تجربه کرده است و  یامالحظه قابلدهد ساختار اقتصادی این استان، تغییرات نشان می 1333

های بعدی، استان بر عهده بخش خدمات بوده است، اما در سال افزوده ارزشبخش عمده  نیتأمآغازین دوره مورد بررسی، 

 کاهش یافته است. شدت بهاستان،  زودهاف ارزشسهم این بخش از کل 
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 (درصدبوشهر ) استان و کشور افزوده ارزش کل از خدمات بخش سهم تحوالت روند: 4نمودار 

 
 ای مرکز آمار ایران های ملی و  منطقهمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب منبع:

این امر  کند. علتاستان ایفا می افزوده ارزشهای اخیر، بخش صنعت با رشد قابل توجه، نقش اساسی در تولید در سال

تان بوشهر میایی در اسهای پتروشیمی استان بوشهر و افزایش فراوان تولید مواد و محصوالت شیتوان در توسعه بخشرا می

 جستجو کرد. 

، 1332تا  1333سهم بخش خدمات از ارزش افزوده تولید شده در استان بوشهر در سالهای قطعاً از مهمترین دالیل کاهش 

رشد و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز در این سالها در استان است. بنابراین با وجود آنکه ارزش افزوده 

رشد بیشتر ارزش افزوده صنایع نفت و گاز و  بخش خدمات در استان بوشهر در این سالها رشد خوبی داشته، اما به دلیل

پتروشیمی و انتقال گاز، سهم بخش خدمات از کل ارزش افزوده تولید شده در استان کاهش یافته است. محاسبات نشان می 

دهد که با حذف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز از ارزش افزوده استان بوشهر، سهم بخش خدمات از ارزش 

نیز به  1333-32درصد و در کل دوره  5343برابر  1332درصد، در سال  6343برابر  1333ه تولید شده در استان در سال افزود

 درصد بوده است.  6341طور متوسط در هر سال 

1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

کشور استان بوشهر
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 (درصدبوشهر ) استاندر  شده دیتول افزوده ارزش کل از اقتصاد یاصل یهابخش سهم تحوالت روند: 5نمودار 

 
 ای مرکز آمار ایران های ملی و  منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

دهد. این در حالی است که بر اساس غلبه بخش صنعت بر خدمات را در استان بوشهر نشان می یروشن به، 5نمودار 

ز اهای صورت گرفته، عمده شاغالن استان بوشهر، در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. این موضوع حکایت بررسی

یب تعداد قابل قبولی نص افزوده ارزشآن دارد که بخش خدمات در استان بوشهر، همپای بخش صنعت، توسعه نیافته است و 

 شود.قابل توجه شاغالن این بخش نمی

های خدماتی خصوصًا خدماتی که در ارتباط تنگاتنگ با بخش این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، بخش

سهم  اند و، در سطح باالیی توسعه یافتهکار و کسب، آموزش و خدمات نقل و حملرند نظیر خدمات مالی، صنعت قرار دا

 دهند.را به خود اختصاص می افزودهارزشقابل توجهی از اشتغال و 

اغالن ش البته باز هم تأکید می شود که ارزش افزوده بسیار زیاد بخش صنعت در استان بوشهر و تولید سرانه بسیار زیاد

صنعتی در استان بوشهر در مقایسه با سرانه تولید )تولید تقسیم بر اشتغال( بخشهای کشاورزی و خدمات، فقط به دلیل وجود 

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای انتقال گاز است که به دلیل ماهیتشان ارزش افزوده بسیار زیادی را در مقایسه با 

می کنند. بنابراین با حذف صنایع مذکور، در استان بوشهر نیز همانند کل کشور بخش خدمات هم شان تولید  تعداد اشتغال

از نظر اشتغال و هم از نظر تولید ارزش افزوده در میان سه بخش اصلی اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( مهمترین 

 بخش اقتصادی خواهد بود. 

1%

21%

41%

61%

31%

111%
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کشاورزی صنعت و معدن خدمات
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 های خدماتی استانتحلیل تخصص -1-2-3-2-3-3

 و ایجاد اشتغال در استان بوشهر بررسی شد. در این افزوده ارزشوضعیت بخش خدمات از منظر تولید  در قسمت پیشین،

ستفاده از شود و با اهای خدماتی استان پرداخته میبه بررسی تخصص مطالعه وقسمت، بخش خدمات با جزئیات بیشتری 

 شود. محاسبه می های خدماتیهای مختلف، درجه تخصصی شدن و میزان تمرکز فعالیتشاخص

شود. شاخص های ضریب مکانی، تخصصی شدن، سنجش سطح تمرکز و ضریب توزیع استفاده میبدین منظور از شاخص

اخص دهد. شو اشتغال، میزان تمرکز نسبی یک کارکرد را در یک منطقه یا ناحیه نشان می افزوده ارزشضریب مکانی 

 کند. ی را در یک منطقه محاسبه میهای خدماتتخصصی شدن درجه تخصصی شدن فعالیت

د که دهگیرد، شاخص سنجش سطح تمرکز است. شاخص مذکور نشان میشاخص دیگری که مورد استفاده قرار می

یکسان در نقاط مختلف یک منطقه یا در پهنه سرزمین توزیع شده است و یا تا چه حد  صورتبهیک فعالیت تا چه حد 

زان گیرد تکنیک ضریب توزیع است. این تکنیک نیز میری که مورد استفاده قرار میگرایش به تمرکز دارد. شاخص دیگ

 شده است.بررسی لیتفصبهکند. در ادامه هر یک از موارد تمرکز واحدهای خدماتی را محاسبه می

 (LQشاخص ضریب مکانی ) -1-2-3-2-3-3-1

سهم  نسبت سهم محلی اشتغال آن به را با هاتیفعالپایه در هر یک از رشته  میزان اشتغال و تولیدروش ضریب مکانی، 

 . زندیمملی اشتغال آن تخمین 

مانند استان یا کشور،  رتبزرگمانند شهر یا شهرستان با یک ناحیه  ترکوچکبرنامه ریزان با تکیه بر مقایسه بین یک ناحیه 

ی موجود بین هاتفاوتکه  دهدیمآنکه به برنامه ریزان امکان  لیبه دل. این روش شناسندیمرا بهتر  ترکوچکوضعیت ناحیه 

یک شهرستان و استان یا کشور را بشناسند و آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، بسیار مفید است. برای نشان دادن تفاوت 

به ناحیه  ی را نسبت. این روش خصوصیات ناحیه محلشودیممیان یک شهرستان با ناحیه مرجع آن یک نسبت ساده محاسبه 

 . سازدیممرجع به سرعت مشخص 

ی اقتصادی است. این روش برای ارائه در هالیتحلی متداول در هاروشیکی از  LQروش ضریب مکانی یا نسبت محلی 

 کبه عنوان ابزار تحلیلی برای تحلیل گران اقتصادی توسعه یافته است. در این روش اقتصاد محلی با ی تردهیچیپی هامدل

مبتنی بر محاسبه نسبت  LQی اقتصاد محلی شناسایی شود. روش هایژگیوتا طی این فرآیند  شودیماقتصاد مرجع مقایسه 

 . شودیمیک فعالیت گفته  LQ. به این نسبت، باشدیمبرخی از متغیرهای یک اقتصاد محلی به اقتصاد مرجع )پایه( 
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ر یک از ه)یا ارزش افزوده( را تعیین نماید، سهم اشتغال  هاتیفعالپایه  یا میزان تولید برای اینکه اشتغال LQروش 

نسبت به  یتربزرگکه سهم  هاتیفعال. هر یک از کندیمدر اقتصاد محلی را محاسبه و با اقتصاد مرجع مقایسه  هاتیفعال

که این میزان  ، چراشودیمپایه محسوب )تولید( اضافی آن فعالیت، اشتغال )ارزش افزوده( اقتصاد مرجع داشته باشد اشتغال 

 بیش از نیاز اقتصاد محلی است.  )یا تولید( اشتغال

 1درصد نیروی کار اقتصاد محلی در یک صنعت خاص مشغول هستند، در حالیکه تنها  11برای مثال فرض کنید که 

ی برای تأمین نیازهای محلی، سهم در اقتصاد محل کندیمفرض  LQ. روش کنندیمدرصد اقتصاد ملی در این صنعت فعالیت 

، چرا شودیمدرصد سطح ملی( اشتغال پایه محسوب  1اشتغال معادل سهم اشتغال ملی کافی است و مازاد بر سهم انتظاری )

 . اگر سهم اشتغال صنعت مورد نظرشودیمبرای صدور به خارج از اقتصاد محلی تولید  هاآنکه خدمات و کاالهای تولیدی 

نعت گیرند که حوزه محلی در این صمحلی مساوی و کمتر از اقتصاد ملی باشد تحلیلگران اقتصادی نتیجه میدر اقتصاد 

را  هانآبه اقتصاد محلی خدمات ارائه داده و تقاضای  تواندیماشتغال پایه ندارند و اشتغال موجود در بهترین حالت تنها 

 ر مناطق باقی نخواهد ماند. برآورده سازد، لذا کاال یا خدمتی برای صدور به سای

 

 : شودیمدر هر فعالیتی فرمول زیر پیشنهاد  LQبرای محاسبه نسبت 

𝐋𝐐𝒊 =
(

𝑹𝑬𝒊
𝑹𝑬

)

(
𝐍𝐄𝒊
𝐍𝐄

)
 1رابطه         

 در رابطه فوق

REi صنعت )یا ارزش افزوده( : شاغلینi  ام در اقتصاد محلی 

RE)اقتصاد محلی  : کل شاغلین )یا ارزش افزوده 

NEi)صنعت  : شاغلین )یا ارزش افزودهi ام در اقتصاد ملی 

NEیا ارزش افزوده( اقتصاد ملی : کل شاغلین( 

 است. 

 اینگونه نوشت:  توانیم ترسادهرا به صورت  LQفرمول 

LQ= 

 اشتغال در یک صنعت خاص در منطقه

کل اشتغال در منطقه

اشتغال در آن صنعت در کشور

 کل اشتغال در کشور
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برای همه  LQپایه و تبعی باید  )یا ارزش افزوده(بین اشتغال  )یا ارزش افزوده(برای تقسیم اشتغال LQدر استفاده از روش 

)یا ارزش  در اقتصاد محلی را با اشتغال )یا ارزش افزوده(اشتغال  LQروش  ترسادهبه دقت محاسبه شود. به عبارت  هاتیفعال

 . کندیماقتصاد ملی مقایسه در  افزوده(

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

 است: 

LQ  محلی در صنعت  )یا ارزش افزوده(که اشتغال  دهدیمکمتر از یک نشانi  ام کمتر از حد مورد انتظار است. لذا

نخواهد توانست نیاز اقتصاد محلی به خدمات یا کاالهای آن صنعت را برطرف سازد. بنابراین طبق  صنعت محلی یاد شده

 . شودیمتبعی محسوب )فعالیت( ، اشتغال )یا ارزش افزوده( تعریف این اشتغال

LQ  موجود در صنعت  )یا ارزش افزوده(برابر با یک بیانگر آنست که اشتغالi  ارزش افزوده( )یاام دقیقاً معادل اشتغالی 

اد محلی آنکه تولید کاال و خدمات در اقتص لیبه دلاست که برای ارائه خدمت یا کاال به اقتصاد محلی کافی است. بنابراین 

 . شودیممحسوب  تبعی)فعالیت( برای صدور به خارج از منطقه نیست، اشتغال 

LQ پایه در صنعت  )یا ارزش افزوده( از یک شواهدی از وجود اشتغال تربزرگi  ام دارد. وقتیLQ از یک  تربزرگ

نابراین اشتغال مورد انتظار است و ب )فعالیت( محلی بیش از اشتغال)فعالیت( باشد تحلیلگر نتیجه خواهد گرفت که اشتغال 

 شودیماتی ال و خدممازاد موجب تولید کا)تولید( پایه است. این مشاغل )فعالیت( مازاد بر مقدار مورد انتظار اشتغال )تولید( 

پایه )تولید( ال مازاد، اشتغ)تولید( که مازاد بر نیاز محلی بوده و به سایر نقاط نیز صادر خواهد شد. لذا طبق تعریف این اشتغال 

 است. 

این تکنیک  دهد.شاخص ضریب مکانی شاخصی است که میزان تمرکز نسبی یک کارکرد را در منطقه یا ناحیه نشان می

اشتغال را  توان شاخصگیرد که در این صورت میای تعیین سطح تمرکز تولید یا اشتغال مورد استفاده قرار میبر ژهیوبه

 است.  هانسبتنسبت  واقع درجایگزین شاخص تولید کرد. ضریب مکانی 

 شاخص ضریب مکانی اشتغال -1-2-3-2-3-3-1-1

و  1335، 1335ی هاسالهای فعالیت بخش خدمات )چ تا س( در شاخص ضریب مکانی اشتغال برای رده 5جدول  در

 برای استان بوشهر محاسبه شده 1335-31و  1335-31، 1335-35و میزان تغییرات آن در فاصله زمانی  شده محاسبه 1331

، «نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»های ، بخش1335دهد که در سال است. محاسبه شاخص ضریب مکانی اشتغال نشان می
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 «آموزش»، «یاجتماع نیامور عمومی و دفاع و تأم اداره»، «کار و کرایه و خدمات کسب مستغالت،»، «مالی یهایگرواسطه»

 تر از یک دارند. ضریبی بیش« و مددکاری اجتماعی بهداشت»و 

 یهایگرواسطه»، «نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»، «هتل و رستوران»های نیز، این ضریب برای بخش 1335در سال 

بیش از یک « آموزش»و « یاجتماع نیامور عمومی و دفاع و تأم اداره»، «کار و کرایه و خدمات کسب مستغالت،»، «مالی

 بوده است. 

 کرایه و خدمات مستغالت،»، «نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»شاخص ضریب مکانی برای سه بخش 1331در سال 

های بیش از یک است که حکایت از تمرکز نیروی کار در بخش« یاجتماع نیامور عمومی و دفاع و تأم اداره»و « کار و کسب

 نامبرده دارد.

در « کار و کرایه و خدمات کسب مستغالت،»ده مربوط به بخش ترین شاخص به دست آمشده، بیشهای بررسیدر دوره

سایر »به بخش  1335، در سال «هتل و رستوران»به بخش  1335است. کمترین شاخص ضریب مکانی در سال  1331سال 

سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و »هاینیز به بخش 1331و در سال « خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 تعلق داشته است.« تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،یفروش خرده ،یفروش عمده»و « هتل و رستوران»، «خانگی

رایه ک مستغالت،»، «نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»های دهد در استان بوشهر در بخشاعداد به دست آمده نشان می

 هبترین تمرکز مکانی نیروی کار وجود دارد بیش« یاجتماع نیامور عمومی و دفاع و تأم اداره»و « کار و و خدمات کسب

 از یک است. تربزرگهای مذکور در هر سه مقطع زمانی، شاخص ضریب مکانی برای بخش کهیطور

 و بهداشت»، «و رستوران هتل»، «تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،یفروش خرده ،یفروش عمده»های همچنین در بخش

 تمرکز مکانی نیروی کار کمتری وجود دارد. « خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی سایر»و « مددکاری اجتماعی

دهد که نشان می 1335-35های خدماتی استان بوشهر در دوره بررسی میزان تغییر شاخص ضریب مکانی اشتغال فعالیت

 خرده ،یفروش عمده» از ریغ بهاتی های خدمدر فاصله این دوره ده ساله، شاخص ضریب مکانی اشتغال برای کلیه بخش

 نقل، و حمل»ترین کاهش را نیز بخش کاهش یافته است. بیش« و رستوران هتل»و « تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،یفروش

 بوده است. 145داشته است که معادل « انبارداری و ارتباطات

 هانآها منفی بوده و شاخص ضریب مکانی بخشنیز تغییر شاخص ضریب مکانی اشتغال برای اکثر  1335-31در دوره 

جهی افزایش قابل تو« وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب»در طول این دوره کاهش یافته است. در این دوره تنها بخش 

سایر خدمات عمومی، اجتماعی »را در شاخص ضریب مکانی تجربه کرده است. شاخص ضریب مکانی بخش  1462معادل 
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ل، انبارداری و نق و حمل»بدون تغییر بوده است و بیشترین کاهش این شاخص، مربوط به بخش  باًیتقر« شخصی و خانگی

 بوده است. 1433و برابر با « ارتباطات

دهد شاخص ضریب مکانی شده که نشان مینیز محاسبه  1335-31میزان تغییر شاخص ضریب مکانی اشتغال برای دوره 

« هتل و رستوران»و « کار و مستغالت، کرایه و خدمات کسب»های ت به غیر از بخشهای خدمااشتغال برای کلیه بخش

کاهش به خود  1433با «  نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»ترین کاهش را بخش کاهش داشته است. در طول این دوره بیش

 اختصاص داده است. 

 رنظ ازجایگاه بخش خدمات استان بوشهر در کشور  دهنده حیتوض یخوب به 5جدول آمده از محاسبات  به دستنتایج 

 های خدماتی استان دارای ضریبشود در سه دوره مورد بررسی اکثریت فعالیتکه مالحظه می طورهمانتعداد شاغالن است. 

تغال بخش ای از اش. بیشتر از یک بودن این شاخص به این معنی است که بخش عمدهاندبودهمکانی اشتغال بیشتر از یک 

تأمین  ها را نیزخدمات مورد نیاز سایر استانخدمات در استان بوشهر، جزء اشتغال پایه محسوب شده و این استان بخشی از 

 دهد.ای از اشتغال پایه را تشکیل میدر استان بوشهر، بخش خدمات بخش عمده گریدعبارتبهکند. می

توان به را می 1331های خدماتی استان بوشهر در سال شایان ذکر است بخشی از کاهش شاخص ضریب مکانی بخش

 های نامشخص و اظهارنشده در آمارهای مربوط به این سال، نسبت داد. یتافزایش قابل توجه سهم فعال

با مرور مجدد شاخصهای ضریب مکانی اشتغال فعالیتهای خدماتی مختلف در استان بوشهر در سالهای مورد بررسی می 

توان رد پای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیز موقعیت ساحلی استان را در این ضرایب دید. با ورود صنایع نفت و گاز و 

 لیل باالدستی بودن آنها، عمدتاً در مالکیت دولت هستند، مشاغل مربوط بهپتروشیمی و انتقال گاز به استان بوشهر که به د

گروه فعالیتی اداره امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی در استان در مقایسه با متوسط کشور بیشتر است و سبب شده تا این 

 استان در گروه فعالیتی مذکور دارای تمرکز مکانی باشد. 

ت و گاز و پتروشیمی به استان از یک طرف با آغاز فعالیتهای مربوط به ساخت این صنایع در همچنین با ورود صنایع نف

استان و از طرف دیگر با ورود نیروی کار مهاجر به استان جهت کار در این پروژه ها، خدمات مستغالت، کرایه و خدمات 

ین را می توان در شاخص ضریب مکانی اشتغال ا کسب و کار در استان بوشهر با رشد بسیار مناسبی رو به رو شد و این رشد

 گروه فعالیتی در دوره مورد بررسی مالحظه نمود. 

بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات نیز به عنوان یکی از مهمترین خدمات پشتیبان تولید در استان بوشهر، از یک 

در  وضعیت ساحلی استان بوشهر و وجود بنادر مختلفطرف همراستا با توسعه صنایع نفت و گاز و از طرف دیگر به واسطه م
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استان، در این دوره رشد داشته و بر اساس شاخص ضریب مکانی اشتغال دارای تمرکز در استان در مقایسه با متوسط کشور 

 است. 

 1331و  1335و  3751های های خدماتی در استان بوشهر در سالشاخص ضریب مکانی اشتغال فعالیت: 5جدول 

 31-75تغییر  31-35تغییر  35-75تغییر  LQ75 LQ35 LQ31 شرح فعالیت

 -1414 -1411 1413 143 143 143 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده

 1415 -1436 1451 143 141 146 هتل و رستوران

 -1433 -1433 -1451 141 144 143 ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل

 -1433 -1426 -1411 143 141 142 های مالیگریواسطه

 1441 1462 -1422 241 145 143 وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب

 -1443 -1423 -1425 144 146 143 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی

 -1433 -1415 -1413 143 141 142 آموزش

 -1423 -1412 -1411 143 143 141 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 -1412 1411 -1412 143 143 143 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

 1333و  1363و  1353های منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال

، به 1331و  1335، 1335های های خدماتی استان بوشهر، در سال، شاخص ضریب مکانی اشتغال در بخش6نمودار در 

 تصویر کشیده شده است:
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 1331 و 1335 و 1375 یهاسال دربوشهر  استانهای خدماتی بخش  در اشتغالی مکان بیضر شاخص سهیمقا: 6نمودار 

 
 1333و  1363و  1353های منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال

های استان با احتساب استان ، به تفکیک شهرستان1331و  1335های شاخص ضریب مکانی اشتغال در سال  6جدول در 

شان نکه گفته شد این شاخص، تمرکز نیروی کار در بخش خدمات را  طورهماناقتصاد مرجع محاسبه شده است.  عنوان به

 دهد. می

گروه فعالیت  3، شهرستان بوشهر با شاخص ضریب مکانی باالتر از یک در 1335بر اساس محاسبات انجام شده در سال 

اشتغال پایه در بخش خدمات است. از این منظر، شهرستان  نظر ازشهرستان استان  نیترمهمگروه فعالیت خدماتی،  3از میان 

گیرد. فعالیت خدماتی، در رتبه دوم قرار می 5گناوه پس از شهرستان بوشهر با برخورداری از ضریب مکانی باالتر از یک برای 

مکانی باالتر از  ، حداقل در دو فعالیت خدماتی، دارای شاخص ضریب1335های استان نیز، در سال همچنین سایر شهرستان

  اند. یک بوده
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 خدمات بخش تیفعال عمدهی هاگروه کیتفک بهبوشهر  استانی هاشهرستان در اشتغالی مکان بیضر شاخص: 6جدول 

 1335 سال در

 شهرستان

فروشی، عمده

فروشی، خرده

تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

و انبارداری 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

 مستغالت، کرایه

و خدمات 

 وکارکسب

اداره امور 

عمومی و 

دفاع و 

تأمین 

 اجتماعی

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

  1412  1416  1413  2413  1412  1434  1432  1443  1433 بوشهر

  1431  1436  1411  1433  1453  1433  1434  1441  1433 تنگستان

  1412  1435  1434  1441  1433  1443  1433  1413  1463 جم

  1432  1423  1423  1433  1431  1431  1436  1452  1413 دشتستان

  1411  1416  1413  1463  1443  1431  1466  1461  1433 دشتی

  1412  1443  1413  1451  1445  1433  1432  1421  1431 دیر

  1432  1433  1433  1433  1451  1462  2415  1433  1443 دیلم

  1433  1443  1432  1422  1436  1441  1421  1455  1463 کنگان

  1415  1413  1411  1433  1461  1433  1433  1432  1435 گناوه

 1333و  1363و  1353های آماری کشور و استان بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه

دهنده تمرکز  نیز نشان 1331های استان در بخش خدمات برای سال محاسبه شاخص ضریب مکانی اشتغال در شهرستان

و خدمات ایه مستغالت، کر»فعالیت  از ریغ بوشهر بههای پایه خدمات در شهرستان بوشهر است. در این سال شهرستان فعالیت

های خدماتی دارای ضریب مکانی باالتر از یک بوده و لذا دارای تمرکز و تخصص است. در سایر فعالیت« کار و کسب

گروه فعالیت خدماتی از ضریب مکانی باالتر از یک برخوردارند و در  6و  3های گناوه و تنگستان نیز به ترتیب در شهرستان

   گیرند.های دوم و سوم قرار میرتبه

الزم به ذکر است که به عنوان مثال در جدول زیر وقتی که شاخص ضریب مکانی اشتغال در گروه فعالیتی عمده فروشی، 

( است، به معنی 1413( بسیار بیشتر از شهرستان بوشهر )1433خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، در شهرستان دیلم )

هرستان بوشهر در این گروه فعالیتی دارای شاغل است. از آنجا که شاخص ضریب آن نسبت که شهرستان دیلم و بیشتر از ش

مکانی، نسبت نسبتها است، این نتایج کامال دارای توجیه فنی است. در واقع این شاخص نشان می دهد که سهم اشتغال گروه 

م این گروه هرستان دیلم، بیشتر از سهاز اشتغال کل در ش عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافعالیتی 

 فعالیتی از کل اشتغال شهرستان بوشهر است. 
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 خدمات بخش تیفعال عمدهی هاگروه کیتفک بهبوشهر   استانی هاشهرستان در اشتغالی مکان بیضر شاخص: 7جدول 

 1331سال در

 شهرستان

فروشی، عمده

فروشی، خرده

تعمیر وسایل 

 و کاالها نقلیه

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

انبارداری و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

مستغالت، 

کرایه و 

خدمات 

 وکارکسب

اداره امور 

عمومی و 

دفاع و 

تأمین 

 اجتماعی

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

  1452  1443  1444  2424  1431  2414  1421  1443  1413 بوشهر

  1414  1414  1426  1425  1423  1412  1461  1453  1436 تنگستان

  1411  1423  1422  1453  1433  1463  1456  1413  1433 جم

  1414  1424  1432  1413  1432  1433  1432  1433  1413 دشتستان

  1424  1426  1446  1433  1423  1431  1431  1415  1433 دشتی

  1411  1433  1415  1463  1431  1433  1416  1436  1415 دیر

  1423  1433  1412  1453  1431  1432  1433  1444  1433 دیلم

  1431  1431  1424  1424  2416  1423  1461  1453  1444 کنگان

  1432  1436  1414  1453  1426  1411  1432  1445  2434 گناوه

 1333و  1363و  1353های منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال

مشخص  1331و  1335های استان در دو سال چگونگی تغییر شاخص ضریب مکانی اشتغال در شهرستان 3جدول در 

ی دهد که آن گروه فعالیتاز چهار کد برای نشان دادن تغییرات استفاده شده است. کد یک نشان می  3جدول شده است. در 

از یک بوده است.  تربزرگدارای شاخص ضریب مکانی  1331و هم در سال  1335خاص در شهرستان مربوطه هم در سال 

شاخص ضریب مکانی کمتر از  1331و  1335دهد که آن فعالیت خاص در شهرستان مربوطه در دو سال کد دو نشان می

 1331تر از یک و در سال شاخص ضریب مکانی پایین 1335که آن فعالیت در سال  دهدیمیک داشته است. کد سه نشان 

 کد سه است.  عکس برشاخص ضریب مکانی باالتر از یک دارد و کد چهار نیز 

های خدماتی های مختلف استان، در بخشرستان، شه1335به نسبت سال  1331توان گفت در سال بر این اساس می

های بخش تر شدن نقشاند که این موضوع حکایت از پررنگاز یک برخوردار گشته تربزرگبیشتری، از ضریب مکانی 

 خدماتی، در اشتغال پایه استان بوشهر دارد.  

 رد. در این شهرستان شش فعالیتهای استان داهمچنین شهرستان بوشهر، بهترین وضعیت را در میان دیگر شهرستان

تقاء اند که به معنای اراند و دو فعالیت نیز کد سه دریافت کردهخدماتی، همواره دارای ضریب مکانی باالتر از یک بوده

است. البته در مقابل، یک فعالیت نیز  1331به بیشتر از یک در سال  1335شاخص ضریب مکانی از کمتر از یک در سال 

 است.   کرده افتیدرتر از یک کاهش یافته و کد چهار ، به پایین1331انی آن، در سال شاخص ضریب مک
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 دوره دری اتخدمی هاتیفعال دربوشهر  استانی هاشهرستان در اشتغالی مکان بیضر شاخص رییتغی چگونگ: 3جدول 

31-1335 

 شهرستان

فروشی، عمده

فروشی، خرده

تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

انبارداری و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

مستغالت، 

کرایه و 

خدمات 

 وکارکسب

اداره امور 

عمومی و 

دفاع و 

تأمین 

 اجتماعی

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

 1 1 1 1 4 1 3 1 3 بوشهر

 3 3 1 3 2 3 1 2 2 تنگستان

 1 1 3 2 1 2 2 1 2 جم

 3 1 1 3 2 2 2 2 1 دشتستان

 1 1 1 2 2 2 2 3 2 دشتی

 4 2 1 2 2 2 3 2 3 دیر

 3 3 3 2 2 2 1 3 1 دیلم

 2 2 2 2 1 2 4 4 2 کنگان

 1 1 1 2 2 3 1 3 1 گناوه

 LQ31<1&LQ35>1: 4، کد LQ31>1&LQ35<1:3، کد LQ31<1&LQ35<1:2، کد LQ31>1&LQ35>1:1* کد 

 1333و  1363و  1353های منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال

مرکز و های ضریب توزیع، سنجش سطح تها در سطوح جغرافیایی، از شاخصبررسی میزان تمرکز فعالیت منظور بهالبته 

شان دهند ها را در سطح مناطق جغرافیایی نتوانند میزان تمرکز فعالیتر میها بهتشود و این شاخصاستفاده می شدن یتخصص

به بررسی این  های بعدیشود. در بخشها به تفکیک شهرستان محاسبه میها میزان تمرکز فعالیتو با استفاده از این شاخص

 شود. ها پرداخته میشاخص

 افزودهارزششاخص ضریب مکانی  -1-2-3-2-3-3-1-2

های یک ردهبه تفک افزودهارزشای خدماتی استان بوشهر در این بخش شاخص ضریب مکانی هبررسی تخصص منظور به

 LQتر گفته شد، مقدار که پیش طورهمانشده است.  ارائه 3جدول محاسبه و در  1333-32فعالیت چ تا س در دوره زمانی 

کمتر  LQدهنده این است که بخش خدماتی مورد نظر در ناحیه فوق از تمرکز برخوردار است. مقدار  تر از یک نشانبزرگ

 دار است.منطقه از سطح تمرکز پایینی برخور کلبهیه فوق در فعالیت مورد نظر نسبت از یک نیز بیانگر این است که ناح

 1373-32در استان بوشهر در دوره  یخدمات یهاتیفعال افزوده ارزش یمکان بی: شاخص ضر3جدول 

 سال

، یفروشعمده

، یفروشخرده

تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

هتل و 

 رستوران

، ونقلحمل

انبارداری و 

 ارتباطات

 یهایگرواسطه

 مالی

مستغالت، 

کرایه و 

خدمات 

 وکارکسب

اداره امور 

عمومی، و 

خدمات 

 شهری

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی 

سایر خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

1333 1433 1433 1443 1432 1461 1463 1433 1416 1431 

1331 1433 1466 1463 1464 1455 1445 1411 1411 1453 

1331 1434 1461 1426 1453 1443 1421 1413 1431 1443 
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 سال

، یفروشعمده

، یفروشخرده

تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

هتل و 

 رستوران

، ونقلحمل

انبارداری و 

 ارتباطات

 یهایگرواسطه

 مالی

مستغالت، 

کرایه و 

خدمات 

 وکارکسب

اداره امور 

عمومی، و 

خدمات 

 شهری

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی 

سایر خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

1332 1431 1426 1465 1413 1431 1453 1443 1433 1413 

1333 1433 1423 1454 1413 1423 1454 1443 1433 1413 

1334 1443 1441 1433 1434 1442 1436 1463 1452 1426 

1335 1451 1442 1431 1435 1444 1436 1431 1461 1423 

1336 1443 1435 1453 1431 1423 1464 1454 1443 1423 

1333 1445 1433 1464 1423 1423 1432 1462 1453 1431 

1333 1443 1436 1433 1432 1426 1432 1431 1461 1431 

1333 1423 1423 1461 1423 1425 1463 1452 1443 1425 

1331 1424 1424 1452 1421 1425 1453 1441 1441 1413 

1331 1423 1422 1443 1421 1421 1453 1433 1441 1414 

1332 1421 1413 1445 1413 1421 1445 1433 1433 1415 

 ای مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورهای ملی و  منطقهمنبع: حساب

، «، انبارداری و ارتباطاتنقل و حمل»های بخش های ابتدایی دوره مورد بررسی،دهد تنها در سالمحاسبات نشان می

از یک  تربزرگشاخص ضریب مکانی « بهداشت و مددکاری اجتماعی»و « آموزش»، «اداره امور عمومی، و خدمات شهری»

کشور برخوردار  کلبههای اقتصاد، از تمرکز باالتری نسبت های مذکور در میان سایر بخش، بخشگرید عبارت بهاند و داشته

 اند.بوده

های خشآن کاهش سهم ب تبع بهاستان بوشهر و  افزوده ارزشبه بعد، با افزایش سهم بخش صنعت از کل  1332اما از سال 

اند در مقایسه در استان بوشهر نتوانسته هاآنکاهش یافته و هیچ یک از  شدت بهها خدماتی، شاخص ضریب مکانی این بخش

از یک باشند و بنابراین فاقد تمرکز مکانی به لحاظ تولید  تربزرگ افزوده ارزشی شاخص ضریب مکانی با کشور، دارا

 اند. بوده افزوده ارزش

  1333در مقایسه با سال  1332های خدماتی استان بوشهر را در سال بخش افزوده ارزش، شاخص ضریب مکانی 3نمودار 

های خدماتی، کاماًل برای تمامی بخش 1333نسبت به سال  1332کاهش این شاخص در سال  3نمودار در  دهد.نشان می

 مشهود است:
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 1331و  1373های های خدماتی در استان بوشهر در سالفعالیت افزوده ارزش: مقایسه شاخص ضریب مکانی 7نمودار 

 
 ای مرکز آمار ایرانهای ملی و  منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

افزوده بخش خدمات در استان بوشهر به واسطه حضور صنایع نفت همانطور که اشاره شد شاخص ضریب مکانی ارزش 

و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز، در مقایسه با کل کشور وضعیت نامناسبی داشته است. در این بخش به منظور نشان دادن 

تن صنایع گرفجایگاه واقعی فعالیتهای خدماتی استان در کشور، شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده استان، بدون در نظر 

 نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز محاسبه می شود. 

بدون در  1333-32استان بوشهر در دوره  های خدماتی درافزوده فعالیت شاخص ضریب مکانی ارزش:  10جدول در 

ان زیر شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی است نظر گرفتن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز

محاسبه شده است. همانطور که مالحظه  1333-32بدون در نظر گرفتن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز در دوره 

اداره امور عمومی، و خدمات ، ونقل، انبارداری و ارتباطاتحملوره در فعالیتهای خدماتی می شود، استان بوشهر در این د

 در مقایسه با کل کشور دارای تمرکز مکانی تولید است.  بهداشت و مددکاری اجتماعیو  آموزش، شهری
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بدون در نظر  1373-32استان بوشهر در دوره  های خدماتی درافزوده فعالیت شاخص ضریب مکانی ارزش:  10جدول 

 گرفتن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز

 سال

فروشی، عمده

فروشی، تعمیر خرده

 وسایل نقلیه و کاالها

هتل و 

 رستوران

ونقل، حمل

انبارداری و 

 ارتباطات

 های مالیگریواسطه

مستغالت، کرایه 

و خدمات 

 وکارکسب

اداره امور 

و عمومی، 

خدمات 

 شهری

 آموزش

بهداشت و 

مددکاری 

 اجتماعی 

سایر 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

1333 1435 1436 1442 1433 1453 1462 1433 1412 1463 

1331 1431 1465 1466 1463 1454 1442 1413 1433 1452 

1331 1432 1436 1455 1466 1453 1443 1432 1412 1453 

1332 1433 1462 1453 1441 1432 1423 1413 1431 1441 

1333 1433 1466 1432 1445 1463 1433 1413 1432 1444 

1334 1433 1435 1443 1464 1433 1442 1413 1433 1443 

1335 1435 1433 1443 1465 1433 1441 1431 1413 1454 

1336 1411 1431 1432 1432 1462 1443 1426 1411 1465 

1333 1411 1434 1441 1462 1463 1453 1433 1413 1463 

1333 1436 1432 1463 1464 1451 1464 1443 1421 1463 

1333 1436 1434 1466 1464 1463 1434 1442 1433 1463 

1331 1431 1431 1453 1453 1436 1466 1422 1422 1452 

1331 1463 1463 1443 1461 1433 1462 1416 1421 1441 

1332 1463 1466 1453 1453 1432 1454 1426 1423 1452 

 ای مرکز آمار ایران و محاسبات مشاورهای ملی و  منطقهمنبع: حساب

 

 شاخص تخصصی شدن -1-2-3-2-3-3-2

های خدماتی را در یک منطقه محاسبه کرد. توان درجه تخصصی شدن فعالیتبا استفاده از شاخص تخصصی شدن می

 شود: برای محاسبه این شاخص از فرمول ذیل استفاده می

𝐈 = √𝑷𝟏
𝟐 + 𝑷𝟐

𝟐 + 𝑷𝟑
𝟐 +  … +  𝑷𝒏

 2رابطه        𝟐

های بخش خدمات از کل شاغالن ، سهم درصدی هر یک از فعالیتPnو ...  P2و  P1شاخص تخصصی و  Iکه در آن 

 همواره بین صفر تا صد است.  Iبخش خدمات در یک محدوده جغرافیایی مشخص است. مقدار شاخص 
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محاسبه شده است. اعداد به دست  1331های استان بوشهر در سال صی شدن برای شهرستانشاخص تخص  11جدول در 

های خدماتی در این دهد شاخص تخصصی شدن فعالیتدرصد بوده که نشان می 51ها کمتر از آمده در تمامی شهرستان

 درصد بوده است. 4145برابر  های خدماتی برای کل استان نیز در این سالاستان پایین است. شاخص تخصصی شدن فعالیت

های خدماتی در این زمینه، هر چه شاخص تخصصی شدن کمتر باشد به معنای برخورداری آن منطقه از تنوع بیشتر فعالیت

ر روی یک یا های خدماتی منطقه بهر چه این شاخص بیشتر باشد به معنای تمرکز و تخصص بیشتر فعالیت برعکساست و 

به عبارت دیگر در استان بوشهر و شهرستانهای هیچ فعالیتی وجود ندارد که آن ماتی است. های خاص خدچند فعالیت

شهرستان در آن دارای تخصص و تمرکز خاصی باشد. به عنوان مثال در استان بوشهر شهرستان کنگان در صنایع پتروشیمی 

نه دی این شهرستان دارد. اما در زمیدارای تمرکز و تخصص است و این فعالیت اقتصادی تأثیر خاصی بر ساختار اقتصا

 فعالیتهای خدمات، هیچ فعالیت خدماتی ای، در هیچ یک از شهرستانهای استان چنین خصلتی ندارد. 

درصد(،  4343درصد(، گناوه ) 4343های کنگان )های خدماتی در شهرستانمثال شاخص تخصصی شدن فعالیت عنوان به

نوع ها، تها بیشتر است. این بدان معناست که در این شهرستانصد( از سایر شهرستاندر 4641درصد( و بوشهر ) 4645دیلم )

 اند.ها در بخش خدمات وجود دارد و در یک یا چند فعالیت خاص، تخصصی شدهفعالیتی کمتری در مقایسه با سایر شهرستان

درصد( در شهرستان کنگان، سهم  41« )وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب» این نتیجه حاصل سهم باالی فعالیت

نقل، انبارداری و  و حمل»درصد( و  35« )تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،یفروش خرده ،یفروش عمده» هایباالی فعالیت

 عمده»درصد(و  32« )نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»های درصد( در شهرستان گناوه، سهم باالی فعالیت 23« )ارتباطات

اداره امور عمومی » درصد( در شهرستان دیلم و سهم باالی فعالیت 23« )تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،یفروش خرده ،یفروش

 های مذکور است. درصد( در شهرستان بوشهر از کل اشتغال خدماتی شهرستان 33« )یاجتماع نیو دفاع و تأم
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 1331 بوشهر در سال استانی هاشهرستان دری خدماتی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص: 11جدول 

 شاخص تخصصی شدن شهرستان ردیف

 %4641 بوشهر 1

 %4543 تنگستان 2

 %3346 جم 3

 %4341 دشتستان 4

 %4143 دشتی 5

 %4344 دیر 6

 %4645 دیلم 3

 %4343 کنگان 3

 %4343 گناوه 3

 %4145 کل استان

 1333محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال  منبع:

ده ن، نمایش داده شاستای هاشهرستانکل استان بوشهر و  دری خدماتی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص، 3نمودار در 

 است:

 1331بوشهر در  سال  استانی هاشهرستان دری خدماتی هاتیفعال شدنی تخصص شاخص: 3نمودار 

 
 1333منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال 

 تکنیک سنجش سطح تمرکز -1-2-3-2-3-3-3

در  یکسان در نقاط مختلف یک منطقه یا صورت بهدهد یک فعالیت تا چه حد تکنیک سنجش سطح تمرکز نشان می

گرایش به تمرکز دارد. سنجش میزان توزیع فضایی یک فعالیت یا کارکرد از  پهنه سرزمین توزیع شده است و یا تا چه حد

 گیرد: طریق معادله زیر انجام می
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46.1% 45.9%

39.6%
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41.7%

43.4%

46.5%

49.7%
48.3%

41.5%
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     𝑪 =  
∑|(𝑿−𝒀)|

𝟐
 3رابطه  

 در این معادله:

C میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد = 

X  سهم درصدی مساحت هر منطقه یا زیرمنطقه = 

Y دی شاغالن یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا زیرمنطقه= سهم درص 

 دهنده نشانمحاسبه شده باالتر باشد  Cدر این تکنیک همواره بین صفر و صد در نوسان است. هر چه میزان  Cمیزان 

 توزیع نامناسب یا تمرکز شدید آن فعالیت یا کارکرد در نقاط خاصی است. 

شاخص سنجش سطح تمرکز  1331 سال دربوشهر  استانی خدماتی هاتیفعال تمرکز سطح سنجش شاخص: 12جدول در

 زج بههای خدماتی استان محاسبه شده است. این شاخص برای تمامی فعالیت 1331های خدماتی استان در سال برای فعالیت

ها در استان بوشهر، چندان دهد تمرکز این فعالیتاست که نشان می 51، کمتر از «کار و مستغالت، کرایه و خدمات کسب»

 باال نیست. 

 1331 سال دربوشهر  استانی خدماتی هاتیفعال تمرکز سطح سنجش شاخص: 12جدول 

 تمرکزشاخص سنجش سطح  شرح فعالیت رده فعالیت

 %3645 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده چ

 %4145 هتل و رستوران ح

 %3345 ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل خ

 %4346 های مالیگریواسطه د

 %6343 وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب ذ

 %4643 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی ر

 %2343 آموزش ز

 %3243 بهداشت و مددکاری اجتماعی ژ

 %3643 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی س

 1333منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال 

 های خدماتی استان بوشهر، نمایش داده شده است:شاخص سطح تمرکز فعالیت، 3نمودار در 
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 1331 سال دربوشهر  استان دری خدماتی هاتیفعال تمرکز سطح سنجش شاخص: 3نمودار 

 
 1333اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر 

 تکنیک ضریب توزیع -1-2-3-2-3-3-4

 ستفادهاکند. این شاخص با ضریب توزیع واحدهای تولیدی، خدماتی یا کارکردی، میزان تمرکز واحدها را محاسبه می

 شود: از فرمول زیر محاسبه می

𝑫𝑸 =  
𝒀

𝑿
 4رابطه    

 که در این معادله: 

DQ ضریب توزیع = 

Y سهم درصدی شاغالن واحد تولیدی هر ناحیه = 

X سهم درصدی مساحت هر ناحیه = 

های خدماتی در آن نواحی وجود دارد توان مطرح کرد، تراکم واحدهای تولیدی یا فعالیتبا محاسبه ضریب توزیع می

 سال دربوشهر  استانی خدماتی هاتیفعال عیتوز بیضر شاخص: 13جدول ها بیشتر از یک است. در که میزان ضریب آن

ب های استان محاسبه شده است. شاخص ضریهای خدماتی به تفکیک شهرستانشاخص مورد نظر برای کلیه فعالیت1331

مرکز کلیه دهنده ت تر از یک است که نشانو کنگان، بزرگ بوشهر یهاشهرستانهای خدماتی در یه فعالیتتوزیع برای کل
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خدماتی  هایشود شاخص ضریب توزیع کلیه فعالیتکه مشاهده می طورهمانها است. های خدماتی در این شهرستانفعالیت

 ها است. های خدماتی در این شهرستانها کمتر از یک بوده که نشان از عدم تمرکز فعالیتدر اغلب شهرستان

البته الزم به ذکر است که استفاده از مساحت در مخرج کسر در معادله محاسبه ضرب توزیع یکی از نقاط ضعف این 

شاخص است. چرا که ممکن در یک شهرستان پهناور یک فعالیت خاص در محدوده خاصی متمرکز شده باشد و سهم بسیار 

باالیی نیز از آن فعالیت در کل استان باشد، اما به دلیل مساحت زیاد شهرستان، ضریب توزیع کم نشان داده شود. به عنوان 

درصد باشد،  61تان را دارد و سهم آن از یک فعالیت خدماتی خاص درصد مساحت اس 31مثال از فرض کنیم یک شهرستان 

درصد از آن فعالیت  25درصد از مساحت استان و  11بدست می آید. در طرف مقابل شهرستانی که  2شاخص ضریب توزیع 

مکانی باالتر  خواهد داشت. در صورتی که واقعًا در شهرستان اول تمرکز 245خاص را در اختیار داشته باشد، ضریب توزیع 

 است. بنابراین از ضریب توزیع باید با احتیاط و با توجه به این نقطه ضعف استفاده نمود. 

 1331 سال دربوشهر  استانی خدماتی هاتیفعال عیتوز بیضر شاخص: 13جدول 

 شهرستان

فروشی، عمده

فروشی، خرده

تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

هتل و 

 انرستور

ونقل، حمل

انبارداری 

و 

 ارتباطات

های گریواسطه

 مالی

مستغالت، 

کرایه و 

خدمات 

 روکاکسب

اداره 

امور 

عمومی 

و دفاع و 

تأمین 

 اجتماعی

 آموزش

بهداشت 

و 

مددکاری 

 اجتماعی

سایر 

خدمات 

عمومی، 

اجتماعی 

شخصی 

 و خانگی

 5433 5464 5454 3462 2435 3434 4466 5451 4435 بوشهر

 1463 1433 1431 1431 1413 1432 1412 1433 1455 تنگستان

 1435 1433 1434 1444 1445 1443 1443 1432 1461 جم

 1465 1433 1433 1463 1421 1461 1453 1462 1434 دشتستان

 1435 1435 1441 1425 1413 1425 1423 1431 1423 دشتی

 1445 1433 1452 1431 1413 1444 1443 1434 1443 دیر

 1444 1443 1436 1421 1424 1432 1466 1451 1466 دیلم

 1435 1432 1433 1436 11431 1463 3442 3433 2443 کنگان

 1455 1422 1412 1452 1424 1431 1463 1431 2411 گناوه

 1333منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال 

 خدمات در استان ارائهتعیین قلمروها و حوزه نفوذ  -1-2-3-2-3-4

تری هستند که این شرایط موجب تقسیم بازارها خواستار کاالهایی جدید و ارائه خدمات متنوع هاآنبا تغییر سلیقه مردم، 

ص کند. در این خصوهایی با ابعاد کوچک و متوسط را طلب میتر شده است. بازارهای کوچک کارگاهبه اجزای کوچک
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توانند تمامی نیازهای مردم را پوشش دهند و با ر جوامع امروزی، بازارهای موجود در مناطق نمیتوان اشاره نمود که دمی

 شود. ها و سالیق مردم، لزوم تبادل کاال و خدمات بیشتر نمایان میگسترش خواسته

راملی ارائه ، ملی و فایتوانند در سطوح محلی، منطقههای خدماتی میها، فعالیتبا در نظر گرفتن ابعاد و قابلیت کارگاه

، اما شونددر سطح محلی ارائه می یفروشخردهها، مدارس ابتدایی و ها، درمانگاهو تبادل شوند. برای مثال خدمات شهرداری

 ای ارائهای، راهنمایی و رانندگی، ادارات کل استانی در سطح منطقههای عمومی، مدارس فنی و حرفهخدمات بیمارستان

شوند و های تخصصی در سطح ملی ارائه میها و بیمارستانای، دانشگاههای بزرگ، مؤسسات بیمهبانکشوند. خدمات می

 های بزرگ. المللی فعالیت دارند مانند بانکبرخی مؤسسات نیز در سطح بین

 شود:ای، ملی و فراملی پرداخته میدر این مطالعه به ارائه تعریف از خدمات محلی، منطقه

 شود. دماتی است که در سطوح شهر یا روستا و برای بازار شهری یا روستایی عرضه میخدمات محلی: خ 

 ن شوند، بنابرایمند میای: خدماتی است که ساکنان استان یا چند شهرستان استان از آن بهرهخدمات منطقه

 . ردیگیبرمسطحی فراتر از بازارهای محلی داشته و بازارهای استان را نیز در 

 نابراین مند شوند. بها نیز از آن بهره: خدماتی است که عالوه بر ساکنان استان، ساکنان سایر استانخدمات ملی

 تر و در سطح ملی قابلیت عرضه دارند. این خدمات در بازارهای گسترده

 گردد. این خدمات توسط های سایر کشورها عرضه میخدمات فراملی: خدماتی است که به اتباع یا بنگاه

 المللی را دارند. شوند و قابلیت نفوذ به بازارهای بینهای کارآمدتر عرضه میبنگاه

د قلمرو و حوزه نفوذ و همچنین میزان و کیفیت تولی ازنظرهای خدماتی استان بوشهر در ادامه به بررسی وضعیت فعالیت

 پرداخته شده است. 

 خدمات بازرگانی -1-2-3-2-3-4-1

اقتصاد  ظرن ازو  شودیمبرده  کارو خدمات به  کاالهای مبادله برای احرفهی به مفهوم وساطت بازرگانی ملاقتصاد  نظر از

در  یبازرگان گرید. به عبارت 1اندکرده فیتعرفروش سودآور  منظور به کاالی احرفه دیخر انیجری را بازرگانی، خصوص

شده را به  دیولتمحصوالت  اًیو ثان دکنن لیتسهرا  دیتول انیجر اوالً  که شودیمیی اطالق هاتیفعالیی به ابتدانگرش  کی

 .شودیمفراهم  زین دیتولتداوم و گسترش  امکانامر  نیابا  واقع درمنتقل سازند.  کنندگانمصرف

 :کردخالصه  توانیمریزرا در موارد  یبازرگان فیوظابر این اساس، 

                                                      
 .1351عزیز اسالمی ) د ( عباس تکیه، کلیات بازرگانی، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، 1
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  عرضه و تقاضا. نیبی موجود مکانی و زمانبردن فاصله  انیماز 

  و پرداخت بها و ارزش آن. کاالدیخر نیبی زمانپوشاندن فاصله 

 ی.مکانو  یزمان متیقاختالف  نیموازنه بی برقرار 

 دارا بودن بازار فروش.  نظر از دکنندهیتولو مطمئن کردن  دیتولسطح  شیافزا 

 عنوان هب کهی صاداقتی هاتیفعالرشته  کی قیطراز  کنندگانو مصرف دکنندگانیتول نیبگفته شد ارتباط  همچنان که

ی زرگانبای )ملی مرزهای در داخل بازرگانیی به ایجغراف نظر ازارتباط  نیا. گرددیمبرقرار  شودیم ادی هاآنی از بازرگان

 توانیم زین ستد و دادی مورد کاالهای را از جنبه نوع بازرگان. شودیم میتقسی( خارجی بازرگانخارج از مرزها ) ای( و یداخل

ی رگانباز، یاهیسرما ایی و اواسطهی کاالهای بازرگان، هیاولی مواد بازرگان. مانند کردی بندطبقهی مختلف هاطبقهدر 

 ی و ...صنعتی، کشاورزی، مصرفی کاالها

آن مانند  کاال و خدمات پشتیبان فروش و دیخرهای مربوط به های بازرگانی در این بخش کلیه فعالیتمنظور از فعالیت

 ، خردهیشفرو عمدههای بررسی خدمات بازرگانی استان بوشهر، در این بخش فعالیت منظور بهخدمات نگهداری کاال است. 

 شوند. های مربوط به نگهداری کاال و ورود و خروج کاال بررسی میفروشی و فعالیت

روشان، ف دد )فروش بدون تغییر شکل( کاالهای نو یا مستعمل به خردهفروشی عبارت است از فروش مج خدمات عمده

 فروش و دیخرعامالن یا دالالن  عنوان بهفروشان یا کسانی است که  کنندگان صنعتی یا تجاری، ادارات و سایر عمدهمصرف

 کنند. ها عمل میگونه اشخاص یا شرکتالتجاره برای این مال

عبارت است از فروش مجدد )بدون تغییر شکل( کاالهای نو یا مستعمل به عموم مردم برای  فروشی نیز خدمات خرده

ا، گردهفروشان و دورهها، دستای، دکههای زنجیرهها، فروشگاهمصرف شخصی یا استفاده خانگی، که از طریق مغازه

 شود.های حراج و غیره انجام میهای مصرف، سالنتعاونی

مدتًا فروشی نیز ع های خردهای است. فعالیتدر استان بوشهر عمدتاً دارای مقیاس عملکردی منطقهفروشی  خدمات عمده

ها، که در تعریف نیز ارائه شد محصوالت این بخش از طریق مغازه طورهمانای است و دارای سطح عملکرد منطقه

ها برای مصرف شخصی یا استفاده خانگی در اختیار گردها و تعاونیفروشان، دوره ها، دستای، دکههای زنجیرهفروشگاه

ای و محصوالت خود را صرفاً به بازارهای منطقه برگرفتهها قلمروی محدودی را در گیرد. بنابراین این فعالیتمردم قرار می

 کنند.عرضه می

های فروشی و فعالیت خردهفروشی و  های عمدهدر ادامه جایگاه استان بوشهر در بخش خدمات بازرگانی )شامل فعالیت

 شود. تولید شده، بررسی و با کشور مقایسه می افزوده ارزش نظر ازانبارداری و نگهداری کاال( 
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کل  و بوشهرجایگاه خدمات بازرگانی در استان  : جایگاه استان بوشهر در بخش خدمات بازرگانی کشور14جدول در

که اشاره  طورهمانبررسی شده است.  1333-32کشور و همچنین جایگاه استان بوشهر در خدمات بازرگانی کشور در دوره 

ت دمافروشی و خفروشی و خردههای عمدهبه دو بخش عمده تقسیم نمود که شامل فعالیت توانیمشد خدمات بازرگانی را 

 شود. پشتیبانی و انبارداری می

فروشی دههای عمفعالیت کهیحال درفروشی جایگاه مناسبی در کشور ندارد. فروشی و خردهاستان بوشهر در بخش عمده

استان بوشهر را ایجاد کرده، سهم  افزودهارزشدرصد از  645متوسط  طور به سال هرفروشی در دوره مورد بررسی در و خرده

، استان 1333 -32درصد بوده است. در دوره زمانی  1343متوسط  طور به سال هرکشور در  افزوده ارزشها از این فعالیت

فروشی را به خود اختصاص داده و در هیچ  فروشی و خرده بخش عمده افزوده ارزشدرصد از  1متوسط تنها  طوربهبوشهر 

 ست.از یک نبوده ا تربزرگاین بخش در استان بوشهر،  افزوده ارزشهای مورد بررسی، شاخص ضریب مکانی الیک از س

های فروشی استان بوشهر طی سالفروشی و خردهبرای بخش عمده افزودهارزشمتوسط ضریب مکانی  ارتباط نیا در

ی فروشن است که استان بوشهر، بخشی از خدمات عمدهمحاسبه شده است. این عدد به معنای آ 1446، معادل 1332تا  1333

تان محسوب ای اسهای پایهها جزء فعالیتاین فعالیت جهینت درکند و فروشی مورد نیاز خود را از خارج استان، تأمین میو خرده

فروشی مدههای عشوند. همچنین به دلیل آنکه در کل دوره، شاخص ضریب مکانی کمتر از یک است، حوزه نفوذ فعالیتنمی

 گیرند.قرار می« غیرتخصصی»های ای است در گروه فعالیتفروشی در استان بوشهر محلی یا منطقهو خرده

 کلبهفروشی در استان بوشهر، نسبت فروشی و خردههای عمدهدهند که درجه اهمیت فعالیتهمه این موارد نشان می

 کشور کمتر است. 

، متوسط 1333-32مات پشتیبانی و انبارداری استان بوشهر،کامالً متفاوت است. در دوره های خداین شرایط برای فعالیت

درصد بوده است. این در حالی است که متوسط سهم بخش مذکور از کل  245استان بوشهر،  افزودهارزشسهم این بخش از 

بخش خدمات  افزوده ارزشاز کل  درصد بوده است. شایان ذکر است متوسط سهم استان بوشهر 146کشور،  افزوده ارزش

 درصد بوده است.  343، معادل 1333-32های پشتیبانی و انبارداری کشور طی سال

مامی از یک طی ت تربزرگن روی، بخش خدمات پشتیبانی و انبارداری با برخورداری از شاخص ضریب مکانی یاز هم

 هایشود و در گروه فعالیتای استان محسوب میهای پایه، جزء فعالیت4415ضریب مکانی  و متوسطهای مورد بررسی سال

 شود.حوزه نفوذ این بخش، ملی و حتی فراملی ارزیابی می بیترت نیبدگردد. بندی میطبقه« تخصصی»

کل خدمات با شرایطی که برای دو زیرمجموعه خدمات بازرگانی به وجود آمده است، شاخص ضریب مکانی برای 

انی ، تقریباً معادل شاخص ضریب مکافزودهارزشفروشی از فروشی و خردهبخش عمده تربزرگبازرگانی با توجه به سهم 
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های ابتدایی دوره، به علت باال بودن شاخص ضریب مکانی خدمات پشتیبانی و این بخش است با این تفاوت که در سال

و با کاهش نسبی ضریب مکانی این بخش، شاخص ضریب مکانی برای کل  رورم بهاز یک است اما  تربزرگانبارداری، 

شود. بر این اساس، کل حاصل می 146یابد و متوسط دوره معادل از یک کاهش می ترکوچکخدمات بازرگانی، به عددی 

 بندی کرد.طبقه« تخصصی رو به افول»هایتوان در گروه بخشخدمات بازرگانی را می

 : جایگاه استان بوشهر در بخش خدمات بازرگانی کشور14جدول 

 شاخص شرح فعالیت

13
73
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13
31

 

13
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13
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13
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13
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13
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13
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13
31

 

13
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13
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ره
دو

ط 
وس

مت
 

ت 
کل خدما

بازرگانی
 343 445 543 541 543 345 341 644 343 343 543 645 1443 1344 1343 استان )درصد( افزودهارزشسهم از  

 1445 1542 1543 1441 1343 1441 1346 1345 1343 1443 1443 1443 1446 1546 1443 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 143 142 142 142 142 145 142 142 142 142 142 144 144 145 143 سهم استان از کشور )درصد(

 146 143 143 144 144 143 145 145 146 145 144 144 141 142 143 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

عمده
فروش

، ی

خرده
فروش

 ی
و...

 645 243 343 343 346 645 641 546 643 645 443 443 1143 1245 1441 استان )درصد( افزودهارزشسهم از  

 1343 1446 1443 1345 1341 1345 1341 1341 1343 1343 1443 1441 1343 1541 1443 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 141 143 143 143 143 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 سهم استان از کشور )درصد(

 145 142 142 142 143 145 145 144 145 145 143 143 143 143 141 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

ت پشتیبانی و 
خدما

انبارداری
 245 143 241 143 241 341 142 143 145 143 143 242 446 341 446 استان )درصد( افزودهارزشسهم از  

 146 146 146 145 146 146 145 145 145 146 146 146 143 143 146 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 343 1145 1143 1143 1143 1143 641 441 546 443 443 1143 343 1342 346 سهم استان از کشور )درصد(

 442 243 343 343 343 541 246 146 243 242 145 345 643 1146 343 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

های زیرمجموعه خدمات بازرگانی استان فعالیت افزودهارزش، روند تحوالت شاخص ضریب مکانی 11نمودار در 

 بوشهر، نشان داده شده است.

 وشهرب استانی بازرگان خدمات مجموعه ریزی هاتیفعال افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند: 11نمودار 

 
 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱۰
۱۱

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

...  عمده فروشی، خرده فروشی و خدمات پشتیبانی و انبارداری کل خدمات بازرگانی
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در سطح  هاآنهای مرتبط با خدمات بازرگانی و توزیع فضایی در ادامه سعی شده تا وضعیت استان در خصوص فعالیت

 استان مورد بررسی قرار گیرد.

 ه و نگهداری کاالتأسیسات ذخیر -1-2-3-2-3-4-1-1

های مهم خدمات زیرساخت عنوانبهها در هر استان همواره تأسیسات نگهداری کاال شامل سیلوها، انبارها و سردخانه

های میل زنجیرهای در تککننده کیفی، نقش تعیین نظر ازکمی و هم  ازنظرشوند. وجود این تأسیسات هم بازرگانی شناخته می

بر اساس  ها در استان بوشهر بررسی شده است.، وضعیت این زیرساخت15جدول ار مصرف دارند. در تولید و نیز تنظیم باز

 مجموع در، استان بوشهر 1332انبارهای استان بوشهر در سال ها، سیلوها و : تعداد و ظرفیت سردخانه15جدول  اطالعات

 3111تن،  13321به ترتیب  ساتیتأسمنظوره است. ظرفیت این  انبار چند 41سیلوی مکانیزه گندم و  1سردخانه،  26دارای 

یک  عنوانهبهای استان در بخش خدمات پشتیبانی و انبارداری با توجه به پتانسیل رسدتن است که به نظر می 111111تن و 

 شود.اس میاحس هاآننیست و نیاز شدید به توسعه  توجهقابلها چندان ای و تخصصی در استان، این زیرساختفعالیت پایه

 1332انبارهای استان بوشهر در سال ها، سیلوها و : تعداد و ظرفیت سردخانه15جدول 
 )تن( تیظرف تعداد شرح

 13،321 26 های عمومی)زیر صفر و باالی صفر(سردخانه

 3،111 1 سیلوهای مکانیزه گندم

 111،111 41 انبارهای چندمنظوره)عمومی و اختصاصی(

 1332ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال منبع: گزیده شاخص

 واحدهای گمرکی -1-2-3-2-3-4-1-2

بوشهر  استان گمرکات عملکرد: 16جدول در این بخش عملکرد گمرکات استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. در

مورد  1333-32روند تحوالت صادرات و واردات استان بوشهر در دوره 1333-32 دوره در واردات و صادرات حسب بر

زنی در و نظر ازبررسی قرار گرفته است. بر اساس اطالعات اخذ شده از اداره کل گمرکات استان بوشهر، صادرات استان 

ارزشی نیز تنها در سال  نظر ازروند کاهشی داشته است.  1332و  1331های افزایشی و در سالروند  1331و  1333های سال

این  1332میزان رشد صادرات این استان منفی بوده است. نکته قابل توجه در ارتباط با صادرات استان بوشهر در سال  1331

درصد رشد داشته  31نزدیک به  1331نسبت به سال  ارزشی نظر ازدرصد کاهش یافته، اما  1345وزنی  ازنظراست که اگرچه 

 است.

 1331و  1333های بر اساس اطالعات آماری ارائه شده از واردات استان بوشهر، میزان واردات وزنی این استان در سال

ی داشته شارزشی میزان واردات استان همواره روند افزای ازنظرکه  است یحالهای قبل کاهش یافته و این در نسبت به سال
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درصد( و چه به لحاظ ارزشی  3143چه به لحاظ وزنی ) 1332است. الزم به توجه است که میزان واردات استان بوشهر در سال 

 را تجربه کرده است. یامالحظه قابلافزایش  1331درصد( نسبت به سال  11444)

 1333-32 دوره در واردات و صادرات حسب بربوشهر  استان گمرکات عملکرد: 16جدول 

 سال
 رشد واردات نسبت به سال قبل )درصد( رشد صادرات نسبت به سال قبل  واردات صادرات

 ارزشی )درصد( وزنی )درصد( ارزشی )درصد( وزنی )درصد( )میلیون ریال(ارزش  وزن )تن( )میلیون ریال(ارزش  وزن )تن(

1333 333،511 4،613،152 1،233،413 16،356،645 --- --- --- --- 

1333 1،123،112 3،261،143 1،161،314 13،631،212 3344 5346 -345 341 

1331 1،333،413 6،333،234 1،231،215 26،233،323 3545 -1242 1142 4343 

1331 1،362،423 3،131،463 1،213،535 43،333،133 -242 4246 -545 6643 

1332 1،133،311 15،353،132 1،654،336 33،331،335 -1345 6343 3543 11444 

 منبع: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 دهد:نشان می 1332تا  1333های ، روند تحوالت ارزش صادرات و واردات استان بوشهر را طی سال11نمودار 

 (ریالمیلیون ) 1333-32 دوره دربوشهر  استان واردات و صادرات ارزش تحوالت روند: 11نمودار 

 
 منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات آماری اداره کل گمرکات استان بوشهر

گمرک  15در حال حاضر تعداد گمرکات استان بوشهر بر اساس اطالعات اخذ شده از ستاد نظارت بر گمرکات بوشهر، 

 از: اندعبارتکه است 

 گمرک منطقه ویژه اقتصادی یک بوشهر 

  بوشهر دوگمرک منطقه ویژه اقتصادی 

 گمرک گناوه 

 گمرک دیلم 

 گمرک ریگ 

 گمرک بوالخیر 

1

21111111

41111111

61111111

31111111

111111111

1333 1333 1331 1331 1332

(بجز نفت خام)صادرات  واردات
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 گمرک دلوار 

 گمرک کنگان 

 گمرک دیر 

 گمرک عسلویه 

 گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی 

 نخل تقیگمرک 

 گمرک خارگ 

 گمرک الور ساحلی 

 امام حسن گمرک 

از مصوبات سفر ریاست جمهوری به گمرک الور ساحلی و امام حسن که  در این میان، در حال حاضر، مراحل احداث

در ادامه  .است رفعالیغ فعالً ،ربط های ذیتوسط ارگان الزمهای اما به دلیل نبود زیرساخت افتهی انیپا هستند،استان بوشهر 

 شوند:ترین گمرکات استان بوشهر، اجماالً تشریح میفعال

 بندر گناوه گمرک

ر ساحل بندر گناوه د .است گمرکات استان بوشهر در زمینه صادرات و وارداتترین یکی از فعال عنوانبهگمرک گناوه 

و بین بندر بوشهر و دیلم واقع شده است. گناوه  «خور دخیل»به  خور موسومو در شمال استان بوشهر و در کنار  فارس جیخل

که  ماندهیباققدیم نقاطی  ز گناوهاگناوه قدیم بنا شده است.  در جنوبکنونی  شهر گناوهروبروی جزیره خارک قراردارد. 

 .شودخوانده می «تل امامزاده»و باالخره  «تل مناره»، «تل گوری» ،«تل گنبد»،«شن فشرده»های تیرسول امروزه به نام

 گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

گمرکات کشور برخوردار پارس در صادرات میعانات گازی رتبه اول را در میان  گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی

مصوبه هیأت دولت و شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی در سال  بر اساسمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  است.

 .ده استهای نفت و گاز و پتروشیمی تأسیس شجنوبی و انجام فعالیت در زمینه گاز پارسو  از نفتاستفاده  منظور بهو  1333

کیلومتری غرب  531و  بندر بوشهرکیلومتری شرق  311در فارس جیخلان بوشهر در حاشیه این منطقه در شرق است

 .فاصله دارد فارس جیخلجنوبی واقع در  گاز پارسکیلومتر با حوزه  111بندرعباس واقع شده و حدود 
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درصد از کل منابع گازی جهان را در اختیار دارد. منطقه  643حدود  گاز وتریلیون فوت مکعب  451 ،حوزه پارس جنوبی

مجتمع پتروشیمی و همچنین توسعه صنایع  15فاز فرآوری گاز )در مرحله اول(  12احداث  ،ویژه اقتصادی انرژی پارس

 .ریزی کرده استپتروشیمی و صنایع مختلط و نیمه سنگین برای استفاده از این حوزه را برنامه یدستنییپا

سی مستقیم دستر ،جنوبی گاز پارساهمیت است. فاصله کم آن از میدان  حائز اریبس ،جایگاه و موقعیت ازنظرمنطقه  این

، یاطقهفرا منهای ارتباطی های تأسیسات زیرساختی و شریانبه دریا، عمق مناسب، سواحل مناسب، برخورداری از شبکه

ی را موقعیت مناسب ،طبیعی زیبا یاندازهاچشم سرسبز واف، طبیعت و روستاهای اطر در شهرها کار بالقوهوجود نیروهای 

 .گذاری پدید آورده استجهت سرمایه

به روستای  از غربمصوبه هیأت دولت  بر اساس ،هزار هکتار 11محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وسعت 

 دودمحبه روستای چاه مبارک  از شرق و به دامنه ادامه سلسله جبال زاگرس از شمال، فارس جیخلاز جنوب به  و نیریش

و  شروع عملیات اجرایی پروژه مزبور و بنا به وظایف قانونی از بدو. شده استاندازی  راه 1333گمرک مزبور از سال  شود.می

 .مرکی در منطقه کرده استهای مختلف گدر راستای تسهیل در امور، گمرک منطقه ویژه اقدام به انجام فعالیت

 گمرک دیلم

 بهگناوه  گمرک کهیطور بهد. بوترین گمرکات منطقه جنوب ایران ترین و قدیمیگمرک دیلم روزگاری یکی از فعال

خود گواهی بر این ادعا  ،های کنار گمرک قدیمیخانه های تجارتشد. خرابهمجموعه گمرک دیلم محسوب می عنوان

های عظیم و همچنین ایجاد مناطق آزاد و تجاری جدید از رونق های جدید و پهلوگیری کشتیبا ایجاد اسکلهامروزه  .باشدمی

و حجم فعالیت گمرکی در آن کاهش یافته است. ضمن اینکه به علت عدم الیروبی دهانه خور نیز امکان شده این بندر کاسته 

 .ها کمتر شده استپهلوگیری و تردد لنج

 دلوار  گمرک

 مینگمرک این بندر به بیش از  پیشینهقراردارد. « محمد عامری»ای بنام بوشهر و در منطقه  کیلومتری 45 در دلوار دربن

 .و در ساحل قرار داشته است «بزرگی»رسد. ساختمان سابق گمرک دلوار در کنار خور می قرن

 گمرک بوالخیر 

است.  ها یکی از بنادر فعال منطقه بودهقراردارد. این بندر در زمان بلژیکیکیلومتری شرق بندر بوشهر  31بندر بوالخیر در 

ه و بارگیری مناسب است و به علت وضعیت منطقه در هنگام طوفانی شدن بوالخیر فاقد حوضچه و اسکله و امکانات تخلی

 511یه کاال رک بوالخیر تا محل تخلساختمان فعلی گم.ندکنهای منطقه اقدام به پهلوگیری در اسکله بندر عامری میلنج ،دریا
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سال  41ش از بی ،متر فاصله دارد. ساختمان قدیمی بوالخیر که شامل محوطه و یک باب ساختمان دو طبقه نیمه مخروبه است

 .واقع شده است ،احداث گردیده ودرساحل دریا و بافت مسکونی آبادی

 گمرک بندر کنگان 

دارد و از نقاط دیدنی استان بوشهر  قرار فارس جیخل ینوار ساحلن در الیه جنوب شرق استادر منتهی شهر کنگان

 .ن چهارم هجری از اهمیت بازرگانی زیادی برخوردار بوده استاز توابع این شهرستان در قر یبندر طاهرشود. می محسوب

ود و تمام ب فارس جیخلبندر ایران در  نیتربزرگ ،نویسانبنا به نوشته تاریخ ،های بندر سیراف در غرب این ناحیهخرابه

 شد.گمرک کنگان در زمینه کاالهای ملوانی و مرزنشینیبندر توزیع می در آن شد،میکاالهایی که از طریق دریا به ایران وارد 

 باشد.ده، مستقر میشد. گمرک مزبور در یک ساختمان اداری دو طبقه که متجاوز از چهل سال پیش احداث کنفعالیت می

ساختمان گمرک و اسکله واقع شده  فاصل حدمتری گمرک واقع شده که خیابان ساحلی در  651اسکله کنگان در فاصله 

 .است

 بندر دیر  گمرک 

ده و بازرگانی مهمی بو یجارتمرکز ، دور یهادرگذشتهاست که  فارس جیخلبندر دیر یکی از بنادر قدیمی سواحل 

سه اسکله اصلی معروف آن، عالوه بر تخلیه و . ملوانی و صادرات و واردات است در بخشاست. عمده فعالیت گمرک دیر 

 .به داخل و خارج کشور است  ماهی و میگو کنندهنیتأمصادرکننده و  بارگیری کاال،

 گمرک نخل تقی

و به علت  1353ی انقالب اسالمی در سال . گمرک نخل تقی پس از پیروزقرار داردنخل تقی در یک کیلومتری عسلویه 

 .دکنهای ملوانی و مرزنشینی فعالیت میاست. در حال حاضر گمرک مزبور در بخش کار نمودهشرایط خاص منطقه شروع به 

کور های گمرک مذحجم فعالیت ،نخل تقی در مجموعه گمرک منطقه ویژه استقرار گمرکبا شروع به کار منطقه ویژه و 

 .یافته است شیافزا زین

 گمرک بندر ریگ 

 .گرددیبرم 1265سال   تأسیس آن به  رود وترین گمرکات استان بوشهر به شمار میگمرک بندر ریگ یکی از قدیمی

 گمرک عسلویه

تن کار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و قرارگرفه ب با شروع. استدر امور ملوانی و مرزنشینی  عسلویهفعالیت گمرک 

حجم فعالیت گمرک مزبور نیز  ،های خارجی و ایرانی در محدوده مذکورمحدوده منطقه ویژه و استقرار شرکت عسلویه در

 .ندستهپرسنل گمرک عسلویه با حجم وسیعی از واردات کاال از طریق اسکله عسلویه مواجه  کهیطور بهافزایش یافته است 
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 کخار  گمرک جزیره 

کیلومتر  3. طول تقریبی آن  قرار داردکیلومتری بندر گناوه  33 بوشهر وکیلومتری شمال غربی  53این جزیره در فاصله  

بر امر صدور نفت و ورود تجهیزات مورد نیاز  کگمرک جزیره خار.ای مرجانی استکیلومتر و جزیره 5تا  4و عرض آن 

 .صنایع نفت در منطقه نظارت دارد

 مبادی مجاز گمرکات بوشهرهای گمرکیو رویه مبادی مجاز گمرکات بوشهر بر اساس نوع وظایف فهرست: 13جدول 

 دهد:های گمرکی نمایش میرا بر اساس انواع وظایف و رویه

 های گمرکیو رویه مبادی مجاز گمرکات بوشهر بر اساس نوع وظایف فهرست: 17جدول 

ف
ردی

 

 نام گمرک

ی
ت قطع

واردا
ی 

ت قطع
صادرا

 

ت
ورود موق

ت 
ج موق

خرو
 

 کارنه ترانزیت خارجی

ی
امور مسافر

 

کابوتاژ
1

 

ی
ملوان

ن 
مرزنشینا

ی 
ت پست

امانا
 

ی
ضای

ق
 

مبدأ
صد 

مق
 

مبدأ
صد 

مق
عبوری 
 

 * * * * * * * *   * * * * * * بوشهر 1

                           * * بازارچه بوشهر 2
                   * *   * * * 1منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  3
                           * * 2منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  4
     * * *         *   * * *   خارک 5
     * *                       دلوار 6
     * *                       بوالخیر 3
 *   * *   *               * * کنگان و بازارچه 3

     * *                   * * دیر 3
 *         *   * * * * * * * * منطقه ویژه انرژی پارس 11

     * *                       عسلویه 11
     * *                       نخل تقی 12
 *   * *                 * * * گناوه و بازارچه 13

     * * *                     ریگ 14
 *   * *                   * * دیلم 15

  منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران

                                                      
صرفه  تکاالئی که از لحاظ نزدیکی راه یا رعای .دریا یا رودخانه های مرزی استکابوتاژ عبارت از حمل کاال از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه   1

 . حمل شود و نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود یتجاری از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با عبور از خاک کشور خارج
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، وضعیت صادرات در حوزه نظارت 1332بر اساس اطالعات ارائه شده در سالنامه آماری تجارت خارجی کشور در سال 

 زیر بوده است: صورتبهبوشهر 

 1332حوزه نظارت بوشهر در سال  گمرکاتای صادرات : آمار مقایسه13جدول 

 ارزش یورو ارزش دالری ارزش )هزار ریال( وزن )تن( نام گمرک ردیف
 1331درصد تغییر نسبت به سال  سهم

 ارزش وزن ارزش وزن

 11431 12433- 2465 1451 623،243،131 333،351،311 21،363،442،52245 1،226،36546 1منطقه ویژه بوشهر  1

 13 21432 1423 1423 313،443،133 413،326،323 11،134،434،44445 334،65243 خارک 2

 111- 111- 1411 1411 141 141 141 141 دیر 3

 35411- 33432- 1411 1411 144،361 135،331 4،323،52344 13341 2منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  4

 23433- 32433 1411 1411 2،223،223 2،353،651 33،345،13441 11،33342 گناوه 5

 152433 233453 1411 1411 253،342 351،334 3،351،33543 55641 دیلم 6

 35415- 33455- 1411 1411 3،341 11،211 251،33344 1341 ریگ 3

 1422 4425- 13464 3461 4،432،231،326 5،311،631،333 146،643،511،33543 3،333،55346 انرژی پارس 3

 1332منبع: سالنامه آماری تجارت خارجی کشور در سال 

گمرکات حوزه نظارت  ،1332حوزه نظارت بوشهر در سال  گمرکاتای صادرات : آمار مقایسه13جدول  بر اساس

 13جدول دهند. درصد از کل صادرات را به خود اختصاص می 2246درصد و به لحاظ ارزشی  13436بوشهر به لحاظ وزنی 

 دهد:نشان می 1331را به همراه درصد تغییرات نسبت به سال  1332آمار واردات گمرکات حوزه نظارت بوشهر در سال 

 1332حوزه نظارت بوشهر در سال  گمرکاتای واردات : آمار مقایسه13جدول 

 ارزش یورو ارزش دالری ارزش )هزار ریال( وزن )تن( نام گمرک ردیف
 1331درصد تغییر نسبت به سال  سهم

 ارزش وزن ارزش وزن

 1343 344 644 441 2،331،326،131 3،131،153،136 33،133،613،361 1،332،333 1منطقه ویژه بوشهر  1

 11141- 11141- 141 141 1 1 1 1 بوالخیر 2

 13643 1315143 141 141 313،461 1،135،142 26،623،333 341 کنگان 3

 3545- 3243 141 141 213،664 231،151 3،132،233 233 دیر 4

 15346 3241 142 143 442،342،463 536،631،344 14،351،135،333 233،233 2منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  5

 2343 546 143 141 111،153،311 143،434،133 332،153،364 43،411 گناوه 6

 3344- 6245- 141 141 1،331،555 1،334،216 45،446،333 333 دیلم 3

 142 343- 141 141 3،333،363 5،116،331 124،331،331 1،633 ریگ 3

 21642 3142- 141 141 51،533،333 63،131،532 343،556،563 6،125 انرژی پارس 3

 .1332منبع: سالنامه آماری تجارت خارجی کشور در سال 

سهم  1332حوزه نظارت بوشهر در سال  گمرکاتای واردات : آمار مقایسه13جدول بر اساس اطالعات ارائه شده در 

درصد بوده  341درصد و به لحاظ ارزشی معادل  5وزنی تقریبًا معادل  ازنظرگمرکات حوزه نظارت بوشهر از کل واردات 

 قابلرس درصد تغییر و انرژی پا 2شود گمرکات کنگان، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است. از سوی دیگر مشاهده می

 اند.داشته 1331نسبت به سال  یامالحظه
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کشورهای جمهوری کره، امارات متحده عربی و چین با اختالف زیادی از کشورهای هند، فیلیپین و کویت  1333در سال 

: عمده کشورهای صادرکننده کاال به استان بوشهر 21جدول اند. در کننده کاال به استان بوشهر بودهکشورهای صادر نیترمهم

 کشور عمده صادر کننده کاال به استان بوشهر ارائه شده است.  15لیست 1333در سال 

 1333در سال : عمده کشورهای صادرکننده کاال به استان بوشهر 21جدول 
 سهم از کل ارزش دالری  وزن)کیلوگرم( معامله کشور طرف

 %33441 1،323،144،313 613،134،533 جمهوری کره 

 %23413 311،533،315 214،133،313 امارات متحده عربی

 %22461 331،232،163 425،316،531 چین

 %6436 233،533،555 135،333،624 هند

 %2411 33،113،631 33،333،132 فیلیپین

 %1421 41،433،651 2،334،136 کویت

 %1411 35،135،133 26،511،321 آمریکا متحدهاالتیا

 %1431 24،446،246 4،633،343 سری النکا

 %1464 22،151،333 3،663،451 ایتالیا

 %1454 13،623،533 4،333،352 ترکیه

 %1451 13،212،142 2،336،143 ژاپن

 %1443 16،366،335 3،333،125 نیوزیلند

 %1426 3،336،353 13،561،335 تایلند

 %1422 3،331،343 2،433،333 تایوان

 %1413 6،633،344 1،163،316 فرانسه

 منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات آماری گمرک جمهوری اسالمی ایران

درصد  31بیش از  مجموع درشود، چهار کشور جمهوری کره، امارات متحده عربی، چین و هند که مشاهده می طورهمان

 اند.به خود اختصاص داده 1333از واردات استان بوشهر را در سال 

کاالهای صادراتی استان بوشهر به تفکیک وزن  نیترمهم1332 سال دربوشهر  استانی صادرات عمده اقالم: 21جدول در

شود مواد شیمیایی، الستیکی و پالستیکی، که مالحظه می طورهماننشان داده شده است.  1332و ارزش صادراتی در سال 

 اند. ارزش بوده نظر ازاالهای صادراتی استان ک نیترمهمآالت، و مواد حاصل از تقطیر آن و ماشین سنگ زغال

 1332 سال دربوشهر  استانی صادرات عمده اقالم: 21جدول 

 سهم از کل ارزش ریالی وزن)کیلوگرم( اقالم عمده صادراتی

 %61 113233331463116 6153333324 مواد شیمیایی، الستیکی و پالستیکی

 %34 61142331626413 2611123633 سنگنفت و زغالمواد حاصل از تقطیر 

 %2 3134343433322 12551313 آالتنیماش

 %1 2563323133433 34433116 محصوالت فلزی

 %1 1331643363233 1165631223 مواد معدنی

 %1 1153324633333 33334311 مواد خوراکی

 اسالمی ایران منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات آماری گمرک جمهوری
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در  بوشهر استان صادراتی اصلی بازارها: 22جدول در  1332بازارهای صادراتی استان بوشهر در سال  نیترمهمهمچنین 

بازارهای  نیترمهمشود کشورهای چین، امارات متحده عربی و هند که مالحظه می طور هماناند. معرفی شده1332سال 

 اند.صادراتی استان را تشکیل داده

 1332در سال  بوشهر استان صادراتی اصلی بازارها: 22جدول 
 سهم از کل ارزش ریالی صادرات کشور ردیف

 %53426 133366333333334 چین 1

 %14436 35623353333331 امارات متحده عربی 2

 %3433 13461261433513 هند 3

 %3412 3425133131413 عراق 4

 %3411 3334343333352 جمهوری کره  5

 %2431 6453153356343 ترکیه 6

 %2461 6215333311311 مصر 3

 %1423 2333463263342 پاکستان 3

 %1433 2115313434122 ایتالیا 3

 %1431 1311355331343 برزیل 11

 %1453 1363164353331 ویتنام 11

 %1456 1342533623363 تایلند 12

 %1443 1111453331334 فیلیپین 13

 %1441 361516233316 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه( 14

 %1433 333633314355 کویت 15

 %1436 362233653321 عمان 16

 %1435 323133344134 قطر 13

 %1433 333331163332 بلژیک 13

 %1424 532135335543 سری النکا 13

 %1424 563333336545 بلغارستان 21

 %1413 453332633431 اندونزی 21

 %1413 314545353362 فرانسه 22

 %1412 233142336464 آذربایجان 23

 %1411 255531365334 آلمان 24

 %1413 223312161323 فدراسیون روسیه 25

 %1413 213653366331 اروگوئه 26

 %1413 133333111353 آرژانتین 23

 %1414 112113343454 ارمنستان 23

 %1414 32133135111 ازبکستان 23

 %1413 33151333355 افغانستان 31

 %1413 62631333365 قزاقستان 31

 %1412 52532333311 استرالیا 32

 %1412 33645153446 گرجستان 33

 %1412 36334325545 بحرین 34

 %1411 35433463333 عربستان سعودی 35

 %1411 31531311311 ترکمنستان 36

 %1411 31343425533 ژاپن 33

 %1411 25132335111 کنگهنگ 33

 %1411 13432333253 اسپانیا 33
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 سهم از کل ارزش ریالی صادرات کشور ردیف

 %1411 13134333611 لبنان 41

 %1411 15333133566 تاجیکستان 41

 %141123 6345163211 شیلی 42

 %141113 3133253111 جمهوری عربی سوریه 43

 %141111 2531214111 اوکراین 44

 %141116 1443232323 مالزی 45

 %141114 333123334 سورینام 46

 %141112 423243511 سنگاپور 43

 %141111 255351111 استونی 43

 %1443 1121143431111 سایر کشورهای خارجی 43

 منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات آماری گمرک جمهوری اسالمی ایران

 خدمات بانکداری و بیمه -1-2-3-2-3-4-2

کنند، ها را بر عهده دارند و عرضه و تقاضای اعتبار را تنظیم میمجموعه نهادهایی که در یک کشور نقش تأمین مالی بنگاه

دهند. بازارهای مالی جزء بسیار مهمی از نهادهای یک اقتصاد مولد کارآمد را تشکیل بازارهای مالی آن کشور را تشکیل می

 شود. ها به منابع اعتباری، در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب میبنگاه موقع بهستیابی دهند و کارایی بازار مالی سبب دمی

های مبادله ایجاد های کسب اطالعات در مورد استقراض و پرداخت وام و کاهش هزینهبازارهای مالی برای کاهش هزینه

که در اقتصاد مدرن بسیار ضروری است. این  دارند عهدهی مالی مجموعه وظایفی را بر هانظاماند. در انجام این کار، شده

نند، کها را تجهیز میاندازشود. پسکنند که باعث تسهیل مبادله کاال و خدمات میها را فراهم میها، خدمات پرداختنظام

ی و نظارت بر رگذاهای مختلف سرمایهکنند. با ارزیابی گزینهدهند و بر وام گیرندگان نظارت میاعتبارات را تخصیص می

دهند. دارند و کارایی استفاده از منابع را افزایش میهای مالی مشکالت اطالعات را از میان برمیفعالیت وام گیرندگان، واسطه

 شود. گری مالی پرداخته میهای واسطهدر این بخش، با توجه به اهمیت نهادهای مالی به مطالعه فعالیت

سسات المللی به ارائه خدمت بپردازد. مؤای، ملی و حتی بینتواند در سطوح منطقهه و میها گسترده بودقلمرو نفوذ بانک

 توان دارای همین سطح عملکرد باشند. ای نیز میبیمه

رزش ا ازنظرهای بانکداری و بیمه( های مالی )شامل فعالیتگریدر ادامه جایگاه استان بوشهر در بخش خدمات واسطه

 شود.بررسی و با کشور مقایسه میافزوده تولید شده، 

خدمات های مالی در استان بوشهر و نیز جایگاه استان بوشهر در گریجایگاه خدمات واسطه 23جدول در 

های مالی گریکه اشاره شد خدمات واسطه طورهمانبررسی شده است.  1333-32های مالی کشور در دوره گریواسطه

 ود. شهای مالی و خدمات بیمه میگریهای بانکداری، سایر واسطهدارای سه فعالیت زیرمجموعه است که شامل فعالیت
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مشخص است استان بوشهر در هیچ یک از سه بخش مذکور جایگاه مناسبی در کشور ندارد.  23جدول گونه که در همان

 افزودهارزشدرصد از  1434متوسط  طوربههای مالی در دوره مورد بررسی در هرسال گریهای واسطهفعالیت کهیحال در

درصد بوده است.  2465متوسط  طوربه هرسالکشور در  افزودهارزشها از ن بوشهر را ایجاد کرده، سهم این فعالیتاستا

درصد بوده است. همه این  143 هرسالمتوسط در  طوربههای مالی گریبخش واسطه افزودهارزشهمچنین سهم استان از 

ا کل مقایسه ب بوشهر درهای مالی در استان گریهای واسطهدهند که درجه اهمیت فعالیتی نشان میطورکلبهاعداد و ارقام، 

 کشور کمتر است. 

شاخص  افزوده است.کند، شاخص ضریب مکانی ارزشی این موضوع را تأیید میخوب بههایی که یکی دیگر از شاخص

بوده است. این عدد به معنای آن  1434متوسط  طوربهول این دوره های مالی استان در طگریهای واسطهمذکور برای فعالیت

این  جهیدرنتکند و های مالی مورد نیاز خود را از خارج استان تأمین میگریاست که استان بوشهر بخشی از خدمات واسطه

افزوده  دازه سهمش از ارزششوند. به عبارت دیگر استان بوشهر به اناستان محسوب می هیپا ریغهای ها جزء فعالیتفعالیت

تولیدی کشور، از ارزش افزوده فعالیتهای واسطه گری مالی سهم ندارد و فعالیتهای واسطه گری مالی موجود در استان توانایی 

پاسخگویی به نیازهای اقتصاد استان، مانند تأمین منابع مالی را ندارند. با توجه به سهم باالی ارزش افزوده صنایع نفت و گاز 

پتروشیمی از ارزش افزوده تولیدی استان بوشهر و نیاز عظیم این صنایع به منابع مالی که عمدتًا به صورت ملی تأمین می  و

شود، طبیعی است که شاخص ضریب مکانی فعالیتهای واسطه گری مالی استان چنین عددی بدست آید. همچنین با توجه به 

لی در های ماگریهای واسطهاز یک است، فعالیت ترکوچکبررسی،  های موردآنکه شاخص ضریب مکانی در تمامی سال

 گیرند. ی قرار میرتخصصیغهای استان بوشهر، در گروه فعالیت

اگر بحث تأمین مالی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را که عمدتاٌ به صورت ملی تأمین می شود و نه استانی، از استان 

سرمایه مواجه است. این امر به معنای آن است که فعالیتهای اقتصادی استان بوشهر )بجز  بوشهر جدا کنیم، این استان با خروج

نفت و گاز و پتروشیمی( جذابیت الزم را برای جذب منابع مالی موجود در بانکهای استان را ندارد و لذا این منابع به خارج 

ش هر را می توان به دو بخش تقسیم نمود که شامل بخاز استان منتقل می شود. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در استان بوش

دولتی و خصوصی می شود. بخش دولتی به واسطه حضور صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سرمایه گذاری های عظیمی را 

 در استان بوشهر انجام داده و می دهد، اما اقتصاد بخش خصوصی استان که شامل سایر فعالیتهای اقتصادی استان بجز نفت و

گاز و پتروشیمی می شود، در مقایسه با فعالیتهای اقتصادی سایر استانها، قدرت جذب سرمایه را نداشته و لذا منابع مالی استان 

 بوشهر، به خارج از استان منتقل می شوند. 
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ه زها را مشخص کرد. بر اساس شاخص ضریب مکانی حوی حوزه نفوذ فعالیتنوعبهتوان با شاخص ضریب مکانی نیز می

ای است، زیرا بخشی از نیاز استان در این حوزه از خارج های مالی در استان بوشهر نهایتاً منطقهگریهای واسطهنفوذ فعالیت

 شود. از استان تأمین می

متوسط  1333-32گری مالی نیز صادق است. در دوره های واسطههای زیرمجموعه فعالیتهمین مطالب برای فعالیت

و خدمات بیمه  1416ی مالی گرواسطههای ، سایر فعالیت1433افزوده خدمات بانکی در استان ی ارزششاخص ضریب مکان

گری های واسطهها برای تمامی زیربخشدر تمامی سال باًیتقربوده است. همچنین با توجه به آنکه شاخص ضریب مکانی  1423

های مذکور بوده است،کلیه فعالیت 1از  ترکوچککی( های بانبرای فعالیت 1333شاخص ضریب مکانی سال  جزبهمالی )

 شوند. بندی میهای غیرتخصصی طبقهجزء فعالیت

ای پایه نبوده هگری مالی در استان بوشهر، جزء فعالیتتوان چنین نتیجه گرفت که خدمات واسطهمی درمجموعبنابراین 

ان آنکه بخشی از نیاز استان در این زمینه از خارج از است شوند و به دلیلبندی میهای غیرتخصصی طبقهو در گروه فعالیت

 «ای است. ها در استان، محلی و منطقه، قلمرو و حوزه نفوذ این فعالیتشودیمتأمین 

 های مالیگریواسطه استان بوشهر در بخش خدمات گاهیجا: 23جدول 

 شاخص شرح فعالیت
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 یمال یگرواسطهیهاتیفعالکل 

 1434 1436 1454 1455 1463 1413 1433 1433 1436 1412 1461 1441 1411 1423 1443 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 2465 2415 2436 2433 2433 3433 3411 2432 2433 2433 3423 2443 1431 1433 1433 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 1463 1431 1466 1463 1463 1465 1433 1431 1433 1453 1454 1433 1433 1435 سهم استان از کشور )درصد(
 1434 1413 1421 1421 1423 1432 1423 1431 1435 1434 1413 1413 1453 1464 1432 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 بانک

 1463 1413 1434 1441 1452 1432 1465 1463 1463 1431 1454 1436 1432 1416 1433 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 1436 1416 1466 1435 2416 2443 2423 2413 2412 2426 2421 1431 1442 1445 1434 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1433 1463 1432 1434 1433 1434 1466 1433 1463 1433 1433 1466 1433 1411 1416 سهم استان از کشور )درصد(
 1433 1413 1421 1422 1425 1434 1423 1432 1434 1436 1425 1421 1465 1431 1412 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 مالی یهایگرواسطهسایر 

 1416 1414 1414 1412 1411 1413 1411 1413 1411 1413 1411 1411 1411 1412 1412 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 1441 1433 1433 1443 1461 1453 1433 1423 1423 1432 1435 1444 1431 1432 1426 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1433 1444 1436 1414 1451 1453 1461 1434 1432 1462 1415 1413 1416 1413 1413 سهم استان از کشور )درصد(
 1416 1411 1411 1414 1413 1424 1426 1434 1441 1423 1412 1412 1415 1416 1413 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 بیمه

 1411 1413 1413 1411 1413 1413 1412 1411 1413 1411 1415 1414 1413 1413 1413 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 1433 1461 1431 1443 1431 1443 1442 1442 1443 1441 1432 1423 1413 1421 1421 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1463 1436 1432 1431 1466 1464 1465 1462 1432 1453 1445 1443 1453 1451 1443 سهم استان از کشور )درصد(
 1423 1421 1423 1424 1422 1431 1423 1425 1435 1423 1414 1415 1441 1441 1441 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب
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ه های آن، بگری مالی و زیربخشهای واسطهفعالیت افزوده ارزش، روند تحوالت شاخص ضریب مکانی  12نمودار در 

 تصویر کشیده شده است:

 ریزی هاتیفعال وی مالی هایگرواسطهی هاتیفعال افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تتحوال روند: 12نمودار 

 بوشهر استان در آن مجموعه

 
 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

در  هانآگری مالی و توزیع فضایی های مرتبط با خدمات واسطهدر ادامه سعی شده تا وضعیت استان در خصوص فعالیت

 سطح استان مورد بررسی قرار گیرد.

 خدمات بانکداری -1-2-3-2-3-4-2-1

هر در های استان بوشهای بانکی در شهرستانوضعیت توزیع تعداد واحدهای بانکی، تعداد و مبلغ سپرده 24جدول در 

 های آماری استانشده است. الزم به توجه است که اطالعات آماری مربوط به خدمات بانکی در سالنامهبررسی  1332سال 

 .بخش مبتنی بر آمارهای در دسترس است نیدر اهای ارائه شده بوشهر در برخی موارد ناقص بوده و بنابراین تمامی تحلیل

واحد بانکی وجود داشته  155 مجموع دراستان بوشهر ،  1332 های آماری سالبر اساس اطالعات ارائه شده در سالنامه

 دهد:های استان بوشهر را از واحدهای بانکی مذکور نمایش میسهم هر یک از شهرستان 13نمودار است. 

141

142

144

146

143

141

142

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

کل فعالیتهای واسطه گری مالی بانک سایر واسطه گری های مالی بیمه
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 1332های استان بوشهر از واحدهای بانکی فعال در سال : سهم هر یک از شهرستان13نمودار 

 
 1332سالنامه آماری حاسبات مشاور بر اساس اطالعات منبع: م

های دهنده خدمات بانکداری در شهرستان حاکی از تمرکز واحدهای ارائه 13نمودار های ارائه شده در بررسی سهم

 اند.نیمی از واحدهای بانکی را به خود اختصاص داده مجموع دراین دو شهرستان  کهیطور به ت؛بوشهر و دشتستان اس

  

بوشهر

3145%

دشتستان

کنگان1345%

1146%

گناوه

342%

تنگستان

341%

دیر

641%

دشتی

543%

جم

541%
دیلم

443%

عسلویه

241%
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توزیع واحدهای بانکی 1332 درسالها بوشهر به تفکیک بانک استانی هاشهرستانی در بانکی واحدها عیتوز: 24جدول 

 ه قباًل نیز اشاره شد سالنامهک طور هماندهد. نمایش می 1332ها برای سال های استان بوشهر را به تفکیک بانکدر شهرستان

اس های ارائه شده بر اساند و بنابراین تحلیلتکمیل نشدهآماری مورد استفاده در زمینه واحدهای بانکی در برخی موارد 

 باشد. آمارهای در دسترس می

 1332 درسالها بوشهر به تفکیک بانک استانی هاشهرستانی در بانکی واحدها عیتوز: 24جدول 

ن
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ت
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رفاه کارگرا

 

ت
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ن
توسعه تعاو

 

1335 23 21 1 33 * * * 1 * * * * * 26 1 31 46 * * 

1331 42 23 16 33 * * * 1 * * * * * 25 14 34 51 1 * 

1335 42 31 21 33 * * * 1 * * * * * 36 13 36 52 1 * 

1333 41 33 13 33 11 * * 1 * * * * * 35 21 33 54 1 * 

1333 33 34 13 32 11 * * 1 * 1 * 21 * 35 22 32 54 1 * 

1331 * 32 13 32 11 * * 1 * 1 * 21 1 35 22 * 55 1 11 

1331 * * * * 14 * * 1 * * * * * 35 22 *   1 11 

1332 * * 13 * 13 * * 1 * * * * * 35 22 * 55 * 11 

 2 1 13 * 3 6 1 3 * 1 * 1 * * 2 13 6 13 * بوشهر

 1 * 2 * 1 4 * 2 * * * * * * 1 6 1 2 * انتنگست

 1 * 2 * 2 1 * 1 * * * * * * 1 4 1 1 * جم

 1 * 12 * 5 11 * 2 * * * * * * 3 14 3 5 * دشتستان

 1 * 3 * 1 3 * 2 * * * * * * 1 3 1 1 * دشتی

 1 * 1 * 1 3 * 2 * * * * * * 1 6 1 1 * دیر

 1 * 2 * 1 1 * 1 * * * * * * 1 3 1 1 * دیلم

 1 * 1 * 1 1 *   * * * * * * 2   2   * عسلویه

 1 * 3 * 1 3 * 2 * * * * * * 1 11 1 4 * کنگان

 1 * 3 * 2 3 * 1 * * * * * * 1 3 1 4 * گناوه

 1332 -  منبع: سالنامه آماری استان بوشهر

 مربوط به اطالعات تکمیل نشده است. هایی که با * نشان داده شدهقسمت 1332بر اساس آمارنامه سال 

 های دولتی هستند که سهمشود اغلب واحدهای بانکی فعال در استان بوشهر مربوط به بانککه مالحظه می طورهمان

ظر گرفتن های خود را با در نهای خصوصی شعبهبه اینکه بانک با توجههای خصوصی در این استان بسیار ناچیز است. بانک

کنند، حضور در مناطق مختلف تأسیس میسنجی جهت حضور سودآور  لعات امکانهای بازار مالی و انجام مطاویژگی

ن بود غیرمستقیم، حکایت از ضعیف صورتبهتواند های مختلف استان بوشهر میهای خصوصی در شهرستانکمرنگ بانک

 بازارهای مالی استان داشته باشد.

های د دادهبه نقص زیا با توجههای استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. ها نزد بانکدر ادامه شاخص مبلغ سپرده

ه امها از اطالعات سالنها نزد بانکتر از وضعیت سپردهارائه تصویری کامل منظور بهبخش،  نیدر ا 1332سالنامه آماری سال 
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 -1331های استان بوشهر در سال ها نزد بانک: مبلغ سپرده25جدول گرفته شده است. استان بوشهر بهره 1331آماری سال 

 دهدها نمایش میشهرستان و بانک یکهای استان بوشهر را به تفکمبلغ سپرده نزد بانک میلیون ریال

 میلیون ریال -1331های استان بوشهر در سال ها نزد بانک: مبلغ سپرده25جدول 
 کارآفرین بانکپست کشاورزی صادرات صنعت و معدن پارسیان پاسارگاد رفاه سپه تجارت شهرستان

 * 463513 2123133 5346535 42131 * * 1111666 2666661 * کل استان

 * 63356 314413 1313143 42131 * * 413131 1344633 * بوشهر

 * 53362 133353 323534 * * * 23341 31531 * تنگستان

 * 55116 31431 361631 * * * 33116 33333 * جم

 * 66334 515343 311336 * * * 134632 311533 * دشتستان

 * 61153 136313 265432 * * * 43412 54613 * دشتی

 * 33552 141352 443333 * * * 33363 44233 * دیر

 * 31153 33414 143133 * * * 31543 52153 * دیلم

 * 51143 144564 333233 * * * 224363 453561 * کنگان

 * 33333 133363 553141 * 113531 231433 113531 231433 * گناوه

 توسعه تعاون سرمایه انصار توسعه صادرات ملی ملت مسکن اقتصاد نوین سامان شهرستان

 

 133545 13351 2132332 34532 6116333 * 2215135 * 116533 کل استان

 43123 13351 313223 34532 2313353 * 1251233 * 116533 بوشهر

 3323 * 133163 * 113335 * 33153 * * تنگستان

 11226 * 131256 * 223333 * 33321 * * جم

 15513 * 261136 * 311653 * 333332 * * دشتستان

 16516 * 314423 * 363121 * 33333 * * دشتی

 12335 * 133134 * 111351 * 43331 * * دیر

 3361 * 43333 * 121333 * 41313 * * دیلم

 33341 * 161663 * 363231 * 111123 * * کنگان

 23632 * 112325 * 633343 * 156313 * * گناوه

 1333منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 مربوط به اطالعات تکمیل نشده است. هایی که با * نشان داده شدهقسمت 1331بر اساس آمارنامه سال 

تناد اسها در استان بوشهر، خألهای بسیار جدی وجود دارد. در ادامه با شود در ارتباط با اطالعات آماری بانکمشاهده می

، سهم هر میلیون ریال -1331های استان بوشهر در سال ها نزد بانک: مبلغ سپرده25جدول به اطالعات آماری ارائه شده در

 نشان داده شده است: 14در نمودار  هاهای استان از کل سپردهیک از شهرستان
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 1331ها در سال های نزد بانکهای استان بوشهر از سپرده: سهم شهرستان14نمودار 

 
 1333آماری استان بوشهر سال  منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه

های ها در دو شهرستان بوشهر و دشتستان بوده است و شهرستانها نزد بانکدرصد از سپرده 55بیش از  14نمودار بر اساس 

د. این مسئله انها را به خود اختصاص دادهدرصد از کل سپرده 25مجموع کمتر از  صورتبهجم، دشتی، دیر، تنگستان و دیلم 

 توان نمایانگر عدم تقارن در بازار مالی استان بوشهر باشد.می

 خدمات بیمه -1-2-3-2-3-4-2-2

در این بخش ابتدا با استفاده از اعداد و ارقام رسمی منتشر شده در سطح کشور، جایگاه استان بوشهر در صنعت بیمه 

ستان های ابیمه در سطح شهرستانکشور بررسی شده و سپس در حد اطالعات موجود به بررسی وضعیت توزیع خدمات 

اکز فروش مر نظر ازجایگاه استان بوشهر کشور مهیب فروش راکزم نظر ازبوشهر  استان گاهیجا: 26جدول . در شودیمپرداخته 

 بررسی شده است: 1333بیمه در کشور در سال

 کشور مهیب فروش راکزم نظر ازبوشهر  استان گاهیجا: 26جدول 

 های بیمهتعداد نمایندگان شرکت های بیمهتعداد شعب شرکت  منطقه جغرافیایی

 234 16 استان بوشهر

 33326 1133 کشور

 %1433 %145 )درصد(سهم استان از کشور 

 1333منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری صنعت بیمه کشور سال 
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های مالی صنعت بیمه در استان نیز برخی شاخص 1333 سال دربوشهر  استانی اهمیبی هاشاخص تیوضع: 23جدول در

های مالی صنعت بیمه نیز، مانند سهم استان از کل حق شود در شاخصکه مالحظه می طورهمانبوشهر محاسبه شده است. 

تر است. این بیمه تولیدی کشور و یا سهم استان از کل خسارت پرداختی کشور، استان از سهم جمعیتی خود از کشور عقب

ضریب نفوذ بیمه  شاخص نظر ازتر باشد. وضعیت سبب شده شاخص حق بیمه سرانه استان، به نسبت کل کشور، بسیار پایین

نیز، استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور از وضعیت نامناسبی برخوردار است. ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر در سال 

 است. 143بیمه در کل کشور برابر  نفوذکه ضریب  است یحالبوده این در  1454، معادل 1333

 1333 سال دربوشهر  استانی اهمیبی هاشاخص تیوضع: 27جدول 
منطقه  

 جغرافیایی

سهم از کل حق بیمه 

 تولیدی کشور )%(

سهم از کل خسارت 

 پرداختی کشور)%(

 کل تیاز جمعسهم 

 کشور)%(

سهم از تولید ناخالص 

 داخلی کشور)%(

حق بیمه سرانه 

 )میلیون ریال (

ضریب 

 نفوذ بیمه

 1454 143 344 144 1 1 استان بوشهر

 143 246 111 111 111 111 کل کشور

 1333منبع: سالنامه آماری صنعت بیمه کشور سال 

های در قالب چند نمودار با سایر استان 1333حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی در سال  ازنظردر ادامه وضعیت استان 

 کشور مقایسه شده است:

 الیر اردیلیم -1333 سال در کشوری هااستان ریسا وبوشهر  استان دری دیتول مهیب حق سهیمقا: 15نمودار 

 
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -صنعت بیمه کشور 1333منبع: سالنامه آماری سال 

شور در های کشود، استان بوشهر از منظر حق بیمه تولیدی در مقایسه با سایر استانمشاهده می 15نمودار که در  طورهمان

 استان، وضعیت بهتری دارد. 3جایگاه بیست و دوم قرار گرفته است و تنها نسبت به 

36532
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 الیر اردیلیم -1333 سال در کشوری هااستان ریسا وبوشهر  استان دری پرداخت خسارت سهیمقا: 16نمودار 

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -صنعت بیمه کشور 1331منبع: سالنامه آماری سال 

، استان بوشهر از منظر خسارت پرداختی در جایگاه بیست و سوم قرار 16نمودار ای ارائه شده در س آمار مقایسهبر اسا

 گرفته است.

 وی دیتول مهیب حق کل از هاراستانیسا وبوشهر  استانی پرداخت خسارت وی دیتول مهیب حق از سهم سهیمقا: 17نمودار 

 درصد -1333 سال در کشوری پرداخت خسارت

 
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران -صنعت بیمه کشور 1333منبع: سالنامه آماری سال 
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بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در کشور به ترتیب معادل  شود سهم استان بوشهر از کل حقکه مشاهده می طور همان

 درصد بوده است. 1415و  1433

 بهوشهر ب  استان بیمه هایشرکت توسط پرداختی خسارت و دریافتی بیمه حق صادره، نامه مهیب تعداد: 23جدول در 

که  رطوهماندرجه اهمیت انواع بیمه بررسی شده است.  برحسبوضعیت صنعت بیمه استان 1332 سال در بیمه نوع تفکیک

بیمه عاید شده و مبلغ خسارت واقع شده، بیمه شخص ثالث و مازاد بیشترین  نامه صادر شده، حق شود تعداد بیمهمالحظه می

نی بوده درما که بیشترین تعداد خسارت واقع شده مربوط به بیمه است یحالار را به خود اختصاص داده است؛ این در مقد

 است.

 تفکیک بههر بوش  استان بیمه هایشرکت توسط پرداختی خسارت و دریافتی بیمه حق صادره، نامه مهیب تعداد: 23جدول 

 1332 سال در بیمه نوع
 مبلغ خسارت واقع شده )میلیون ریال( تعداد خسارت واقع شده بیمه عاید شده )میلیون ریال(حق دهصادرشنامه تعداد بیمه نوع بیمه

 16،563،356 433 11،543،423 3،265 سوزیآتش

 45،232،334 2،325 31،665،543 13،335 اتومبیل )بدنه(

 1،531،251 14 5،163،363 313 باربری

 2،343،262 531 5،131،412 3،211 (یانفراد)حوادث 

 136،534،636 36،533 135،313،343 31 درمانی

 3،363،631 513 24،262،433 11،323 زندگی )عمر(

 313،336،341 5،162 434،333،324 33،321 شخص ثالث و مازاد

 2،643،634 3 3،631،633 156 کشتی )بدنه(

 25،356،331 223 33،316،353 4،163 مهندسی مسئولیت

 33،356،136 213 43،513،333 32،143 سایر، عمر و حوادث گروهی

 623،322،611 36،314 334،113،315 232،613 جمع

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 
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 دهد:نشان می 1332بیمه دریافتی و خسارت پرداختی در استان بوشهر را در سال سهم انواع بیمه از میزان حق 13نمودار 

 درصد -1331 سال دربوشهر  استان دری پرداخت خسارت وی افتیدر مهیب حق زانیم از مهیب انواع سهم: 13نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

( و خسارت واقع شده %55شود، بیمه شخص ثالث و مازاد بیشترین سهم از حق بیمه عاید شده )که مشاهده می طور همان

 یاالحظهم قابلهای درمانی و اتومبیل با اختالف ( را دارد. از منظر سهم از حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی بیمه43%)

 های بعدی قرار دارند.در رتبه

 خدمات گردشگری -1-2-3-2-3-4-3

و  رانگردشگکه جهت رفاه حال شود میای از تشکیالت و تسهیالتی شامل مجموعه یکل طور بهات گردشگری خدم

ایجاد شده است. موجودی و کیفیت این مجموعه در حقیقت نشانگر درجه  ،از سفر به یک منطقهآنان کسب رضایت خاطر 

 از: اندارتعباست که سه گونه تسهیالت ده شامل عم طوربهپویایی صنعت گردشگری منطقه مورد نظر است. این مجموعه 

 شود.به آن صنعت هتلداری گفته می اقامتگاه کهتهیه  تسهیالت 

 .تسهیالت تأمین غذا که تحت عنوان صنعت پذیرایی معروف است 

 کننده تورهای گردشگری.برگزار مؤسساتهای مسافرتی و آژانس 

عوامل توسعه صنعت گردشگری در یک منطقه به  نیترمهمنقلی،  و های حملوجود این تسهیالت در کنار زیرساخت

ید شده، تول افزوده ارزش نظر ازبنابراین در ابتدای این بخش، جایگاه خدمات گردشگری در استان بوشهر  روند.شمار می
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وشهر و بهای گردشگری در سطح استان شود. سپس به بررسی وضعیت خدمات و زیرساختبررسی و با کشور مقایسه می

 شود.  های آن پرداخته میشهرستان

های بخش افزوده ارزشوضعیت  ،کشوری گردشگر خدمات بخش دربوشهر  استان گاهیجا: 23جدول ، درارتباط نیا در

بررسی شده است. البته  1333-32مرتبط با خدمات گردشگری در استان بوشهر در مقایسه با کل کشور در دوره زمانی 

آن را  یهابخش ریز نیترمهمتوان است اما می خدمات گردشگری دارای اجزاء مختلفی گونه که قباًل اشاره شد،همان

 ات اقامتی و خدمات پذیرایی دانست.های مربوط به خدمفعالیت

حکایت از آن دارد که استان بوشهر در  کشوری گردشگر خدمات بخش دربوشهر  استان گاهیجا: 23جدول  اطالعات

بخش خدمات گردشگری یعنی خدمات اقامتی )هتل و خوابگاه( و خدمات پذیرایی )رستوران( جایگاه مناسبی  هر دو زیر

توسط م طور به سال هرتل و رستوران در دوره مورد بررسی در های کل هفعالیت کهیدرحالدر کشور ندارد. در این ارتباط 

 هب سال هرکل کشور در  افزوده ارزشها از اند، سهم این فعالیتاستان بوشهر را ایجاد کرده افزوده ارزشدرصد از  1436

 طور بههای هتل و رستوران در کشور، فعالیت افزوده ارزشدرصد بوده است. همچنین سهم استان از کل  1433متوسط  طور

های مربوط به خدمات دهند که درجه اهمیت فعالیتدرصد بوده است. این نتایج نشان می 1432، سال هرمتوسط در 

 گردشگری در استان بوشهر از کشور کمتر است. 

ت. شاخص اس افزوده ارزشمکانی کند، شاخص ضریب این موضوع را تأیید می یخوب بههایی که یکی دیگر از شاخص

بوده است. این عدد به معنای آن است که  1433متوسط  طور بهمذکور برای خدمات گردشگری استان در طول این دوره 

ها جزء این فعالیت جهینت درکند و استان بوشهر بخشی از خدمات گردشگری مورد نیاز خود را از خارج استان تأمین می

 رزشاشوند. همچنین به دلیل آنکه در کل دوره مورد بررسی، شاخص ضریب مکانی ستان محسوب نمیهای پایه افعالیت

قرار  های غیرتخصصیهای گردشگری در استان بوشهر، در گروه فعالیتاین بخش کمتر از یک است، فعالیت افزوده

 ای است.نطقهمحلی و م گیرند. بر این اساس، حوزه نفوذ خدمات گردشگری در استان بوشهر،می

متوسط شاخص  1333-32های زیرمجموعه خدمات گردشگری نیز صادق است. در دوره همین مطالب برای فعالیت

بوده است. شاخص  1433و خدمات پذیرایی  1433خدمات اقامتی )هتل و خوابگاه( در استان  افزوده ارزشضریب مکانی 

ر جزء های مذکوفعالیت جهینت درها، کمتر از یک بوده و ی سالضریب مکانی خدمات اقامتی و خدمات پذیرایی، در تمام

 های غیرتخصصی خواهند بود. فعالیت
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 کشوری گردشگر خدمات بخش دربوشهر  استان گاهیجا: 23جدول 

 شاخص شرح فعالیت
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کل خدمات 

 گردشگری

 1436 1421 1422 1421 1425 1435 1423 1423 1434 1433 1425 1423 1462 1463 1435 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 1433 1411 1433 1436 1433 1433 1435 1433 1431 1432 1433 1416 1411 1413 1436 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1432 1433 1433 1431 1433 1433 1433 1436 1435 1436 1433 1433 1434 1432 1431 از کشور )درصد(سهم استان 
 1433 1413 1422 1424 1423 1436 1433 1435 1442 1441 1423 1426 1461 1466 1433 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 هتل و خوابگاه

 1416 1414 1415 1416 1416 1413 1416 1416 1413 1416 1413 1413 1416 1413 1413 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 1416 1413 1413 1421 1421 1421 1416 1413 1413 1412 1412 1413 1412 1415 1414 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1433 1415 1415 1416 1432 1431 1431 1453 1452 سهم استان از کشور )درصد(
 1433 1424 1423 1431 1431 1441 1433 1443 1452 1451 1426 1425 1451 1443 1451 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 رستوران

 1431 1415 1413 1415 1413 1426 1422 1421 1423 1423 1421 1424 1455 1462 1463 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 
 1433 1433 1433 1466 1432 1436 1463 1464 1463 1431 1431 1433 1433 1433 1432 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1432 1432 1433 1433 1434 1436 1436 1436 سهم استان از کشور )درصد(
 1433 1413 1421 1423 1426 1435 1432 1433 1441 1433 1423 1426 1463 1431 1433 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

 رد آن رمجموعهیزی هاتیفعال وی گردشگر خدمات افزوده ارزشی مکان بیضر، روند تحوالت شاخص 13نمودار در 

 بوشهر، به تصویر کشیده شده است: استان

 ستانا در آن رمجموعهیزی هاتیفعال وی گردشگر خدمات فزودها ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند: 13نمودار 

 بوشهر

 
 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

های زیرمجموعه خدمات گردشگری، در ادامه سعی شده تا وضعیت استان در بخش افزودهارزشپس از بررسی وضعیت 

 در سطح استان، مورد بررسی قرار گیرد.  هاآنهای مرتبط با خدمات گردشگری و توزیع فضایی خصوص فعالیت

رضه و تقاضا ع بازاری بوده که دارای دو سمت مثابه بهدر این زمینه به این نکته توجه شده است که صنعت گردشگری 

(،  رکن اصلی و اساسی این صنعت عنوان بههای گردشگری ) ی گردشگری نیز خود شامل منابع و جاذبه است. بخش عرضه

 شود.زیرساختهای گردشگری، خدمات گردشگری و نهادهای اطالعرسانی می

141
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142

143

144

145
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143

143

143
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کل خدمات گردشگری هتل و خوابگاه رستوران
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 سطح در نهاآی توزیع فضای و گردشگری خدمات با مرتبط فعالیتهای خصوص در استان وضعیت تا شده سعی ادامه در

 .گیرد قرار بررسی مورد استان

 ،منابع و جاذبه های گردشگری جمله ازدر ادامه این بخش از گزارش، به بررسی سایر موارد مطرح شده  بیترت نیبد

 هبهای مسافرتی و سایر اقامتگاهها، خدمات پذیرایی و خدمات آژانس رهایپذمهمانخدمات گردشگری شامل هتلها، 

 همچنینهای استان، پرداخته شده است. رسانی صنعت گردشگری، به تفکیک شهرستان نهادهای اطالع عنوان

 ی گردشگران به منابع گردشگری بوده دهنده ی اتصال حلقه واقع درهای گردشگری نیز که از عناصر مهم و زیرساخت

 .گیرندشود، مورد بررسی و تحلیل قرار مییره میآهن، فرودگاهها، بنادر و غو شامل مسیرهای ارتباطی، جادهها، راه

 بوشهر  استان گردشگری های جاذبه معرفی -1-2-3-2-3-4-3-1

ان ای انسجاذبه ه ،آثار تاریخی و فرهنگی ،طبیعی های هجاذب کتفکی هب استان گردشگری های هجاذب بخش نای در

 گیرد. آثار و بناهای تاریخی مورد بررسی قرار می ،مناطق حفاظت شده محیط زیستی ،ساخت

 جاذبه های طبیعی   -1-2-3-2-3-4-3-1-1

 فهرستی از مهمترین جاذبه های طبیعی استان به تفکیک : فهرست مهمترین جاذبه های طبیعی استان بوشهر31جدول در

مورد آن در شهرستان دشتستان و  13جاذبه طبیعی مهم ، 66میان که مالحظه میشود  ازهر شهرستان ارایه شده است همانطور 

 43این سه شهرستان در مجموع در حدود  مورد آن در شهرستان بوشهر قرار دارد. 11آن در شهرستان گناوه و  مورد 12

 درصد از مهمترین جاذبه های طبیعی استان را به خود اختصاص داده اند .
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 : فهرست مهمترین جاذبه های طبیعی استان بوشهر31جدول 

 ن شهرستا نام اثر  ردیف  شهرستان  نام اثر  ردیف 

 جزیره خارگ 1

 بوشهر 

 کوه نمک جاشک 35

 دشتی 

 نوار ساحلی 36 جزیره خارگو 2

 گنبد نمک دشتی 33 سواحل نیلگون خلیج فارس 3

 پارک جنگلی چاه چاهو 33 جزیره شیف 4

 رودخانه دشت پلنگ 33 جزیره عباسک 5

 چشمه های آب گرم 41 پارک جنگلی چاه کوتاه 6

 نوار ساحلی 41 کره رودخانه دره 3

 دیلم 
 سواحل بخش ساحلی 3

 تنگستان 

 پارک جنگلی عامری 42

 جنگل بیدو 43 چشمه آبگرم میر احمد 3

 رودخانه زهره 44 آبگرم غوچرک 11

 کوه پردیس 45 جنگل کنارکلنگون 11

 جم 
 جنگل گلوبردکان 46 رودخانه اهرم 12

 تپه چگاسه 43 اهرم چشمه های آب گرم متعدد در ناحیه 13

 نخلستان آبپخش 14

 دشتستان 

 روستای انارستان بخش ریز 43

 نوار ساحلی 43 آبشار رودفاریاب 15

 گناوه 

 غار تودیر 51 آبشار زیراه 16

 پناهگاه صخره ای مال قائد 51 پارک جنگلی دو کوه 13

 جزیره جنوبی و شمالی)میر مهنا( 52 چشمه آبگرم دالکی 13

 بندر ریگ 53 روستای فاریاب 13

 رودخانه دره آبداری 54 غار تاریخی چهل خانه 21

 رودخانه دره گپ 55 غار گوریک 21

 رودخانه دره گچی 56 رودخانه دشت پلنگ 22

 رودخانه دره گیجک 53 رودخانه دره آبداری 23

 رودخانه چم ره ملک 53 رودخانه سوراخ بدر 24

 رودخانه دره بون 53 تلخ آب آبشار 25

 رودخانه شور 61 چشمه های آب گرم 26

 نوار ساحلی  23

 دیر 

 نوار ساحلی 61

 کنگان 

 چشمه های طبیعی 62 کوه نمک 23

 جنگل بنک 63 سواحل رودخانه مند 23

 رودخانه باغان 64 مزارع گوجه فرنگی آبدان 31

 نوار ساحلی 31

 عسلویه 

 جمرودخانه  65

 جنگل های حرا)مانگرو( 32

 چشمه بیدخون)کالت( 33 سرچشمه کنگان 66

 خلیج نایبند 34

 1333-ی و گردشگری استان بوشهردستعیصنااداره کل میراث فرهنگی،  : منبع 
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 تاریخی  -جاذبه های فرهنگی   -1-2-3-2-3-4-3-1-2

تان تاریخی اس-فهرست مهمترین جاذبه های فرهنگی  تاریخی -فهرست مهمترین جاذبه های فرهنگی  :31جدول در 

جاذبه  111شهرستان بوشهر با  ،استان تاریخی-جاذبه فرهنگی  233از بین  به تفکیک هر شهرستان ارایه شده است. بوشهر

 63در رتبه بعدی  شهرستان دشتستان با  به خود اختصاص داده است.ی فرهنگی و تاریخی را درصد از جاذبه ها 33بیش از 

 را به خود اختصاص داده ند.تاریخی -درصد از جاذبه های فرهنگی 12زاثر بیش ا 34شهرستان گناوه با درصد و 24اثربیش از

 تاریخی -فهرست مهمترین جاذبه های فرهنگی  :31جدول 

 شهرستان  نام اثر  ردیف  شهرستان  نام اثر  ردیف  شهرستان  نام اثر  ردیف 

 حسینیه روانان 1

 بوشهر 

 خانه رفیعی 36 

 بوشهر 

 حسینیه حاج مریم 31 

 بوشهر 

 خانه حاج ابراهیم چاپی 32  خانه طایی 33  عصفورحسینیه آل  2

 خانه مهربان 33  خانه محمدکاظم بناریان 33  امامزاده محمدباقر 3

 خانه عبدالرسول جمالی 34  عمارت هفته 33  بقعه بی بی زلیخا 4

 ساختمان اداره امور اتباع خارجی 35  خانه نوذری 41  حسینیه حاج واسلی 5

 عمارت کمندی 36  خانه آذین 41  عمارت کاله فرنگی بوشهر 6

 خانه فرح بخش 33  حسینیه الشهدا 42  عمارت بانک شاهی 3

 عمارت آسیایی 33  منزل دشتی 43  بقعه سید عبدالجبار 3

 خانه نجفی 33  قبر ژنرال 44  چاه یا کره انگوری 3

 خانه ابراهیم امیری 31  خانه حیدرپور 45  کتیبه هخامنشی جزیره خارک 11

 مسجد المهدی 31  خانه محمدعلی 46  خانه خاتمی فرد 11

 قلعه زندان 32  منزل مهندسی 43  قبرستان هلیله 12

 خانه رجب پور 33  منزل رفیعی 43  تپه قبرستان گلنگون 13

 سید مهدی بالدیخانه  34  منزل مشهد پور 43  قنات های جزیره خارک 14

 ری شهر قدیم 35  خانه علم الهدی )مشروطیت( 51  خانه محمودیه 15

 خانه قاضی 36  بازار قدیم 51  خانه جهانفرد 16

 تپه گورستان شغاب 33  خانه شناگر 52  خانه و ساباط شیرازی 13

 امامزاده عبدالمهیمن 33  خانه یهودا 53  خانه علوی 13

 عمارت ملک بوشهر 33  مسجد کوفه 54  مسجد ملک 13

 بنای کلیسا 31  خانه نعمتی 55  خانه جعفری 21

 بقعه میر محمد 31  خانه رستمی 56  خانه سیاکی 21

 مسجد و قبور پالمیریان 32  عمارت کوتی 53  خانه علم بالدی 22

 عمارت گلشن 33  عمارت ایرانی -تجارتخانه ایرانی  53  تجارتخانه ایرانی 23

 عمارت طبیب 34  عمارت کازرونی 53  سازه های آبی سیمیدون 24

 مجموعه حاج رئیس 35  مسجد جمعه 61  مسجد شنبدی 25

 عمارت امیریه 36  حسینیه حاج سید محمد کازرونی 61  عمارت رشیدی 26

 بافت تاریخی شهر بوشهر 33  عمارت طاهری 62  خانه شهربانو رحیم پور 23

 عمارت دهدشتی 33  عمارت علوی 63  هفت بنگله-عمارت گمرک  23

 مدرسه سعادت 33  محوطه تاریخی دستک 64  عمارت تنگستانی 23

 مدرسه گلستان 111  محوطه تاریخی فرهنگی ماه میرو 65  خانه صمیمی 31

 تل پی تل 111  تلآثار قبور سر  66  خانه اداره اوقاف 31

 حمام ملک 112  گورستان تاریخی امامزاده 63  خانه حاج رئیس 32

 مقبره شیخ حسین چاهکوتاهی 113  فرهنگی چه باغ -محوطه تاریخی  63  خانه حاج ابراهیم صالحی مطلق 33

 گورستان مهاجمین انگلیسی 114  کلیسای ارامنه گریگوری 63  خانه حسین کرمی 34

 خانه مرادی 115  مسجد غریب 31  خانه سید حسام موسوی 35
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 شهرستان  نام اثر  ردیف  شهرستان  نام اثر  ردیف  شهرستان  نام اثر  ردیف 

 کنسولگری انگلیس-عمارت سبز آباد  116 

 بوشهر

 آسیاب آبی خیرک 151 

  دشتستان 

 تپه کوتی 136 

 کنگان 

 آرامگاه های گروهی سیراف 133  تل سوزو 152  کتابخانه ارشاد -عمارت مصلحیان  113 

 آسیاب آبی سیراف 133  تل قاشی 153  شکرساختمان قند و  113 

 قورخانه شهر طاهری 133  تل مر 154  آب انبار قوام 113 

 آب انبار تل گنبد سیراف 211  معدن سنگ تنگ گیر 155  خانه جان نثار 111 

 تپه باغ میرزا 111 

 دشتستان 

 کاخ دره لیر 211  کاخ کوروش 156 

 خانه های اعیانی سیراف 212  تپه تل تاریخی شهید 153  حمام حاج رضا 112 

 آبگیر دره لیر سیراف 213  آثار سد و بند دو دره 153  محوطه امامزاده شاه صادق 113 

 کوره سفال 214  قلعه حسن علی بیگ 153  تل خشتی 114 

 بقعه قطب الدین سیراف 215  قصر دختر تنگ ارم 161  تل پهن 115 

 تل گنبد سیراف 216  آتشکده چم نرگسی 161  تپه سه تلو 116 

 مسجد امام حسن بصری 213  آب انبارهای تنگ ارم 162 تپه امامزاده شاه نورالدین 113 

 آب انبار درلیر سیراف 213  قلعه ملک منصور خان شبانکاره ای 163  مقبره قطب الدین 113 

 چاه های صخره ای شیالو سیراف 213  قنات کت خاش 164  امامزاده شیخ بهرست 113 

 چاه های صخره ای لیر سیراف 211  بناهای تنگ شهداء 165  تپه نصرک 121 

 چاه های صخره ای دره کنارک سیراف 211  آسیاب آبی تنگ فاریاب 166  امامزاده شاهزاده ابراهیم 121 

 خانه رئیس علی دلواری 212  تل برج 163  آسیاب آبی مورد خیر 122 

 تنگستان
 کالت اهرم -قلعه زائر خضر خان  213  تپه امامزاده 163  تپه قلعه جن 123 

 تپه گل پختی 214  تپه خمینگه 163  آب انبار خان 124 

 بقعه میر محمد اهرم 215  پناهگاه خیرک 131  آب انبار چم تنگ 125 

 امامزاده سلیمان بن علی 216  قبرستان رودفاریاب 131  تپه چاوک 126 

 گناوه

 حسینیه خان 213  تل خندق کوچک 132  زندان پرچونک 123 

 تپه تاریخی تل تل 213  تل خندق بزرگ 133  تل خندق بزپر 123 

 تپه تاریخی تل مهد حیدر 213  قلعه فتح اهلل بیگ 134  تپه کر 123 

 تل برافتو 221  آرامگاه میر احمد 135  تپه قله سوزو 131 

 تل چیتو 221  کاروانسرای حسین آباد 136  آب انبار عیسوند 131 

 تل گوری 222  قلعه محمدخان دشتی 133  کاخ بردک سیاه 132 

 پناهگاه مال قائد 223  منطقه باستانی سیراف 133  تل اسپید 133 

 محوطه تاریخی فرهنگی جابرج 224  حمام جم 133  کاخ سنگ سیاه 134 

 مسجد چهار روستایی 225  تپه قلعه نصوری )قلعه شیخ( 131  محوطه باستانی محمدآباد 135 

 قلعه آقاخان لیراوی 226  گور سیبویه 131  زندان سلیمان 136 

 دیلم

 آرامگاه قبور صخره ای سیراف 132  تل خندق )چهار طاق( 133 

 کنگان

 محوطه بندر تاریخی مه رویان 223 

 تپه تاریخی تل کم 223  مسجد جامع سیراف 133  بقعه میر شاه فتحعلی 133 

 امامزاده بی بی حلیمه 223  بقایای آبگبر ساسانی بندو 134  آسیاب آبی دوقلو 133 

 امامزاده امام حسن 231  محوطه نایبند 135  کوشک ساسانی خیرک 141 

 مسجد بردستان 231 آسیاب آبی برکه چوپان 136  قبرستان چم کوشک 141 

 دیر

 قلعه بردستان 233 2آسیاب آبی بندو  133  کوشک حسین آباد 142 

 1چاه سنگی جبرانی  234 آسیاب آبی اختر 133  تپه دو تلون 143 

 2چاه سنگی جبرانی  235 آب انبار بندو 133  محوطه تنگ ارم 144 

 آثار سنگی شاهزاده ابوالقاسم 236 سد بندو 131  سد انارستان 145 

 چاه رمیله 233 1آسیاب آبی بندو   131 کاروانسرای بزپر 146 

 بقایای قلعه گنوی 233 قلعه شیخ کنعانی 132  دو تپه اسماعیل آباد 143 

 بردستانچاه های آب  241 کانال های آبی اختر 133  تل بزرگ 143 

 تل سوزو دیر 241 خانه وایت هوس 134  تپه کمه زرد 143 

 آسیاب آبی گنوی 242 آب انبار اختر 135  تپه قلعه کهنه بوشکان  151
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 شهرستان  نام اثر  ردیف  شهرستان  نام اثر  ردیف 

 محوطه بردو 243

 دیر 

 آسیاب آبی دایو 261

 جم 

 قلعه شاه جمشید گیر کالت 262 آب انبار سرمستان 244

 برکه میر معما 263 بقعه بی بی دولت 245

 قلعه داراب خان 246

 دشتی 

 قلعه سی سواران 264

 سد دایو 265 امامزاده زین العابدین 243

 قنات های کتو تشان 266 حسینیه درازی 243

 سد میر معما 263 مسجد درازی 243

 مسجد جامع ریز 263 بقعه صفا انگیز 251

 3غار تل  263 بقعه شاه اسماعیل 251

 برکه نیشترو 231 مسجد جامع کاکی 252

 برکه تل قلعه 231 نیایشگاه مند 253

 سیل بند چم چشمه 232 عمارت شیرینه 254

 بند گلو کالت 233 قلعه محمدخان دشتی 255

 قنات پدری 234 امامزاده پیر چهل گزو 256

 سیل بند کوری 235 قلعه دختر الور ساحلی 253

 قنات پدری 236 آسیاب آبی گزکی 253

 سد چه بند 253
 آسیاب آبی بنگو 233 جم

 آسیاب آبی میر معما 261

 1333-ی و گردشگری استان بوشهردستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی، منبع
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 جاذبه های انسان ساخت  -1-2-3-2-3-4-3-1-3

شهر ی انسان ساخت استان بوفهرستی از جاذبه ها: فهرست مهمترین جاذبه های انسان ساخت در استان بوشهر32جدول در 

شود از  میمالحظه : فهرست مهمترین جاذبه های انسان ساخت در استان بوشهر32جدول همانطور که در  است.ارایه شده 

درصد از آن در شهرستان بوشهر قرار گرفته است در رتبه دوم  26بیش از  بوشهر،مورد جاذبه انسان ساخت در استان  15

 .دارندقرار دشتستان وگناوه  شهرستانهای تنگستان،

 

 : فهرست مهمترین جاذبه های انسان ساخت در استان بوشهر32جدول 

 شهرستان  نام اثر  ردیف 

 ساحل سازی 1

 بوشهر 
 کمپینگ ها 2

 مجتمع های اقامتی رفاهی 3

 پالژها 4

 پارک جنگلی بنه گز 5
 تنگستان 

 سد اهرم 6

 دژ برازجان 3
 دشتستان 

 سد شهید رئیس علی دلواری 3

 دیر  اسکله صیادی 3

 دشتی  منطقه گردشگری بنگله 11

 دیلم  منطقه نمونه گردشگری حماد 11

 جم  پارک جام جم 12

 ساحلیپارک گردشگری  13
 گناوه 

 برج خان 14

 عسلویه  سد بستان 15

 1333-ی و گردشگری استان بوشهردستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی، منبع

 استان بوشهر گردشگریجاذبه های  :33جدول 

  
های جاذبه

 طبیعی

 –های فرهنگی جاذبه

 تاریخی 

های انسان جاذبه

 ساخت 

مناطق حفاظت شده 

 محیط زیستی 

صنایع 

 دستی 

کل آثار و بناهای 

 تاریخی

آثار و بناهای تاریخی 

 ثبت شده 

 116 146 4 2 4 111 3 بوشهر

 5 61 2 1 2 5 6 انتنگست

 34 34 3 1 2 63 13 دشتستان

 14 45 1 1 1 13 4 دیر

 12 33 3 1 1 13 6 دشتی

 5 13 2 1 1 5 4 دیلم

 21 64 2 1 1 21 4 جم

 11 41 2 1 2 11 12 گناوه 

 12 22 3 1 1 34 6 کنگان

 3 22 2 1 1 1 4 عسلویه
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های جاذبه

 طبیعی

 –های فرهنگی جاذبه

 تاریخی 

های انسان جاذبه

 ساخت 

مناطق حفاظت شده 

 محیط زیستی 

صنایع 

 دستی 

کل آثار و بناهای 

 تاریخی

آثار و بناهای تاریخی 

 ثبت شده 

 265 533 24 6 15 233 66 استان 

 1333-ی و گردشگری استان بوشهردستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : منبع

 

 

  : سهم شهرستان های استان بوشهر از جاذبه های گردشگری 34جدول 

 
های جاذبه

 طبیعی 

 –های فرهنگی جاذبه

 تاریخی 

های انسان جاذبه

 ساخت 

مناطق حفاظت شده 

 محیط زیستی

صنایع 

 دستی 

کل آثار و بناهای 

 تاریخی

آثار و بناهای تاریخی 

 ثبت شده

 4141 2341 1643 3343 2643 3343 1146 بوشهر

 143 1142 343 1643 1343 143 341 تنگستان

 2343 1546 1245 1643 1343 2442 1343 دشتستان

 543 344 442 141 643 443 641 رید

 445 643 1245 1643 643 443 341 یدشت

 143 342 343 141 643 143 641 لمید

 345 1143 343 141 643 342 641 جم

 343 346 343 141 1343 346 1342 گناوه

 445 441 1245 141 141 1243 341 کنگان

 246 441 343 1643 643 141 641 هیعسلو

 111 111 111 111 111 111 111 استان

 1333-ی و گردشگری استان بوشهردستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : منبع
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 مراکز اقامتی استان بوشهر -1-2-3-2-3-4-3-2

هر های استان بوشخانه سراها و مسافر ها و مهمانآپارتمان ها، هتلانواع مراکز اقامتی نظیر هتلدر این قسمت، وضعیت 

از  های ساحلی کشور، وضعیت این مراکزضمن مقایسه مراکز اقامتی استان با استان تینها درگیرد و مورد بررسی قرار می

 گیرد:ستان مورد ارزیابی قرار میهایی نظیر سطح اشغال و سهم از مسافران ورودی امنظر شاخص

 های استان بوشهر بررسی وضعیت هتل -1-2-3-2-3-4-3-3

 1333دستی و گردشگری استان، استان بوشهر در سال دست آمده از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع طبق اطالعات به

)هتل دلوار شهر بوشهر(،  سه ستارههای ها، یک هتل در دسته هتلبندی هتل هتل بوده است. در درجه 3تنها دارای  مجموعاً

های استان تعداد هتل :35جدول در اند.های یک ستاره جای گرفتههای دو ستاره و سه هتل در دسته هتلسه هتل در دسته هتل

که  طورهمانهای مختلف نشان داده شده است. های استان در سالتعداد هتل های مختلفبه تفکیک شهرستان طی سال

افه ای نیز به استان اضها بسیار کم بوده است و هیچ هتل سه ستارههای مختلف، رشد تعداد هتلشود، طی سالمشاهده می

اشتن هتل ها از دهای استان تنها در سه شهرستان بوشهر، گناوه و کنگان واقع شده و سایر شهرستانچنین هتل نشده است. هم

 محروم هستند.

 های مختلفهای استان به تفکیک شهرستان طی سالتعداد هتل :35جدول 

 لمدی گناوه بوشهر دشتستان تنگستان دشتی دیر کنگان جم عسلویه سال

1335  - -  -  -  - -   - 3 -   - 

1331  - -  -  -  -  -  -  3 -  -  

1335 -  -  1 -  -  -  -  3 1 -  

1331 -  -  1 -  -  -  -  4 2 -  

1333 -  -  1 -  -  -  -  3 3 -  

 1333و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی، منبع
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 های مختلفطی سال هاآن یبند درجههای استان بر اساس : هتل36جدول

 دیلم گناوه بوشهر ستانتدش تنگستان دشتی دیر کنگان جم عسلویه درجه هتل سال

1335 

     3               جمع
                     ستاره 5
                     ستاره 4
     1               ستاره 3
     1               ستاره 2
     1               ستاره 1

1331 

     3               جمع
                     ستاره 5
                     ستاره 4
     1               ستاره 3
     1               ستاره 2
     1               ستاره 1

1335 

   1 3               جمع
                     ستاره 5
                     ستاره 4
     1               ستاره 3
   1 1               ستاره 2
     1               ستاره 1

1331 

   2 4         1     جمع
                     ستاره 5
                     ستاره 4
     1               ستاره 3
   2 1               ستاره 2
     2         1     ستاره 1

1333 

   3 3         1     جمع
                     ستاره 5
                     ستاره 4
     1               ستاره 3
   2 1               ستاره 2
   1 1         1     ستاره 1

 1333و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

های مختلف آورده در سال هاآنکشور برحسب درجه  اقامتگاه هایآمار تعداد  ،های کشور: تعداد اقامتگاه33جدول رد

ص اختصا به خودسطح کشور  درها را های یک ستاره بیشترین تعداد هتلکه مشخص است، هتل طور همان شده است.

ای یک هچندان زیاد قرار دارند. نکته قابل توجه کاهش تعداد هتلهای دو و سه ستاره با اختالف نههتل ،آن از پساند و داده
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و پنج ستاره نیز که های چهار است. هتل 1332تا  1331 هایهای سه ستاره طی سالو دو ستاره و افزایش قابل توجه هتل

ند، طی باشخدمات و داشتن شرایط خاص برای ارتقاء درجه، دارا میواسطه کیفیت باالی ارائه  ترین تعداد را بههمواره کم

 اند. افزایش یافته یتا حدودهای اخیر سال

 های کشور: تعداد اقامتگاه37جدول 

 نشده یبنددرجه ممتاز یک ستاره دوستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره جمع سال

1335 521 3 16 55 133 133 × 31 

1331 313 11 33 31 223 213 × 142 

1335 111 111 111 111 111 111 × 111 

1333 2321 13 63 536 363 1165 15 31 

1333 111 111 111 111 111 111 111 111 

1331 3232 21 33 313 363 1361 13 235 

1331 3153 23 33 335 363 1233 61 1 

1332 3133 23 33 325 352 1162 131 3 

 1332منبع: مرکز آمار ایران  

آنکه  لیبه دلنشان داده شده است و  هاآندرجه  برحسبهای کشور های استان بوشهر از هتلسهم هتل، 21نموداردر 

 های یک تا سه ستاره ارائه شده است.ای ندارد، تنها سهم هتلهاستان بوشهر هیچ هتل چهار یا پنج ستار

 1375-32های های کشور طی سالهای استان بوشهر از اقامتگاه: سهم اقامتگاه21نمودار

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران 

طور قابل توجهی  های استان از کشور بهسهم هتل یطورکلبه 1332تا سال  1335طور که مشخص است،  از سال همان

، این سهم رو به افزایش گذاشته است، گرچه هنوز نیز به سهم اولیه خود در 1333کاهش داشته است و در آمارگیری سال 
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 1331-32های و طی سال %1های کشور عدد کلی استان از هتل سهم 1335در سال  کهیطور بهنرسیده است.  1335سال 

 رسیده است. %143این سهم با اندکی رشد، به عدد  1332و در سال  %144طور میانگین به

تان از های اسشود که این سهم عالوه بر اینکه قاعده کلی سهم هتلهای یک ستاره استان مشاهده میدر بررسی سهم هتل

، روند افزایشی 1332های گذشته با نوساناتی روبرو بوده است و در آمارگیری سال کرده است، طی سالکشور را رعایت 

 (.%143معادل  1332و سهم سال  %141، 1335)سهم سال  سهم را نشان داده است

ثابت  لیدل بهان های سه ستاره استهای دو ستاره استان نیز، روندی مشابه را شاهد هستیم. اما سهم هتلدر بررسی سهم هتل

های سه ستاره کشور، همواره با روند کاهشی روبرو بوده دلوار(، و افزایش هتل نامه بماندن تعداد آن )یک هتل سه ستاره 

چنین استان رسیده است. هم 1332در سال  %1412، به 1335در سال  %143های سه ستاره استان از سهم هتل کهیطور بهاست. 

های آماری ندارد و این امر گویای ضعف شدید صنعت هتلداری استان در ای جهت انجام مقایسهستاره هیچ هتل چهار و پنج

 حوزه گردشگری و جذب توریسم است.

 های استان بوشهر: اسامی و آدرس هتل33جدول 

 آدرس ستاره نام هتل

 میدان دلیران تنگستان -بوشهر 3 هتل دلوار

 میدان قدس -خیابان امام خمینی -بوشهر 2 هتل سیراف

 فارسجیخلخیابان  -گناوه 2 فارسجیخلهتل ستاره 

 بلوار بسیج -گناوه 2 هتل خور گناوه

 خیابان صفوی -بوشهر 1 2هتل آسمان 

 روبروی پارک مرجان -خیابان ساحلی -بوشهر 1 هتل پرواز

 جنب بانک حکمت ایرانیان -بوشهر 1 هتل یاس

 راهبعد از پلیس -شهر بنک -کنگان 1 هتل ماهان

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

 های استان بوشهرآپارتمانبررسی وضعیت هتل -1-2-3-2-3-4-3-4

 3تعداد  مجموع در، در این استان 1334و گردشگری استان بوشهر در سال  یدست عیصناهای میراث فرهنگی، طبق داده

عدد در شهرستان کنگان و  1عدد در شهرستان عسلویه،  1عدد در شهر بوشهر،  6این تعداد،  وجود دارد که از آپارتمانهتل

استان مشخص شده است.  یهاآپارتمانهتلمربوط به ، اطالعات 33جدول در  عدد نیز در شهرستان گناوه موجود است. 1

تخت،  513استان دارای  یهاآپارتمان هتل مجموع درنیز آمده است،  استان یها آپارتمانهتل: 33جدول که در طورهمان

 باشند.نفر شاغل می 33اتاق و همچنین  233
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 استان یها آپارتمانهتل: 33جدول 
 سیتأسسال  هامجموع تخت هامجموع اتاق تعداد پرسنل آدرس-انشهرست درجه )ستاره( آپارتمانهتلنام 

 1333 33 23 21 خیابان حافظ جنوبی-بوشهر 1 آسمان آپارتمانهتل

 1331 31 31 15 بوشهر 1 هیرون آپارتمانهتل

 1333 63 34 - بعد از بانک مرکزی -خیابان امام-بوشهر 2 پاسارگاد آپارتمانهتل

 1331 32 16 12 عسلویه  2 رمیله آپارتمانهتل

 1331 44 23 11 دلواری یعلسیرئبلوار  -بوشهر - جزیره آپارتمانهتل

 1331 56 23 12 بوشهر 1 یاس آپارتمانهتل

 1333 34 43 14 روستای اخند -کنگان 1 انهفارس یگخلیج آپارتمانهتل

 1333 23 12 3 خیابان بسیج -گناوه 1 دهدشتی آپارتمانهتل

 1333 41 21 11 هشهرک صنعتی عسلوی -بعد از بیدخون -عسلویه 1 صدرا آپارتمانهتل

 - 513 233 33 - - مجموع

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

 استان بوشهر یرهایپذمهمانها و بررسی وضعیت مسافرخانه -1-2-3-2-3-4-3-5

دو تخت است. امکانات  یامعموالً هر اتاق دارای یک  است که ایاجاره مکان اقامتینوعی  ریپذمهمانمسافرخانه یا 

ه صورت اشتراکی مورد استفاد هها قرار دارند و بشپزخانه در بسیاری موارد در بیرون از اتاقحمام و توالت( و آ)بهداشتی 

 .گیرندقرار می

Error! Unknown switch argument. استان  یرهایپذمهمان، به بررسی آمار استان بوشهر یرهایپذ مهمان: 41جدول

عدد در  6باشد که از این تعداد، می ریپذمهمان 13شود، استان بوشهر دارای که دیده می طورهمانبوشهر پرداخته است. 

عدد در دیلم و  3عدد در شهرستان گناوه،  2تستان و در شهر برازجان، عدد در شهرستان دش 1شهرستان بوشهر و شهر بوشهر، 

ایر شهرها و س باشندیمها در مراکز شهرستان هاآندر کنگان  قرار دارند و نکته قابل توجه آنکه اکثر  ریپذمهمان 1نهایت  در

 اند.نصیب مانده از ارائه این خدمات رفاهی به مسافران، بی

های باشد. ظرفیت مجموع تختتخت می 636عدد و با ظرفیت کل  212 رهایپذمهمانهای این تاقهمچنین تعداد کل ا

و   53عدد و شهرستان کنگان  34عدد، شهرستان دیلم  113عدد، شهرستان گناوه،  313شهرستان بوشهر  یرهایپذمهمان

 عدد است. 111دشتستان 

ود بسیار قدیمی و عمدتاً با امکانات محد هاآنشود که اکثر استان، مشخص می یرهایپذمهمان سیتأسبا نگاهی به سال  

 باشند. در بوشهر و دیلم  نوساز و قابل قبول برای اقامت مسافرین می ریپذمهمانهستند و تنها دو 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C


تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960908م 

 
32 

 استان بوشهر یرهایپذ مهمان: 41جدول 
 سیتأسسال  تعداد تخت تعداد اتاق شهرستان ریپذمهماننام 

 1345 44 15 بوشهر پارس

 1353 33 3 بوشهر شکوفه بهار

 1323 51 14 بوشهر حافظ

 1341 33 22 بوشهر ایران

 1331 43 13 بوشهر رجبی و پسران

 1351 61 31 بوشهر سعدی

 1365 111 23 دشتستان توحید

 1353 53 13 گناوه پارس

 1333 53 24 گناوه توحید

 1355 32 12 دیلم هاشمی

 1331 23 3 دیلم بهمن 22

 1333 15 3 دیلم صابری

 1354 53 15 کنگان انقالب اسالمی

 - 663 212 - جمع

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

شود، که دیده می طور هماندهد. استان را نشان می مسافر یهاخانه نیز آمار های مسافر استان بوشهر: خانه41جدول 

هستند.  قد آنفاها نیز و سایر شهرستان خانه مسافرهای بوشهر، دشتی، کنگان، گناوه و عسلویه هرکدام دارای یک شهرستان

 44چنین پرسنل و شاغلین در این بخش عدد و هم 264ها عدد ، تعداد تخت 33های مسافر استان های خانهاد اتاقمجموع تعد

 باشد.نفر می

 های مسافر استان بوشهر: خانه41جدول 

 تعداد پرسنل تعداد تخت تعداد اتاق شهرستان نام خانه مسافر

 21 111 31 بوشهر توریستی ساحلی پروازمجتمع اقامتی تفریحی و 

 2 12 4 دشتی خانه مسافر پردیس

 11 31 23 کنگان خانه مسافر ساحل

 3 43 24 گناوه خانه مسافر محبی

 5 24 14 عسلویه بندخانه مسافر نای

 44 264 33 - جمع

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 
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 های استانهای شهرستان: وضعیت اقامتگاه42جدول

 شهرستان
 ریپذمهمان خانه مسافر آپارتمانهتل هتل

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

 313 116 6 111 31 1 336 142 5 233 133 3 بوشهر

 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 دشتی

 53 15 1 31 23 1 1 1 1 33 16 1 کنگان

 113 41 2 43 24 1 23 12 1 235 31 3 گناوه

 1 1 1 24 12 1 156 35 3 1 1 1 عسلویه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جم

 34 23 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دیلم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تنگستان

 111 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دیر

 663 212 13 264 33 5 513 233 3 551 244 3 کل استان

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

 های ساحلی کشورهای استانهای استان بوشهر با اقامتگاهمقایسه تعداد اقامتگاه -1-2-3-2-3-4-3-6

تعداد تخت  لحاظ ازدهد که این استان، های ساحلی کشور نشان میهای استان بوشهر با سایر استانمقایسه تعداد اقامتگاه

ختصاص داده ا به خودترین تعداد اقامتگاه و تخت را های ساحلی وضعیت نامساعدتری داشته و کمو اقامتگاه از تمامی استان

 گویای وضع موجود است: 21نمودارو ساحلی کشور یهااستانو تخت در  : مقایسه تعداد اقامتگاه43جدولاست. 

 ساحلی کشور یهااستانو تخت در  : مقایسه تعداد اقامتگاه43جدول

 استان اقامتگاه تعداد تعداد تخت

 بوشهر 34 1642

 خوزستان 113 4431

 و بلوچستان سیستان 53 3233

 گلستان 66 2333

 گیالن 335 13133

 مازندران 253 13434

 هرمزگان 34 4534

 جمع 333 43423

 1333آمارنامه دریایی ایران منبع: 

 به تصویر کشیده شده است: 21نموداردر  ، 43جدولاطالعات 
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 ساحلی کشور یهااستانو تخت در  : مقایسه تعداد اقامتگاه21نمودار

 
 1333اطالعات آمارنامه دریایی ایران  بر اساسمنبع: محاسبات مشاور 

 بررسی شاخص ضریب اشغال مراکز اقامتی استان بوشهر در فصول مختلف سال -1-2-3-2-3-4-3-7

است.  های سال برای مسافرانها و ماههای استان در فصول مختلف، مبین پرطرفدارترین فصلبررسی ضریب اشغال هتل

 1332ال فصول در سهای استان به تفکیک  ضریب اشغال اقامتگاههای استان )درصد(: ضریب اشغال اقامتگاه44ول جد در

وط به های استان، بیشترین رقم مربشود، در بررسی میانگین ضریب اشغال اقامتگاهکه مشاهده می طورهمان آورده شده است.

تیجه، ن ، استان در راحتی و آسایش اقلیمی قرار دارد و دراصطالح بههایی که و فروردین است. ماههای دی، بهمن، اسفند ماه

ترین های خرداد، تیر، مرداد و شهریور، کماند. همچنین این استان در ماهها را برای سفر برگزیدهبسیاری از گردشگران این ماه

 کند. ج گرما همراه با رطوبت را تجربه میهایی که استان اومیزان اقامت را داشته است. ماه

درصدی  111در تمامی فصول سال ضریب اشغالی  ستاره، 2شهرستان گناوه با درجه  واقع در فارس جیخلهتل ستاره 

 درصدی مشغول به خدمات 111های فروردین و اردیبهشت با ضریب اشغال صدرا در ماه آپارتمان هتل آن از پسداشته است. 

های دلوار، سیراف و پاسارگاد افت پیدا کرده است. هتل شدت بههای بعدی سال بوده است. این ضریب در ماهرسانی 

ها و با اند. پس از طی این ماهدرصد داشته 31های فروردین و اردیبهشت، ضریب اشغالی باالی ( نیز در ماهآپارتمانهتل)

سیار گرم های بشمگیری مواجه شده است. شایان ذکر است که در ماهها با افت چرسیدن فصول گرم سال، ضریب اشغال هتل

های استان های سایر شهرستانهای شهرستان بوشهر ضریب اشغال بیشتری نسبت به هتلسال مانند خرداد، تیر و مرداد، هتل

تان داشته های اسسایر اقامتگاهترین عملکرد را در میان سعدی واقع در شهر بوشهر، ضعیف ریپذمهمان نیب نیا در اند.داشته

ز چنین متل پرواز بوشهر، با ظرفیتی باالتر ا است و همواره ضریب اشغالی بسیار پائین را به خود اختصاص داده است. هم

را به خود اختصاص  111باالی  به مسافران بوده و ضریب اشغالی گاهاً یرسان خدمتظرفیت اسمی خود، همواره مشغول 

 داده است.
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 های استان )درصد(: ضریب اشغال اقامتگاه44ول جد
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 56 43 32 31 63 21 41 34 111 111 52 32 21 31 33 41 33 34 35 تخت

 53 51 33 32 31 21 45 35 111 111 52 33 21 32 33 41 35 36 33 اتاق

ت
هش

دیب
ار

 

 41 61 16 14 21 13 14 13 111 111 32 15 13 23 61 31 51 62 35 تخت

 42 62 13 13 22 14 15 13 111 111 36 13 15 23 61 31 56 65 33 اتاق

داد
خر

 

 36 15 21 14 14 21 21 111 111 46 34 13 14 21 31 24 42 43 35 تخت

 33 13 22 15 15 21 22 111 111 43 35 21 15 21 32 25 43 52 36 اتاق

 تیر

 23 24 16 41 12 13 3 3 111 16 33 25 23 3 32 22 63 14 23 تخت

 36 33 21 33 11 - 22 14 111 21 32 23 33 5 35 26 63 22 33 اتاق

داد
مر

 

 36 23 - 21 14 4 41 23 111 13 43 26 43 11 31 22 33 15 26 تخت

 41 116 11 21 16 13 43 24 111 24 53 23 51 5 66 36 52 31 42 اتاق

ور
هری

ش
 

 33 51 - 21 25 3 21 13 111 13 33 16 51 12 31 31 41 23 52 تخت

 33 113 13 25 13 15 35 31 111 24 45 22 43 3 31 31 51 36 53 اتاق

هر
م

 

 34 35 - 31 23 21 - 33 111 13 33 13 45 14 21 12 41 41 43 تخت

 43 153 23 43 33 22 23 33 111 22 43 21 3 3 23 13 52 51 33 اتاق

ان
آب

 

 33 35 - 33 23 25 - 43 111 23 - 23 41 11 54 35 54 51 52 تخت

 53 132 13 53 44 16 23 53 111 32 26 33 52 3 31 31 66 53 34 اتاق

ذر
آ

 

 43 34 - 31 33 21 23 43 111 3 23 21 31 14 16 41 51 43 52 تخت

 52 135 13 43 35 13 24 53 111 13 31 25 43 3 62 33 63 63 33 اتاق

 دی

 43 33 - 61 43 21 - 35 111 13 34 14 33 - 55 55 51 42 55 تخت

 31 141 331 41 55 - 23 33 111 13 41 13 53 - 36 33 62 53 33 اتاق

من
به

 

 52 34 - 25 36 11 - 52 111 52 42 31 25 - 113 33 56 53 53 تخت

 64 211 31 53 33 14 31 32 111 32 54 33 51 - 34 33 31 31 35 اتاق

ند
سف

ا
 

 45   33 - 23 35 21 - 111 45 36 33 32 42 - 36 41 52 46 تخت

 61 211 25 44 35 21 33 32 111 32 43 32 43 - 31 41 66 53 34 اتاق

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

که در  طورهمانهای مختلف سال نشان داده شده است. های استان در ماه، متوسط ضریب اشغال اقامتگاه22نمودار در 

های خرداد، تیر، مرداد های دی، بهمن، اسفند و فروردین دارای بیشترین ضریب اشغال و ماهشود، ماهالحظه میم 22نمودار 

تقاضای خدمات  زیخ و افتهای سال هستند. این موضوع نشان از هو  شهریور، دارای کمترین ضریب اشغال در میان ما

 ران دارد.های مختلف از سوی گردشگدر فصول و ماه استان یگردشگر
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 )درصد( 1332های استان در فصول مختلف سال : متوسط ضریب اشغال اقامتگاه22نمودار 

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمنبع: محاسبات مشاور 

 بررسی وضعیت مراکز اقامتی استان بوشهر از منظر میزان جذب مسافران استان -1-2-3-2-3-4-3-3

آمار مسافرین 1332های سال ماه برحسبهای استان بوشهر آمار مسافران داخلی و خارجی وارد شده به اقامتگاه :45جدول 

 بهشود، که مشاهده می طورنهمادهد. نشان می 1332ها را به تفکیک مسافرین داخلی و خارجی در سال وارد شده به هتل

اند. در ماه مهر میزان بسیار محدودی به های مختلف مسافران ایرانی تشکیل دادهمسافران را در ماه %33، حدود یکل طور

های مسافران خارجی افزوده و در ماه فروردین نیز به میزان بسیار کم کاسته شده است. همچنین اکثر مسافران خارجی از هتل

 اند.شهر استفاده کردهشهر بو

 

 

 1332های سال ماه برحسبهای استان بوشهر آمار مسافران داخلی و خارجی وارد شده به اقامتگاه :45جدول 
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 11531 - 225 131 111 141 1513 1241 225 311 135 343 355 542 333 353 555 333 336 1453 ایرانی
 113 - 6 - - 4 - - - - 3 13 2 3 4 3 5 6 11 41 خارجی

ت
هش

دیب
ار

 

 6333 - 211 162 111 134 1513 231 235 31 152 233 153 231 241 243 213 433 661 1453 ایرانی
 133 - 3 - - 3 - - - - 2 3 4 5 2 14 42 44 11 41 خارجی

داد
خر

 

 5345 - 211 131 111 131 1513 124 142 115 144 263 155 233 143 442 235 356 341 361 ایرانی
 232 - 5 - - 5 - - - - - 4 - - 4 21 - 41 24 131 خارجی

 تیر

 5351 - 233 153 112 151 1513 32 131 111 156 223 136 241 133 253 265 634 234 366 ایرانی
 162 - 4 - - 1 - - - - - 5 11 2 5 4 - 33 23 63 خارجی

داد
مر

 

 5436 - 132 161 111 136 1513 131 133 33 161 261 143 212 112 241 235 323 332 313 ایرانی
 163 - 3 - - 2 - - - - - 11 1 11 4 - - 23 33 23 خارجی

ور
هری

ش
 

 6553 - 343 133 115 325 1513 131 211 114 325 433 144 262 153 131 215 333 433 1151 ایرانی
 36 - 5 - - - - - - - - - 4 13 6 - - 23 2 23 خارجی

هر
م

 

 5363 - 331 211 113 436 211 34 215 133 425 425 153 236 153 153 153 441 633 1116 ایرانی
 212 - 5 - - - 23 - - - - 1 - 5 11 - - 33 13 114 خارجی

ان
آب

 

 3152 53 243 231 111 313 1513 154 133 123 363 461 433 233 125 431 233 533 335 1266 ایرانی
 225 4 6 2 2 23 - - - - 1 - 2 2 4 1 12 16 6 141 خارجی

ذر
آ

 

 3423 33 423 233 34 331 1513 143 163 31 336 243 133 246 133 446 311 443 345 1133 ایرانی
 135 - 16 - - 3 - - - - 2 - - 3 2 1 6 13 13 115 خارجی
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 3113 112 333 233 113 326 1513 143 133 143 413 513 143 233 - 343 311 533 332 1235 ایرانی
 141 1 - - - 4 - - - 2 2 4 - 2 - 1 6 13 3 36 خارجی

من
به

 

 3351 33 534 131 125 325 1513 31 136 143 415 513 265 143 - 423 425 531 353 1541 ایرانی
 221 1 13 - - 3 - - - 2 3 4 4 - - 112 1 21 11 42 خارجی

ند
سف

ا
 

 3213 34 363 135 223 323 1513 136 212 133 315 312 121 236 - 332 455 512 333 1433 ایرانی
 153 1 - - - 6 - - - - 3 2 6 3 - 43 - 23 3 51 خارجی

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : منبع 

 کل مسافران داخلی و خارجی واردشده به مراکز اقامتی استان بوشهر، به تصویر کشیده شده است: 23نموداردر 

 های استان بوشهر: آمار مسافرین داخلی و خارجی وارد شده به اقامتگاه23نمودار

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمحاسبات مشاور منبع: 

ه ، بهای استاناقامتگاه کلبههای استان از مسافران ایرانی و خارجی وارد شده : سهم هر یک از اقامتگاه46جدولدر 

ال های استان بوشهر در سهای استان از کل مسافران ایرانی و خارجی وارد شده به اقامتگاهاقامتگاه از کیبررسی سهم هر 

دست آمده، در مورد به 1332هتل دلوار که اطالعات کاملی از آن در سال  جز بهپرداخته است. شایان ذکر است که  1332

نیامده است و اعداد ارائه شده با خطایی  به دستی سال، آمار دقیقی هاها به دلیل ضعف اطالعاتی در بعضی از ماهسایر هتل

 جزئی روبرو است. 

 های استاناقامتگاه کلبههای استان از مسافران ایرانی و خارجی وارد شده : سهم هر یک از اقامتگاه46جدول
 نام اقامتگاه مسافرانسهم از کل  سهم از مسافران ایرانی سهم از مسافران خارجی

 دلوار 1643% 1641% 4246%

 سیراف 346% 345% 1143%

 پاسارگاد 341% 643% 1545%

 1آسمان 442% 442% 345%

 2آسمان 541% 443% 146%

 سعدی 143% 143% 241%

 هیرون 343% 343% 245%

 یاس 243% 243% 146%
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 نام اقامتگاه مسافرانسهم از کل  سهم از مسافران ایرانی سهم از مسافران خارجی

 فارسجیخلستاره  543% 641% 245%

 خور 442% 443% -

 دهدشتی - - -

 ماهان 246% 243% -

 صدرا 341% 341% -

 یگانه - - -

 رمیله 541% 542% 343%

 آرامیس 146% - -

 ساحل - - -

 پرواز 442% 442% 344%

 1334و گردشگری استان بوشهر یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

 که دیده طورهمانهای استان از مسافرین داخلی و خارجی پرداخته است.  به بررسی سهم تعدادی از اقامتگاه 24نمودار 

( و کل درصد 4246درصد( و خارجی ) 1641شود، هتل دلوار بوشهر باالترین سهم را در جذب گردشگران ایرانی )می

آپارتمان پاسارگاد واقع در شهر -نیز هتل  آن از پسهای استان داشته است. درصد( وارد شده به اقامتگاه 1643گردشگران )

 درصدی، در رتبه دوم جذب گردشگران خارجی استان قرار گرفته است. 1545بوشهر نسبت به هتل دلوار، با سهم 

م را در جذب گردشگران خارجی به خود اختصاص داده است. در میان درصدی، رتبه سو 1143هتل سیراف نیز با سهم 

 بیه ترتبفارس واقع در گناوه با سهمی  آپارتمان رمیله واقع در عسلویه و هتل ستاره خلیج -ها، هتلهای واقع در شهرستانهتل

 اند.رسانی گردشگران خارجی کرده، اقدام به خدمت1332درصدی در سال  245درصدی و  343

های استان بوشهر از جذب مسافران خارجی بسیار اندک و ها و اقامتگاهشود، سهم سایر هتلکه مشاهده می طور همان

های گردشگران خارجی، مزیت آمدوشدها را از درآمدهای قابل حصول از است و این امر شهرستان یپوش چشم قابل

 سازد.اجتماعی و سایر موارد محروم می -فرهنگی

یش های استان تغییر قابل توجهی پرسانی شهرستان ها و خدماتدر وضعیت زیرساخت که یزمانذکر است که تا شایان 

رسانی به گردشگران با اهداف خاص، اقدامی صورت نگیرد، این رسانی و اطالع نیاید و همچنین در خصوص آگاهی

ستان و های اوریات جهت جذب گردشگران به شهرستانجا خواهد ماند. موارد گفته شده تنها بخشی از ضر بر محرومیت پا

ها است. بسیاری موارد دیگر نیز در بهبود این امر ها و استفاده از سایر خدمات شهرستاندر هتل هاآنتر از آن، اقامت مهم

 جانبه نیاز دارند.  دخیل هستند که به توجهی همه
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 1332های استان در سال های استان بوشهر از مسافران ایرانی و خارجی وارد شده به هتلاقامتگاه: سهم 24نمودار 

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمنبع: محاسبات مشاور 

 

 خدمات پذیرایی -1-2-3-2-3-4-4

 ینبشهری و خدمات پذیرایی  خدمات پذیرایی درون دو گونهغذا و نوشیدنی، شامل  نیتأمخدمات پذیرایی یا خدمات 

 گیرند:شود که در این قسمت، مورد بررسی قرار میراهی می

 شهری خدمات پذیرایی درون -1-2-3-2-3-4-4-1

 تیفی. کشودمی محسوب یگردشگربخش  یاتیمهم و ح اریاز مسافران و گردشگران، از خدمات بس ییرایخدمات پذ 

سعه از مسائل مهم در تو ،و لزوم توجه به ارتقاء آن استدر جذب گردشگران  مؤثر یاز فاکتورها ییرایخدمات پذ تیو کم

 است.  یبخش گردشگر

 اطالعات مربوط به وضعیت خدمات استان یهاشهرستان یشهر درون ییرایپذمراکز  تیتعداد و ظرف: 43جدول در 

اما بر اساس  بوده شتریمقدار ب نیاز ا ییرایمراکز پذ یتعداد واقع رسدیم به نظرالبته شده است.  مشخصاستان  ییرایپذ

 یگربه اهداف بخش گردش دنیرس یدر راستا است واستان، نسبتاً محدود  ییرایپذ مراکز  تیظرف وتعداد  آمارهای موجود،

 .هستند یکمو  یفیک تیتقو ازمندین حتماً ، خدمات پذیراییشیدر برنامه آما
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 استان یهاشهرستان یشهر درون ییرایپذمراکز  تیتعداد و ظرف: 47جدول 

 )نفر( تیظرف ییرایتعداد مراکز پذ  شهرستان

 511 5 بوشهر

 651 3 لمید

 211 2 ستانتدش

 31 1 تنگستان

 151 1 یدشت

 1334استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیکل م ادارهمنبع: 

 راهی خدمات پذیرایی بین -1-2-3-2-3-4-4-2

 جمله ازراهی واقع در مسیرها و محورهای ارتباطی  شهری، واحدهای پذیرایی بینعالوه بر واحدهای پذیرایی درون

ی است که بسیاری شهر واحد پذیرایی بین 25استان بوشهر دارای  روند.ملزومات مکمل حلقه خدمات گردشگری به شمار می

 نیبشان در لبه ساحلی در زمره خدمات پذیرایی  موقعیت قرارگیری لیبه دلاند و تنها در داخل شهرها واقع شده هاآناز 

عدد بوده است که  13شهری واقع در مسیرهای استان، تعداد  واقع تعداد واحدهای پذیرایی بین اند. درحساب آمده به یشهر

 اند. گرفته شیراز و واقع در حوزه شهرستان دشتستان و بوشهر قرار-نیز در مسیر بوشهر هاآناکثر 

-خوزستان، یک واحد در مسیر بوشهر -واحد در مسیر بوشهر 4شیراز، -در مسیر بوشهر ییرایپذواحد  4، ارتباط نیا در

در لبه  های ساحلیند. همچنین اکثر رستوراناشیراز قرار گرفته-برازجان و برازجان-هرمزگان و دو واحد در مسیرهای بوشهر

 ها با ضعف شدیدی در این حوزه خدماتی روبرو هستند.اند و سایر شهرستانساحلی شهر بوشهر واقع شده

های ر سالو گردشگری استان، د یدستع یصنادر مصاحبه صورت گرفته با مسئول مرتبط در اداره کل میراث فرهنگی، 

:  مراکز 43جدولاند. عدم بازدهی اقتصادی به تعطیلی کشیده شده لیبه دل یشهر نیباخیر بسیاری از واحدهای پذیرایی 

 کند:اشاره میموجود در استان  یراه نیبوضعیت کلی واحدهای پذیرایی به استان یراه نیبپذیرایی 

 استان یراه نیب:  مراکز پذیرایی 43جدول
 موقعیت دقیق مکانی شهرستان درجه نوع واحد پذیرایی نام واحد پذیرایی

 سه راهی چغادک -شیراز -مسیر بوشهر بوشهر 2 چلوکبابی چغادک

 قلعه سفید-دالکی-شیراز-مسیر بوشهر دشتستان 3 چایخانه ولیعصر

 راه وحدتیهسه -دالکی -شیراز–مسیر بوشهر  دشتستان 1 رستوران مروارید

 مجتمع ریحانه گستر -بعد از چغادک رسیده به احمدیجایگاه بنزین  -برازجان -بزرگراه بوشهر بوشهر - رستوران ریحانه گستر جنوب

 روستای دویره احمدی -شیراز-مسیر بوشهر بوشهر  رستوران لیان

 راهی اهرمسه -هرمزگان -مسیر بوشهر تنگستان 3 چلوکبابی گلستان

 چهارراه روستایی-خوزستان-مسیر بوشهر گناوه 1 چلوکبابی وحدت

 میدان بسیج -کمربندی گناوه-خوزستان -بوشهر مسیر گناوه 2 چلوکبابی فارسخلیج

 دیلم-خوزستان-مسیر بوشهر دیلم 1 چلوکبابی حجت

 خوزستان-مسیر بوشهر دیلم 2 چلوکبابی سید

 کیلومتری کنارتخته 5 -شیراز-مسیر برازجان دشتستان - متل رستوران جمشیدی
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 موقعیت دقیق مکانی شهرستان درجه نوع واحد پذیرایی نام واحد پذیرایی

 فارسجیخلخ  گناوه - رستوران ساحلی آنتوش

 جنب بیمارستان فاطمه زهرا -فارسجیخلخ  بوشهر 2 رستوران سنتی قوام

 روبرو دیوار پایگاه هوایی -فارسخ خلیج بوشهر 1 رستوران ساحلی رافائل

 جنب مهمانسرای صدرا -فارسجیخلخ  بوشهر 1 رستوران ساحلی تیو

 جنب فرمانداری دیلم -خ ساحلی دیلم - رستوران ستاره ردیا

 جنب پارک ساحلی -دلوار تنگستان - متل رستروان قوی سفید

 نرسیده به روستای حسین زائری -کنگان-کیلومتری جاده خورموج 21 دشتی - رستوران مند

 شهر شبانکاره دشتستان - رستوران آفتاب شبانکاره

 خ دکتر حمیدی -محله بهمنی -بوشهر بوشهر - خانه سنتیسفره مزان

 خ ساحلی -بوشهر گناوه - رستوران ساحلی های صدف گناوهشب

 فارسجیخلخ  -بوشهر بوشهر - رستوران دوئل

 خ جمهوری اسالمی دشتستان - رستوران توحید

 روبروی اسکله صیادی -بوشهر بوشهر - رستوران ساحلی میداف

 خ چهار باندی -بوشهر بوشهر - رستوران ساحلی ملل بل پاسی

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

 های مسافرتی و برگزارکننده تورهای گردشگریآژانس -1-2-3-2-3-4-4-3

ی در های مسافرتخدمات مرتبط با بخش گردشگری است. آژانس جمله ازها و دفاتر مسافرتی در هر استان وجود آژانس

رسانی عو اطال ییراهنماگردشگری داخل استانی و -استان بوشهر این فرصت را دارند که با ایجاد انواع تورهای تفریحی

 مسافران، سهم زیادی در جذب و حمایت گردشگران داخلی و خارجی در سطح استان  داشته باشند.

مجموعـه اجزای آن مورد بازبینی قرار دهیم قطعاً پی خواهیم برد که وجود  لحاظ ازدشگری استان را صـرفاً اگر بخش گر

 های گردشبر روی شاخص خود به خودو توسعه چنین واحدهایی به گستردگی این بخش در استان منجر خواهد شد و 

 درآمدها و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.

وبی دارد خ ریتأثعملیات در صنعت گردشگری استان  برگردش چند هرت ارائه تورهای خروجی ها در جهفعالیت آژانس

قیم اما در صورتی بر درآمدهای مست سازد،بهبود اشتغال و تسهیل در انتقال خدمات به شهروندان را فراهم می جمله ازو منافعی 

با عنایت به  که ودشیمصنعت مزبور در استان  ساتیستأبرداری از داشته و باعث بهبود ظرفیت بهره ریتأثبخش گردشگری 

رهنگی، ف از آثاراقدام به برگزاری گشتهای سیاحتی دریایی یا زمینی جهت بازدید  ،هاشرایط مناسب استان در برخی ماه

 ند.کنتاریخی و طبیعی 

ی و گردشگر داخل جذب بر یامالحظه قابل ریتأثمحصوالت صنعت گردشگری استان متنوع شده و  صورت نیادر 

مستلزم  ،هابدیهی است توفیق در این زمینه خارجی و بهبود درآمدهای مستقیم صنعت گردشگری در استان خواهد داشت.

تان به آن توسعه صنعت گردشگری اس یگذاراستیسدر امر  ستیبایکه مداشته  یفرا استانهای بازاریابی استانی و تالش

 توجه نمود.
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های مناسب در این راستا از اهمیت باالیی هف مسیرهای مهم گردشگری و سعی در ایجاد تفریحگاتعری ،عالوه بر این

 .استالزامی  هاآژانس یجهانگردبرخوردار است. مجموع این شرایط جهت ایجاد تعادل خدمات ورودی و خروجی 

 تورهای خارجی نهیزمدر  هاآن آمار فعالیت .خدمات مسافرتی مذکور غالباً در شهر بوشهر متمرکز هستند هایآژانس

روجی دارند یا صرفاً تورهای خ یاستان ریغ منشأاز محصوالت جهانگردی هستند که  آن دستهکننده دهد که توزیعنشان می

 که ازست ا گشت دریایی توسط کشتیرانی والفجر ،ها در سطح استاندهند. تنها تور مسافرتی و تفریحی آژانسرا ارائه می

 نموده است. به کارشروع  1331سال 

ها و دفاتر مسافرتی تورهای گردشگری استان به تفکیک ، آژانسدفاتر خدمات مسافرتی در استان بوشهر: 43جدولدر

دفتر مسافرتی وجود دارد  21شود، در سطح استان بوشهر که مشاهده می طور همانشهرستان مورد بررسی قرار گرفته است. 

در شهرستان بوشهر قرار دارند و بدیهی است که این تعداد دفتر مسافرتی و گردشگری پاسخگوی استانی با  هاآنکه اکثر 

 های گردشگری نیست.چنین پتانسیل

شهر دفتر در شهر بوشهر و یک دفتر در شهر عالی 12است که  دفتر در شهرستان بوشهر 13از میان دفاتر مسافرتی استان،

اند. همچنین دو دفتر در شهرستان جم، دو دفتر در شهرستان گناوه، دو دفتر در شهرستان دیلم و یک دفتر در مستقر شده

هیچ دفتر مسافرتی  رایدشتی و تنگستان در آمار ارائه شده دا ستان،تهای عسلویه، دیر، دشباشند. شهرستانشهرستان کنگان می

 باشد. نبوده و این نشانگر ضعف شدید این حوزه از خدمات گردشگری برای مسافران می

 دفاتر خدمات مسافرتی در استان بوشهر: 43جدول
 شهرستان نام دفتر ردیف شهرستان نام دفتر ردیف

 بوشهر سفیر بوشهر 11 بوشهر منفرد 1

 بوشهر سیاحت پرواز دنیا 12 بوشهر سیراف 2

 شهرعالی -بوشهر نگین پرواز جنوب 13 بوشهر آریا سیر غربی 3

 جم سپید پرواز جم 14 بوشهر اردالن پارت شیراز 4

 جم عقاب سیر جم 15 بوشهر گل بال سیر بوشهر 5

 گناوه ساحل قوی سفید 16 بوشهر سیموتا پرواز 6

 گناوه گناوهرستم سیر  13 بوشهر کیا پرواز نیان 3

 کنگان پرشیا سیر کنگان 13 بوشهر آهنگ سفر ساحل 3

 دیلم فراز سیر دیلم 13 بوشهر لیان سیر بوشهر 3

 دیلم دیلم سفر سیر 21 بوشهر جام جهان ساحل 11

 1334و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامنبع: اداره کل میراث فرهنگی، 

رسانی و های جاذب گردشگر،یکی از خدمات مهم قابل ارائه به مسافرین در زمینه آگاهیوجود دفاتر مسافرتی در استان

های ساحلی : مقایسه تعداد دفاتر مسافرتی استان51جدولاستفاده از تورهای گردشگری برای جذب بیشتر گردشگر است. در 

 طور مانهاز کل دفاتر مسافرتی کشور آورده شده است.  هاآنهای ساحلی  کشور و سهم تعداد دفاتر مسافرتی استانکشور
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بلوچستان  و ترین سهم مربوط به استان سیستانمربوط به استان مازندران و کم نیب نیا درشود، بیشترین سهم که مشاهده می

 قبل آخر قرار گرفته است. در رتبه ما درصد، 145دفتر و سهمی معادل  21نیز استان بوشهر با تعداد  آن از بعداست. 

 های ساحلی کشور: مقایسه تعداد دفاتر مسافرتی استان51جدول

 سهم از کل کشور )درصد( تعداد دفاتر استان

 145 21 بوشهر

 243 113 خوزستان

 143 11 و بلوچستان سیستان

 145 53 گلستان

 145 53 گیالن

 542 133 مازندران

 146 61 هرمزگان

 1333منبع: آمارنامه دریایی ایران 

 نقل استان بوشهر و های حملزیرساخت -1-2-3-2-3-4-5

 .برخوردار استای از اهمیت ویژه ،سازی برای توسعه بخش جهانگردی یک سرزمیندر زمینه زیربناها وجود

آهن، اهها، رها، فرودگاهنقل نظیر جاده و های سیستم حملهای مرتبط با بخش گردشگری شامل انواع زیرساختزیرساخت

 شود.ها و بنادر و ... میهای مسافربری، کشتیخطوط هوایی، پایانه

ریا یا از راه هوا، د هاآنمقصد و برگرداندن به  هاآنجابجایی مسافران و رساندن  وظیفهنقل  و حملدر این زمینه، سیستم 

 ،میزان کارایی، راحت بودن، سالمت و امنیتاست و قلب صنعت جهانگردی  ،نقل و سیستم حمل را برعهده دارد. زمین

 آید.می به دستکننده نوع تجربه و سطح مطلوبیتی است که از سفر تعیین

هانگردی جنیز، تاریخی  لحاظ ازترین بخش کل هزینه سفر است. عمدهدهنده تشکیل ،نقل و در برخی موارد هزینه حمل

 یو تقاضا بوده محرک توسعه جهانگردی ،نقل و اصالح و بهبود سیستم حمل و اندتوسعه یافتهگریکدیبا نقل  و و حمل

قل در استان ن و های حملدر ادامه به بررسی وضعیت زیرساخت .گشته استنقل  و جهانگردی نیز متقابالً باعث توسعه حمل

 شود. بوشهر پرداخته می

ی و ، کالبدی ، مالی و جمعیتی( به تفصیل در گزارش بررسشامل)پیوند فیزیکی چندگانهالزم به ذکر است که پیوند 

 ت.صلی بین سکونتگاهها )موضوع گزارش فصل نهم شرح خدمات( آمده استحلیل پیوندهای ا

 مطالبی که به طور مشخص در ارتباط با پیوند های کاالیی در گزارش مذکور شامل موارد زیر است .

 حجم جابجایی کاال بین استان بوشهر و سایر استان های کشور.

 (1333قدرت پیوند کاالیی بین استانی بوشهر)در سال 
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 مهم ترین پیوندهای کاالیی برون استانی بوشهر

 کاالیی بین استانی شهرهای بوشهرمهم ترین جریانهای 

 مهم ترین پیوندهای کاالیی شهر استان بوشهر

 ینقل گردشگران داخل و حمل تیوضع -1-2-3-2-3-4-5-1

آمار گردشگران داخلی 1331-1332 -نقلی در سفرهای بهار و تابستان داخل کشور و : مدهای مختلف حمل51جدول

و  1331، 1331های دهد. با توجه به دسترسی به اطالعات سالنقلی استفاده شده، نشان می و کشور را برحسب مدهای حمل

 ها و فصول اشاره شده صورت گرفته است.الهای این بخش از گزارش بر روی سدر فصول بهار و تابستان، تحلیل 1332

ی نقلی مسافران و گردشگران داخل و دهند، وسایل نقلیه شخصی، بیشترین مد حملکه نمودارها نیز نشان می طور همان

 نیز سواری کرایه و اتوبوس قرار گرفته است. بنابراین با توجه به آنکه بیشترین آن از بعدرا به خود اختصاص داده است. 

ای است، این امر نیازمند توجهی ویژه است. سفرهای هوایی و شناورها سفرهای گردشگری داخلی، مربوط به سفرهای جاده

 اند. نیز آمار بسیار پائینی را به خود اختصاص داده

 1331-1332 -نقلی در سفرهای بهار و تابستان داخل کشور و : مدهای مختلف حمل51جدول

 بوسینیم اتوبوس شناور قطار هواپیما دوره زمانی
سواری 

 کرایه

نقلیه  لیوسا

 شخصی

ه وسیله نقلیه متعلق ب

 دیگران

سایر وسایل 

 نقلیه

بهار و تابستان 

1331 
644333 1123232 3311 3331413 2233143 6513332 23132123 5313523 1332664 

 655211 655211 655211 655211 655211 655211 655211 655211 655211 1331بهار 

 633163 633163 633163 633163 633163 633163 633163 633163 633163 1331تابستان 

 2312423 3631325 33313611 3332313 2331223 5431531 65313 343332 424133 1332بهار 

 2323633 3436213 34533322 3251433 2242353 6636222 42422 1221115 533431 1332تابستان 

  1332منبع: مرکز آمار ایران،  طرح آمارگیری از گردشگران ملی 

که مشخص  گونههماندهد. نشان می 1331نقلی را در سفرهای داخلی کشور طی دوره بهار  و ، مدهای حمل25 نمودار

هار ر بای، سهم عمده سفرهای داخلی کشور را دونقل جادههای حملاست، استفاده از وسایل نقلیه شخصی و سایر گزینه

 اند: ، به خود اختصاص داده1331
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 1331بهار  -: سفرهای داخل کشوری25 نمودار

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمنبع: محاسبات مشاور 

نشان داده شده  1332نقل از سفرهای داخلی کشور طی تابستان  و نیز سهم هر یک از انواع مدهای حمل 26نموداردر 

 ندارد. 1331ت چندانی با بهار سال است که وضعیت این دوره نیز، تفاو

 1332تابستان  -سفرهای داخل کشوری: 26نمودار

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمنبع: محاسبات مشاور 

 نقل گردشگران خارجی و وضعیت حمل -1-2-3-2-3-4-5-2

اطالعات مربوط به گردشگران  ،مرزهای ورودی برحسب: تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور 52جدول

شود ارتباطات زمینی، بیشترین که مشاهده می طورهماندهد. مرزهای ورودی نشان می برحسبخارجی وارد شده به کشور را 

 سهم را در جابجایی مسافران و گردشگران خارجی به کشور داشته است. 

 مرزهای ورودی برحسب: تعداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور 52جدول
 مرز دریایی  مرز زمینی مرز هوایی  جمع سال

1335 533443 163533 333433 6434 

1331 1412161 335313 331333 15113 

1335 2335111 111 111 111 
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 مرز دریایی  مرز زمینی مرز هوایی  جمع سال

1333 2232535 634522 1621311 16342 

1333 3121233 623624 2434135 13524 

1331 3234126 633553 2623633 23336 

1331 4131415 353143 3133641 13323 

1332 4311326 1331113 3441352 31365 

 1332منبع: مرکز آمار ایران 

وضعیت گردشگران خارجی وارد  ، مرزهای ورودی برحسب: گردشگران خارجی وارد شده به استان بوشهر 53جدول

 مرزهای هوایی، زمینی و دریایی نشان داده است.  برحسبشده به استان بوشهر را 

 مرزهای ورودی برحسب: گردشگران خارجی وارد شده به استان بوشهر 53جدول

 مرز دریایی  مرز زمینی مرز هوایی  جمع سال

1335 5613 4251 1212 151 

1333 3113 1314 635 511 

1333 3261 2332 331 153 

1331 3223 2156 233 333 

 1332منبع: مرکز آمار ایران 

نیز مدهای مختلف قابل استفاده توسط گردشگران خارجی برای سفر به استان بوشهر مشخص شده است.  23نموداردر 

در  درصد 31تا  61شود، بیشترین تعداد سفرها به استان از نوع سفرهای هوایی است )رقمی بین که مشاهده می طور همان

 بهاست.  1331های مختلف(. اما نکته قابل توجه افزایش تعداد سفرهای دریایی و کاهش سفرهای زمینی در سال سال

درصد از سفرها را به خود اختصاص داده است و سفرهای زمینی به  23، سفرهای دریایی حدود  1331در سال  کهیطور

دهی به  های دریایی کشور را برای سرویستجهیز و بهبود زیرساخت این نکته توجه به درصد رسیده است. 11سهمی معادل 

 کند.چندان می گردشگران دو

 نقل از سفرهای گردشگران خارجی به استان بوشهر و : سهم مدهای مختلف حمل27نمودار

 1332منبع: مرکز آمار ایران، جداول سالنامه آماری 
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دهد. تفاوت بسیار قابل ، سهم مدهای مختلف را در سفرهای گردشگران خارجی وارد شده به کشور  نشان می23نمودار

شده است. بیشترین سهم سفرهای خارجی در سطح  دهیکشبه تصویر  23نمودارتوجه سهم انواع سفر در کشور و استان در 

است،  طور که مشخص کشور مربوط به مرزهای زمینی است و سفرهای هوایی با اختالف بسیار در رتبه دوم قرار دارند. همان

 توجهی ندارند. سفرهای دریایی در سطح کشور سهم چندان قابل

 نقل از سفرهای گردشگران خارجی به کشور و : سهم مدهای مختلف حمل23نمودار

 
 1332رانیمرکز آمار امنبع: 

 خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی -1-2-3-2-3-4-6

ولید شده، افزوده ت ارزش نظر ازدر ابتدای این بخش جایگاه استان بوشهر در بخش خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی 

جایگاه کشوری ورزش و ی فرهنگ خدمات بخش دربوشهر  استان گاهیجا: 54جدول شود. در بررسی و با کشور مقایسه می

-32خدمات فرهنگی و ورزشی در استان بوشهر و نیز جایگاه استان بوشهر در خدمات فرهنگی و ورزشی کشور در دوره 

 بررسی شده است.  1333

هنگی و های فرفعالیت کهیحال دراستان بوشهر در بخش خدمات فرهنگی و ورزشی، جایگاه مناسبی در کشور ندارد. 

اند، سهم استان بوشهر را ایجاد کرده افزودهارزشدرصد از  1421متوسط  طور به سال هرر ورزشی در دوره مورد بررسی د

درصد بوده است. همچنین در دوره مذکور سهم استان  143متوسط  طور به سال هرکشور در  افزوده ارزشها از این فعالیت

دهند درصد بوده است. این اطالعات نشان می 1452متوسط  طور بهکشور،  در یورزشخدمات فرهنگی و  افزوده ارزشاز کل 

 های مربوط به خدمات فرهنگی و ورزشی در استان بوشهر از کشور کمتر است. که درجه اهمیت فعالیت

. شاخص است افزوده ارزشکند، شاخص ضریب مکانی این موضوع را تأیید می یخوببههایی که یکی دیگر از شاخص

بوده است. این عدد به معنای آن است  1426متوسط  طوربهو ورزشی استان در طول این دوره مذکور برای خدمات فرهنگی 
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ها ین فعالیتا جهینت درکند و که استان بوشهر بخشی از خدمات فرهنگی و ورزشی مورد نیاز خود را از خارج استان تأمین می

های دوره مورد بررسی شاخص شوند. همچنین به دلیل آنکه در تمامی سالاستان محسوب می هیپا غیرهای جزء فعالیت

های فرهنگی و ورزشی در استان بوشهر، در گروه این بخش کمتر از یک بوده است، فعالیت افزوده ارزشضریب مکانی 

 گیرند. قرار می یرتخصصیغهای فعالیت

ای است. زیرا این استان بخشی از بر این اساس، حوزه نفوذ خدمات فرهنگی و ورزشی در استان بوشهر، نهایتًا منطقه

 کند. خدمات مورد نیاز خود را در این زمینه از خارج استان تأمین می

 کشوری ورزش و ی فرهنگ خدمات بخش دربوشهر  استان گاهیجا: 54جدول 

 شاخص فعالیت شرح
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 1421 1413 1414 1416 1426 1423 1425 1421 1413 1414 1411 1413 1431 1433 1441 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 1433 1414 1413 1413 1413 1413 1432 1434 1434 1433 1462 1464 1433 1462 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1452 1453 1446 1451 1463 1451 1456 1454 1433 1435 1441 1433 1464 1465 1463 سهم استان از کشور )درصد(

 1426 1414 1413 1415 1423 1423 1424 1422 1413 1413 1413 1412 1443 1452 1466 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

 بوشهر نمایش داده استان دری ورزش وی فرهنگ خدمات افزودهارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند 23نمودار در 

همانطور که مالحظه می شود شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده این فعالیت در کل دوره دارای نوسانات بسیار  شده است.

با افت بسیار شدید مواجه بوده است. این نوسانات به طور کلی و شکست شدید سال  1332زیادی بوده و به ویژه در سال 

را می توان با دو دلیل توجیه نمود. اول اینکه با رشد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز و افزایش شدید ارزش  1332

ز سهم خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی کاسته شده و در نتیجه شاخص ضریب افزوده تولیدی آنهادر استان بوشهر، ا

مکانی ارزش افزوده این فعالیت خدماتی در این دوره کاهش یافته است . در نمودار زیر با حذف صنایع نفت و گاز و 

ده است. ش پتروشیمی و انتقال گاز، یک بار دیگر شاخص ضریب مکانی خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی محاسبه

همانطور که مالحظه می شود نمودار به خوبی نشان می دهد که بخشی از نوسانات این دوره مربوط به رشد بیش از حد صنایع 

 نفت و گاز و پتروشیمی و انتقال گاز در استان بوده است. 

ی و ورزشی در آن است که ارزش افزوده خدمات تفریحی، فرهنگ 1332اما دلیل دیگر این نوسانات و شکست سال 

درصد و به قیمت  23استان در این سال نسبت به سال قبل کاهش بسیار شدید را تجربه کرده است و به قیمت جاری حدود 

درصد رشد منفی را تجربه کرده است. اما دلیل اینکه چرا چنین کاهشی در این خدمات اتفاق افتاده معلوم  33ثابت حدود 

فعالیتهای تولید فیلم »، از فعالیتهای زیرمجموعه ای از قبیل 32رزشی با کد آیسیک نیست. خدمات تفریحی، فرهنگی و و
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وزه ها و سایر کتابخانه ها، آرشیوها، م»، «فعالیتهای کارگزاران خبری»، «سینمایی، رادیو، تلویزیون و سایر فعالیتهای سرگرمی

 شکیل می شود. ت« فعالیتهای ورزشی وسایر فعالیتهای تفریحی»و « فعالیتهای فرهنگی

 بوشهر استان دری ورزش وی فرهنگ خدمات افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند: 23نمودار 

 
 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

 بررسی وضعیت امکانات فرهنگی استان بوشهر -1-2-3-2-3-4-6-1

حاکی  آمدهدستبههای استان بوشهر بررسی شده است. نتایج در این بخش توزیع خدمات فرهنگی در سطح شهرستان

درصد از  33درصد از تعداد سینماهای استان و  36 مثال عنوان بهخدمات در سطح شهرستان بوشهر است.  گونهنیااز تمرکز 

 ر استقرار پیدا کرده است. های سینما در استان در شهرستان بوشهتعداد صندلی

 1332بوشهر در سال  استانی نماهایس تیظرف و تعداد: 55جدول 
 سهم )درصد( تعداد تماشاچی سهم )درصد( گنجایش سهم )درصد( تعداد سینما سال

 %23 26341 %33 1311 %36 6 بوشهر

 %1 1 %1 1 %1 1 تنگستان

 %31 64311 %13 231 %14 1 جم

 %1 1 %1 1 %1 1 خارک

 %1 1 %1 1 %1 1 دشتستان

 %1 1 %1 1 %1 1 دشتی

 %1 1 %1 1 %1 1 دیر

 %1 1 %1 1 %1 1 دیلم

 %1 1 %1 1 %1 1 عسلویه

 %1 1 %1 1 %1 1 کنگان

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.700

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

گی خدمات تفریحی، فرهن

و ورزشی

گی خدمات تفریحی، فرهن

و ورزشی بدون صنایع 

می و نفت و گاز و پتروشی

انتقال گاز
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 سهم )درصد( تعداد تماشاچی سهم )درصد( گنجایش سهم )درصد( تعداد سینما سال

 %1 1 %1 1 %1 1 گناوه

 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

بوشهر است. از سوی دیگر بررسی تعداد تماشاچی شهرستان  3عدم وجود سالن سینما در  ارتباطنیدرانکته قابل توجه 

( را به خود اختصاص %31ها )دهد اگرچه شهرستان جم تنها یک سالن سینما دارد اما سهم قابل توجهی از تماشاچینشان می

ضای های استان، تقاهای فرهنگی مناسب در سایر شهرستانود زیرساخترسد در صورت وجداده است. بنابراین به نظر می

 کافی برای خدمات فرهنگی ارائه شده وجود خواهد داشت.

بوشهر در سال  استانهای ایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستانهای نم: سالن56جدول 

های ان و برنامههای استهای نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر را به تفکیک شهرستانسالن1332

 دهد.نمایش می 1332در آن در سال  اجرا شده

 1332بوشهر در سال  استانهای ایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستانهای نم: سالن56جدول 

 شهرستان
 تعداد تماشاگر تعداد برنامه سالن نمایش

 موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر گنجایش تعداد

 4311 13351 12 24 1211 3 بوشهر

 311 4331 2 6 421 2 تنگستان

 1 2331 1 4 321 1 جم

 631 3535 2 11 441 3 دشتستان

 361 3611 1 5 261 1 دشتی

 311 4335 2 6 311 3 دیر

 1 2331 1 4 311 1 دیلم

 1 1 1 1 1 1 عسلویه

 331 6111 1 3 311 1 کنگان

 361 4331 2 6 531 2 گناوه

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر در توزیع سالن، 56جدول بر اساس اطالعات ارائه شده در 

 تر بوده است.های این استان نسبت به توزیع تعداد سینماها در استان متوازنشهرستان

 1332های استان بوشهر را در سال های برگزار شده در شهرستانهای کتاب و سایر نمایشگاهتعداد نمایشگاه 31نمودار 

 دهد:نشان می
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 1332های استان بوشهر در سال در شهرستان های برگزار شده: تعداد نمایشگاه31نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 یبرگزارنمایشگاه، از منظر   3و  11های دشتستان و بوشهر به ترتیب با فراوانی شود شهرستانکه مالحظه می طورهمان

ها در رتبه نخست قرار دارند و شهرستان عسلویه با یک نمایشگاه در رتبه پایانی قرار کتاب و سایر نمایشگاه یهاشگاهینما

 دارد.

های موجود در تعداد کتابخانه1332های استان در سال های استان بوشهر به تفکیک شهرستان: تعداد کتابخانه53جدول 

 گذارد.ها به نمایش میهای استان و سهم هر یک از شهرستاناستان بوشهر را به تفکیک شهرستان

 1332های استان در سال های استان بوشهر به تفکیک شهرستان: تعداد کتابخانه57جدول 

شهرست

 ان

های کتابخانه

 ومیعم

سهم از کل 

 )درصد(

 یهاکتاب

 موجود

سهم از کل 

 )درصد(

تعداد 

 اعضا

سهم از کل 

 )درصد(

 %22 3131 %21 165431 %23 13 بوشهر

 %3 2361 %14 113633 %15 11 تنگستان

 %12 3333 %6 51156 %3 5 جم

 %21 6356 %21 166553 %21 15 دشتستان

 %3 2434 %11 34331 %3 3 دشتی

 %3 2563 %3 63512 %5 4 دیر

 %2 335 %4 31333 %4 3 دیلم

 %3 323 %2 12133 %3 2 عسلویه

 %3 2323 %5 36316 %5 4 کنگان

 %3 2362 %3 63351 %3 6 گناوه

 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

3

5

3

11

5
4
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4 4
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ها در توزیع کتابخانه1332های استان در سال های استان بوشهر به تفکیک شهرستان: تعداد کتابخانه53جدول بر اساس 

ن های عمومی استان در سه شهرستادرصد از کتابخانه 61نزدیک به  کهیطوربههای استان بوشهر نامتوازن است شهرستان

کتابخانه داشته نسبت به  5اند. نکته قابل توجه این است که اگرچه شهرستان جم تنها بوشهر، دشتستان و تنگستان مجتمع شده

 کتابخانه بوده، تعداد اعضای بیشتری داشته است. 11شهرستان تنگستان که دارای 
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تعداد عناوین مطبوعات : 53جدولتعداد عناوین مطبوعات محلی و منطقه ای در استان بوشهر به تفکیک شهرستانها در 

 ،ای استان عنوان مطبوعات محلی و منطقه 31از ارایه شده است  محلی و منطقه ای در استان بوشهر به تفکیک شهرستان

شهرستانهای دشتستان و گناوه به ترتیب با  را به خود اختصاص داده است.درصد  6143معادل  ،عنوان 13شهرستان بوشهر 

 ه های بعدی قرار دارند درصد در رتب 1243درصد و  1641

 تعداد عناوین مطبوعات محلی و منطقه ای در استان بوشهر به تفکیک شهرستان: 53جدول

 سهم شهرستانها ازعناوین مطبوعات محلی و منطقه ای  عناوین مطبوعات محلی و منطقه ای  شهرستان

 6143 13 بوشهر

 342 1 تنگستان

 1641 5 دشتستان

 1 1  دیر

 1  1 دشتی

 1  1 دیلم

 1  1 جم

 1243 4 گناوه 

 342 1 کنگان

 342 1 عسلویه

 111 31 استان 

  1333-گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر :منبع
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امکان مذهبی موجود در استان 1332های استان در سال : اماکن مذهبی استان بوشهر به تفکیک شهرستان53جدول در 

 های استان نمایش داده شده است:بوشهر به تفکیک شهرستان

 1332های استان در سال : اماکن مذهبی استان بوشهر به تفکیک شهرستان53جدول 

 هااماکن مذهبی اقلیت تکیه و حسینیه مسجد متبرکه اسالمیاماکن  شهرستان

 13 31 123 53 بوشهر

 1 65 133 53 تنگستان

 1 61 126 11 جم

 1 131 236 115 دشتستان

 1 63 155 63 دشتی

 1 63 155 33 دیر

 1 21 56 35 دیلم

 41 11 23 3 عسلویه

 31 43 51 4 کنگان

 4 55 113 44 گناوه

 1332آماری استان بوشهر سال  منبع: سالنامه

که مالحظه  طور هماندهد. های استان بوشهر را از کل امکان مذهبی استان نشان میسهم هر یک از شهرستان 31نمودار 

 شود شهرستان دشتستان بیشترین سهم را از اماکن مذهبی استان داشته است.می

 1332های استان بوشهر از اماکن مذهبی استان در سال : سهم شهرستان31نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

وان گفت تتری برخوردار بوده و میهای استان بوشهر از منظر توازن از وضعیت مطلوبتوزیع اماکن مذهبی در شهرستان

 های استان تا حد نسبتاً مطلوبی از خدمات مذهبی برخوردار هستند.شهرستانتمامی 

بوشهر

1143% تنگستان

1143%

جم

343%

دشتستان

2441%
دشتی

1241%

دیر

1143%

دیلم

443%

عسلویه

344%

کنگان

546%

گناوه

341%



تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960908م 

 
33 

 بررسی وضعیت امکانات و تأسیسات ورزشی استان بوشهر  -1-2-3-2-3-4-6-2

های مرتبط با خدمات ورزشی استان بوشهر ارائه شده است. با توجه به محدودیت اطالعات، در این قسمت برخی شاخص

استان  1332های استان صورت پذیرد. بر اساس سالنامه آماری سال ها در سطح شهرستانتالش شده تا حد امکان تحلیل

نمودار ح به شر« زورخانه»و « پیست»، «استخر»، «سالن»، «میدان»، «نزمی»های ورزشی از قبیل بوشهر، تعداد تأسیسات و مکان

 است.  32

 1332های ورزشی استان بوشهر در سال : تأسیسات و مکان32نمودار 

 
 .1332محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال منبع: 

های ، مربوط به سالن1332درصد از تأسیسات ورزشی استان بوشهر در سال  61شود نزدیک به که مالحظه می طورهمان

 د.انهای بعد قرار گرفتههای ورزشی با اختالف زیادی در رتبهها و پیستورزشی بوده است و زمین

ورزش  تحت پوشش نهادهایوضعیت ورزشکاران : وضعیت ورزشکاران در استان بوشهر به تفکیک شهرستان61جدول 

ت در را به تفکیک جنسی ی قهرمانیورزشکاران تحت پوشش نهادهاو  یافته و تحت پوشش ورزشکاران سازمان ،همگانی

 .دهد های استان نشان می شهرستان

شهرستانهای بوشهر و دیلم  ،دهای ورزش همگانی در استان بوشهراز کل ورزشکاران تحت پوشش نها 61جدول با توجه به 

 درصد بیشترین سهم را  داشته اند . 1441درصد و  1341درصد ، 2543و جم به ترتیب با 

درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص  3143شهرستان بوشهر با  ،و تحت پوشش در استان ازمان یافتهاز کل ورزشکاران س

درصد قرار گرفته  1146درصد و دشتستان با  1341داده است و در رتبه های بعدی و با اختالف نسبتا زیاد شهرستانهای جم با 

43

1

113

5

26

2
1

21

41

61

31

111

121

زمین میدان سالن استخر پیست زورخانه
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درصد بیشترین سهم را  2643هرستان بوشهر با اند همچنین از کل ورزشکاران تحت پوشش نهادهای قهرمانی استان باز هم ش

 درصد قرار گرفته اند. 1342درصد و گناوه با  1644به خود اختصاص داده است و در رتبه های بعدی شهرستانهای جم با 

 : وضعیت ورزشکاران در استان بوشهر به تفکیک شهرستان61جدول 

  شهرستان

 

ورزشکاران 

تحت 

پوشش 

ادهای نه

ورزش 

 همگانی 

 

ورزشکاران 

زن تحت 

پوشش 

نهادهای 

ورزش 

 همگانی 

 

ورزشکاران 

مرد تحت 

پوشش 

نهادهای 

ورزش 

 همگانی 

کل  

ورزشکاران 

ه یافتسازمان

و تحت 

 پوشش 

ورزشکاران  

زن 

ه یافتسازمان

و تحت 

 پوشش 

ورزشکاران  

مرد 

ه یافتسازمان

و تحت 

 پوشش

تعداد 

کارشناسان 

 ورزشی 

کل  

ورزشکاران 

تحت 

پوشش 

نهادهای 

 قهرمانی 

  

ورزشکاران 

زن تحت 

پوشش 

نهادهای 

 قهرمانی 

 

ورزشکاران 

مرد تحت 

پوشش 

نهادهای 

 قهرمانی  

 2431 1211 3631 43 3345 6431 15325 11556 3542 21133 بوشهر

 331 224 1114 14 1336 456 1332 2311 2321 5631 تنگستان

 651 131 341 13 4512 1413 5323 1343 1461 3313 دشتستان

 611 114 314 13 1253 413 1661 2415 1631 4135 دیر

 525 121 645 14 1135 433 1633 1315 1421 3335 دشتی

 311 231 1131 15 2361 1151 4111 6363 3333 11341 دیلم

 1321 441 2261 23 5561 4224 3334 3213 6531 14333 جم

 1551 231 1321 11 3621 1266 4336 4436 2451 6336 گناوه 

 311 161 331 22 1333 651 2143 2343 2131 4433 کنگان

 611 141 341 11 2451 1111 3551 2211 1311 4111 عسلویه

 11615 3133 13353 136 33613 13641 51253 44643 32321 33563 استان

 1333 -اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر سال :منبع

 استان بوشهراز ورزشکاران مختلف سهم شهرستانهای  :61جدول 

 شهرستان

ورزشکاران 

تحت 

پوشش 

نهادهای 

ورزش 

 همگانی

 

ورزشکاران 

زن تحت 

پوشش 

نهادهای 

ورزش 

 همگانی 

ورزشکاران  

مرد تحت 

پوشش 

نهادهای 

ورزش 

 همگانی 

کل  

ورزشکاران 

ه یافتسازمان

و تحت 

 پوشش 

ورزشکاران  

زن 

ه یافتسازمان

و تحت 

 پوشش 

ورزشکاران  

مرد 

ه یافتسازمان

و تحت 

 پوشش

تعداد 

کارشناسان 

 ورزشی 

کل  

ورزشکاران 

تحت 

پوشش 

نهادهای 

 قهرمانی 

  

ورزشکاران 

زن تحت 

پوشش 

نهادهای 

 قهرمانی 

 

ورزشکاران 

مرد تحت 

پوشش 

نهادهای 

 قهرمانی  

 2343 3346 2643 2445 2343 3643 3143 2543 2543 2543 بوشهر

 343 341 343 341 441 246 345 643 346 343 تنگستان

 641 641 641 342 1344 341 1146 441 444 443 دشتستان

 543 343 542 343 343 243 342 544 541 543 رید

 443 343 443 341 345 243 343 443 443 443 یدشت

 345 343 346 343 343 645 341 1544 1241 1441 لمید

 1341 1441 1644 1343 1645 2343 1341 1344 2141 1341 جم

 1446 346 1342 546 1143 342 345 1141 344 343 گناوه

 643 541 643 1142 442 343 441 543 643 543 کنگان

 543 445 544 541 343 642 643 443 543 543 هیعسلو

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 استان

 1333 -اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر سال : منبع
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اماکن ورزشی بر اساس سرانه اماکن  سرانه سرانه اماکن ورزشی در استان بوشهر به تفکیک شهرستان :62جدول در

 سرانه امکان ورزشی در استان بوشهر یک متر مربع می .ورزشی روباز و سرپوشیده در شهرستانهای استان ارایه شده است

باشد .در رتبه های بعدی شهرستان دیلم با   ع مربوط به شهرستان گناوه میمتر مرب 241بیشترین سرانه اماکن ورزشی با  باشد و

بیشترین سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده  .متر مربع قرار گرفته اند 142با  متر مربع و شهرستاهای بوشهر و دشتستان هر کدام 143

روباز مترمربع و بیشترین سرانه اماکن ورزشی  242و  445، 443دیلم ،گناوه و دشتستان به ترتیب با  مربوط به شهرستاهای 

 باشد .ی متر مربع م 245و  243، 343دیلم و جم به ترتیب با  ،مربوط به شهرستانهای گناوه

 سرانه اماکن ورزشی در استان بوشهر به تفکیک شهرستان :62جدول 

 سرانه اماکن ورزشی روباز )مترمربع( سرانه اماکن ورزشی سرپوشیده  )مترمربع( کل -سرانه اماکن ورزشی )مترمربع(  

 241 243 142 بوشهر

 146 145 143 تنگستان

 143 442 142 دشتستان

 141 143 146 دیر

 142 143 143 دشتی

 243 443 143 دیلم

 245 146 141 جم

 343 445 241 گناوه 

 141 143 145 کنگان

 145 243 141 عسلویه

 1433 2453 1 استان

 1333 -اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر سال :منبع

سالن بوده است که بیشترین سهم از آن مربوط به شهرستان  342در استان بوشهر  1333تعداد سالن های ورزشی در سال 

درصد  1143درصد ، 1343تنگستان و گناوه به ترتیب با  ،شهرستانهای دشتستانتبه های بعدی باشد در ر درصد می 23بوشهر با 

درصد در شهرستان بوشهر قرار  23خصوصی استان بوشهر در حدود ورزشی باشگاه  643از درصد قرار گرفته اند.  343و

درصد  343درصد و  1241رصد و د 2142شهرستانهای دشتستان ،تنگستان و دشتی با اختالف نسبتا زیاد به ترتیب با سهم   ،دارد

 .در رتبه های بعدی قرار گرفته اند

 ،ستانهای جمختالف زیاد شهرابعد از شهرستان بوشهر و با  .رزشی در شهرستان بوشهر قرار داردبیشترین ظرفیت مکانهای و

شهر قرار دارد و رستان بوهمچنین بیشترین ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان بازهم در شه .تنگستان و دیر قرار گرفته اند

 .جم و گناوه قرار دارند ،شهرستانهای دشتستاندر رتبه های بعدی و با اختالف زیاد 

ر وضع که تأثیر بسیار زیادی ب همطرح بوددر استان در سالهای اخیر بحث واگذاری سالنهای ورزشی الزم به ذکر است که 

رزشی به بخش خصوصی، با مدیریت بهتر بخش خصوصی، کیفیت . از یک طرف با واگذاری اماکن وموجود این بخش دارد

خدمات افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر با توجه به ماهیت بخش خصوصی که به دنبال سود آوری اقتصادی است، قیمت 
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 اگذاریخدمات ارائه شده افزایش خواهد یافت و بنابراین شاید بخش از جامعه از این خدمات محروم شوند. بنابراین در و

اماکن ورزشی به بخش خصوصی به نقاط و مثبت و منفی آن باید توجه ویژه داشت تا ضمن افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، 

 قیمتها افزایش شدیدی نداشته باشند تا همه اقشار جامعه توانایی استفاده از این خدمات را داشته باشند. 
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 در استان بوشهر به تفکیک شهرستانبررسی امکانات و تجهیزات ورزشی :63جدول 

  شهرستان
های تعداد سالن

  1333ورزشی در سال 

تعداد مربیان 

 ورزشی 

تعداد استخر  

 سرپوشیده 

تعداد باشگاه 

 ورزشی خصوصی 

تعداد کارشناسان 

 ورزشی 

ظرفیت مکان 

 ورزشی )نفر در روز( 

ظرفیت مکانهای 

 ورزشی

خاص بانوان  

 روز( -)نفر 

 1311 3621 43 131 1 631 213 بوشهر

 331 631 14 33 1 153 34 تنگستان

 351 531 13 131 1 161 143 دشتستان

 241 541 13 33 1 33 43 دیر

 211 411 14 51 1 131 55 دشتی

 145 331 15 31 1 135 41 دیلم

 341 1311 23 23 1 432 33 جم

 341 421 11 51 1 136 53 گناوه 

 131 331 22 31 1 111 35 کنگان

 165 361 11 23 1 33 34 عسلویه

 3611 3611 136 643 5 2333 342 استان

 1333 -اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر سال :منبع

 استان بوشهرورزشی از امکانات و تجهیزات سهم شهرستان ها : 64جدول

 شهرستان

 یهاسالن تعداد

تعداد مربیان  1333در سال  یورزش

 ورزشی 

تعداد استخر  

 سرپوشیده 

تعداد باشگاه 

 ورزشی خصوصی 

تعداد کارشناسان 

 ورزشی 

ظرفیت مکان 

 ورزشی )نفر در روز( 

ظرفیت مکانهای 

 ورزشی

خاص بانوان  

 روز( -)نفر 

 3641 4241 2445 2343 2141 2345 2341 بوشهر

 342 343 341 1241 141 643 1143 تنگستان

 343 642 342 2142 2141 643 1343 دشتستان

 643 643 343 641 141 343 543 رید

 543 443 341 343 2141 343 344 یدشت

 441 443 343 446 141 343 544 لمید

 344 1541 1343 445 141 2141 541 جم

 344 443 546 343 2141 344 343 گناوه

 541 444 1142 443 2141 443 443 کنگان

 446 442 541 443 141 442 446 هیعسلو

 111 111 111 111 111 111 111 استان

 1333 -اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر سال :منبع
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 خدمات آموزشی -1-2-3-2-3-4-7

در این قسمت از گزارش، جایگاه خدمات آموزشی در استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه ابتدا »

 شود. تولید شده، بررسی و با کشور مقایسه می افزوده ارزش نظر ازوضعیت خدمات آموزشی استان بوشهر 

جایگاه خدمات آموزشی در استان بوشهر و نیز جایگاه استان بوشهر در خدمات آموزشی کشور در دوره   65جدول در

های آموزش ابتدایی و بررسی شده است. خدمات آموزشی دارای سه فعالیت زیرمجموعه است که شامل فعالیت 32-1333

 شود. می االنسبزرگزش متوسطه، آموزش عالی و آمو

های الیتمجموعه فع کهیدرحالاستان بوشهر در هر سه بخش مذکور به جایگاه مناسب خود در کشور دست نیافته است. 

استان بوشهر را ایجاد کرده، سهم این  افزودهارزشدرصد از  2455متوسط  طور به سال هرآموزشی در دوره مورد بررسی در 

 افزوده ارزشدرصد بوده است. همچنین سهم استان از  3433متوسط  طور به سال هرکشور در  زودهاف ارزشها از فعالیت

دهند که درجه درصد بوده است. همه این اعداد و ارقام نشان می 1442 هرسالمتوسط در  طور بههای آموزشی کشور فعالیت

های آموزشی در استان بوشهر از کشور کمتر است. البته استان بوشهر در بخش آموزش عالی و نیز برخی مراکز اهمیت فعالیت

تان و وان در قالب ارزش افزوده اسمطالعاتی و تحقیقاتی در سطح کشور جایگاه ویژه ای دارد که لزوماً این ویژگیها را نمی ت

 مقایسه با کشور، نمایان ساخت. در ادامه گزارش به این ویژگیها پرداخته خواهد شد. 

. شاخص است افزودهارزشکند، شاخص ضریب مکانی ی این موضوع را تأیید میخوببههایی که یکی دیگر از شاخص

بوده است. این عدد به معنای آن است که  1466متوسط  طوربهره های آموزشی استان در طول این دومذکور برای فعالیت

ها عالیتاین ف جهینت دراستان بوشهر، استان بوشهر به اندازه سهمش از اقتصاد کشور، از بخش آموزش کشور سهم ندارد و 

تروشیمی در استان از و پشوند. البته دلیل اصلی چنین اتفاقی حضور صنایع نفت و گاستان محسوب می هیناپاهای جزء فعالیت

است که سبب شده تا سهم استان از ارزش افزوده کشور بیشتر شده و در نتیجه سایر فعالیتهای اقتصادی استان، منجمله آموزش، 

 کمرنگ تر دیده شوند.

های آغازین دوره مورد بررسی شاخص ضریب مکانی کل خدمات آموزشی، بیشتر از یک همچنین به دلیل آنکه در سال

های ی آموزشی در استان بوشهر، در گروه فعالیتهاتیفعالیابد، های پایانی به کمتر از یک کاهش میست و در سالا

 ای است. هی و منطقبوشهر محلهای آموزشی در استان گیرند. بر این اساس حوزه نفوذ فعالیتتخصصی رو به افول قرار می

ای زیربخش آموزش ابتدایی و متوسطه، شرایطی مشابه با کل در میان سه زیربخش آموزش، شاخص ضریب مکانی بر

های مربوط به آموزش ابتدایی و متوسطه در استان بوشهر، یک بخش تخصصی رو به بخش آموزش دارد و بنابراین فعالیت

هر، ششوند. شاخص ضریب مکانی برای زیربخش آموزش عالی در استان بوای محسوب میافول با حوزه نفوذ محلی و منطقه
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محلی  ی و با حوزه نفوذرتخصصیغهای این حوزه از یک است. بنابراین فعالیت ترکوچکهای مورد بررسی در تمامی سال

 .شوندیمای، ارزیابی و منطقه

، شرایطی متفاوت را تجربه کرده است. این شاخص در االنسبزرگشاخص ضریب مکانی در خصوص زیربخش آموزش 

یابد. اما در آخرین سال دوره مورد بررسی از یک است و سپس به کمتر از یک کاهش می تررگبزهای ابتدایی دوره، سال

های بدون لحاظ کردن سال پایانی، فعالیت بیترت نیبدیابد. از یک افزایش می تربزرگبه عددی  مجدداً( 1332)سال 

ط سال شود. اما با لحاظ شرایبندی میهیک بخش تخصصی رو به افول طبق عنوانبهدر استان بوشهر،  االنسبزرگآموزش 

های ها در گروه فعالیتتوان انتظار داشت این فعالیتهای بعدی، میپایانی دوره مورد بررسی و امکان ادامه این روند در سال

 «و با حوزه نفوذ ملی جای گیرند. اعتالتخصصی رو به 

 کشوری آموزش خدمات بخش دربوشهر  استانگاهیجا: 65جدول 

 شاخص شرح فعالیت

13
73

 

13
31

 

13
31

 

13
32

 

13
33

 

13
34

 

13
35

 

13
36

 

13
37

 

13
33

 

13
33

 

13
31

 

13
31

 

13
32

 

ره
دو

ط 
وس

مت
 

ش
وز

آم
ش 

بخ
ل 

ک
 

 2455 1412 1423 1443 1431 3415 2461 1433 3425 2463 1452 1461 4412 4436 4433 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 3433 2431 3433 3446 3431 4423 4421 3463 4466 4423 3443 3431 3434 3435 3456 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1442 1443 1435 1433 1451 1455 1444 1434 1441 1434 1436 1433 1443 1433 1443 سهم استان از کشور )درصد(

 1466 1433 1433 1441 1452 1431 1462 1454 1431 1463 1443 1443 1413 1411 1433 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 و 
یی

دا
 ابت

ش
وز

آم

طه
وس

مت
 

 2416 1463 1411 1412 1454 2451 2413 1456 2433 2424 1425 1433 3441 3452 3433 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 2463 1433 2416 2425 2446 2433 2433 2454 3443 3423 2453 2433 2433 2436 2453 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1461 1453 1464 1466 1433 1433 1461 1451 1453 1443 1451 1452 1465 1453 1453 سهم استان از کشور )درصد(

 1435 1433 1446 1451 1463 1434 1463 1461 1433 1463 1443 1443 1421 1423 1453 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

لی
 عا

ش
وز

آم
 

 1433 1421 1425 1425 1423 1441 1433 1423 1434 1431 1413 1413 1444 1455 1463 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 1433 1413 1416 1416 1411 1411 1431 1433 1431 1431 1431 1435 1433 1436 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 1435 1431 1431 1433 1432 1435 1436 1463 1432 1434 1433 1431 1433 1436 سهم استان از کشور )درصد(

 1433 1423 1423 1424 1426 1433 1433 1431 1434 1433 1423 1425 1453 1463 1433 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 
الن

سا
رگ

 بز
ش

وز
آم

 
 1416 1415 1415 1416 1413 1414 1413 1414 1413 1413 1413 1411 1423 1423 1433 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1421 1413 1415 1415 1413 1413 1421 1413 1421 1413 1421 1423 1426 1432 1423 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 4461 1423 1423 1445 1454 1433 1433 1435 1443 1431 1436 1443 1413 1443 سهم استان از کشور )درصد(

 1435 1413 1435 1433 1443 1431 1431 1433 1432 1463 1442 1443 1415 1431 1444 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

 در آن رمجموعهیزی هاتیفعال وی آموزش خدمات افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند، 33نمودار در 

 بوشهر، نشان داده شده است. استان
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 استان در آن رمجموعهیزی هاتیفعال وی آموزش خدمات افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند: 33نمودار 

 بوشهر

 
 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

ر سطح د هاآنهای مرتبط با خدمات آموزشی و توزیع فضایی در ادامه سعی شده تا وضعیت استان در خصوص فعالیت

 استان مورد بررسی قرار گیرد. 

 آموزش ابتدایی و متوسطه -1-2-3-2-3-4-7-1

در مقاطع مختلف تحصیلی  کالس 3341و  آموز دانش 131641در استان بوشهر  مجموع در 1332-33در سال تحصیلی 

 26 ییتنها بهاند. در این سال شهرستان بوشهر درصد پسر و مابقی دختر بوده 5143 دانش آموزان وجود داشته که از این تعداد

درصد و  24های دشتستان با نیز شهرستان آن از پس. است  موزان استان را در خود جای داده استدرصد از تعداد دانش آ

 اند. بعدی جای داشته یهارتبهدرصد در  11گناوه با 

  

1411

1421

1441

1461

1431

1411

1421

1441

1461

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

کل بخش آموزش آموزش ابتدایی و متوسطه آموزش عالی آموزش بزرگساالن
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 1332-33 تحصیلی سال درهای استان شهرستان وبوشهر  استان تحصیلی های دوره کلیه آموزان دانش: 66جدول 

 شهرستان
 دانش آموزان 

 سهم )درصد( جمع سهم )درصد( دختر سهم )درصد( پسر

 %26 43546 %26 23233 %26 24263 بوشهر

 %3 12153 %3 5332 %3 6261 تنگستان

 %6 11133 %6 5113 %6 5131 جم

 %24 43331 %24 21432 %24 22453 دشتستان

 %3 14422 %3 6333 %3 3424 دشتی

 %5 3361 %5 4631 %6 5131 دیر

 %3 6121 %3 2331 %3 3123 دیلم

 %4 3362 %4 3353 %4 4113 عسلویه

 %6 11412 %6 5463 %6 5343 کنگان

 %11 13235 %11 3334 %11 3331 گناوه

 %111 131641 %111 33336 %111 32345 کل استان

 1332بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان 

 های تحصیلی استان در سال تحصیلیآموزان کلیه دورههای استان بوشهر از کل دانشسهم هر یک از شهرستان 34نمودار 

 دهد:را نشان می 33-1332

-33 یلیتحص سال در استان تحصیلی هایدوره کلیه آموزاندانش از تعدادی استان بوشهر هاشهرستان سهم: 34نمودار 

 درصد -1332

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

26%
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 های استان بوشهر از شاخص نسبتبررسی وضعیت توزیع خدمات آموزش ابتدایی و متوسطه در شهرستان منظور به

 تحصیلی های دوره کلیه آموزان دانش: 66جدول آموز به کالس برای مقاطع تحصیلی مختلف استفاده شده است. در دانش

دبستانی در روند تحوالت شاخص مذکور برای دوره پیش1332-33 تحصیلی سال درهای استان شهرستان وبوشهر  استان

نمایش  1332-33های استان در سال تحصیلی و برای شهرستان 1332-33تا سال تحصیلی  1333-33استان از سال تحصیلی 

 داده شده است. 

آموز به دانش 24شود در دوره مورد بررسی، این شاخص در سطح استان کاهش یافته و نسبت که مالحظه می طورهمان

آموز به ازای هر کالس رسیده است. دانش 23به  1332-33، در سال تحصیلی 1333-33ازای هر کالس در سال تحصیلی 

آموز به ازای هر کالس تعلق دانش 21و  13تی با نسبت های استان نیز بهترین شاخص به شهرستان دیر و دشدر میان شهرستان

آموز به ازای هر کالس اختصاص دانش 53داشته است. در طرف مقابل، بدترین شاخص نیز به شهرستان کنگان با نسبت 

 داشته است. 

وره ی استان طی دهاشهرستان وبوشهر  استان در یدبستان شیپ دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 67جدول 

 1332تا  1333

 سال تحصیلی و شهرستان
 آموزاندانش

 آموزان به کالسنسبت دانش کالس آموزشگاه
 جمع دختر پسر

33-1333 4311 4353 3163 255 334 24 

31-1333 4221 4124 3345 261 332 22 

31-1331 3455 3623 3132 213 313 22 

32-1331 4315 3333 3114 231 151 54 

33-1332 4536 4313 3313 231 315 23 

 35 31 63 2311 1343 1454 بوشهر

 31 11 11 313 153 151 تنگستان

 22 25 13 542 213 323 جم

 23 33 33 2526 1245 1231 دشتستان

 21 41 34 333 335 412 دشتی

 13 11 11 136 33 33 دیر

 24 13 13 314 146 163 دیلم

 23 3 3 242 114 123 عسلویه

 53 3 3 363 131 133 کنگان

 26 33 33 343 413 435 گناوه

 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 



تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960908م 

 
113 

 1333ی استان طی دوره هاشهرستان وبوشهر  استان درابتدایی  دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 63جدول 

برای استان بوشهر و در  1333-32آموزان به کالس را در مقطع ابتدایی در دوره روند تغییرات شاخص نسبت دانش1332تا 

شود نسبت هده میکه مشا طورهمانهای استان مورد واکاوی قرار داده است. برای شهرستان 1332-33سال تحصیلی 

رسیده است که این بیانگر بدتر شدن  23به  21از  1332-33تا سال تحصیلی  1333-33آموز به کالس از سال تحصیلی دانش

های استان بوشهر، بدترین وضعیت مربوط به شهرستان بوشهر وضعیت شاخص مذکور است. از این منظر، در میان شهرستان

آموز به ازای هر کالس( بوده دانش 21( و بهترین وضعیت مربوط به شهرستان تنگستان )آموز به ازای هر کالسدانش 23)

 است.

 1333ی استان طی دوره هاشهرستان وبوشهر  استان درابتدایی  دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 63جدول 

 1332تا 

 سال تحصیلی و شهرستان
 آموزاندانش

 آموزان به کالسنسبت دانش کالس آموزشگاه
 جمع دختر پسر

33-1333 33151 35353 33413 312 3336 21 

31-1333 33445 35361 33316 331 3535 21 

31-1331 41132 33633 33325 333 3513 22 

32-1331 43333 45331 34331 333 4233 22 

33-1332 43521 46333 35313 341 4153 23 

 23 312 113 24442 12166 12236 بوشهر

 21 352 35 3113 3415 3533 تنگستان

 21 256 56 5353 2653 2311 جم

 23 333 133 22513 11134 11424 دشتستان

 21 353 36 3333 3543 3335 دشتی

 21 253 54 5413 2624 2333 دیر

 21 151 31 3136 1536 1531 دیلم

 22 211 31 4411 2131 2233 عسلویه

 22 312 36 6361 3226 3535 کنگان

 24 332 62 3315 4361 4545 گناوه

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

دول جآموزان به کالس درآموزان دوره راهنمایی در استان بوشهر و شهرستان استان به همراه نسبت دانشوضعیت دانش

-1333ی استان در سال هاشهرستان وبوشهر  استان درراهنمایی  دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 63جدول 63

آموز به ازای هر کالس در سال تحصیلی دانش 22شود این نسبت از عدد که مالحظه می طورهماننشان داده شده است.  1332

دهد. را نشان نمی یاحظهمال قابلرسیده و تغییرات  1332-33به ازای هر کالس در سال تحصیلی  آموزدانش 23به  33-1333
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 13و  26های بوشهر و تنگستان به ترتیب با نسبت آموزان به کالس در دوره راهنمایی، شهرستاندر ارتباط با نسبت دانش

 اند.بدترین و بهترین وضعیت را داشته

ی استان در سال هاشهرستان وبوشهر  استان درراهنمایی  دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 63جدول 

1333-1332 

 سال تحصیلی و شهرستان
 آموزاندانش

 آموزان به کالسنسبت دانش کالس آموزشگاه
 جمع دختر پسر

33-1333 21332 21363 42351 253 1335 22 

31-1333 21512 21153 41531 443 2131 21 

32-1331 14632 13311 23332 334 1243 22 

33-1332 14241 13211 23441 363 1215 23 

 26 233 53 3133 3512 3635 بوشهر

 13 36 43 1322 333 334 تنگستان

 21 31 26 1433 633 351 جم

 21 313 112 6635 3213 3413 دشتستان

 21 116 35 2132 1131 1152 دشتی

 22 31 21 1534 316 323 دیر

 24 41 11 343 433 513 دیلم

 23 53 13 1221 531 623 عسلویه

 24 31 15 1634 333 335 کنگان

 23 123 33 2331 1341 1441 گناوه

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

ی استان در سال هاشهرستان وبوشهر  استان درمتوسطه عمومی  دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 31جدول 

ش های آن نمایآموزان به کالس را در دوره متوسطه عمومی برای استان بوشهر و شهرستانشاخص نسبت دانش1333-1332

 21ته است و در حدود تغییری نداش 1333تا  1333شود این نسبت در کل استان از سال که مشاهده می طورهماندهد. می

 آموز به ازای هر کالس ثابت بوده است.دانش

 ی استان در سالهاشهرستان وبوشهر  استان درمتوسطه عمومی  دوره هایکالس و هاآموزشگاه آموزان،دانش: 71جدول 

1333-1332 

 سال تحصیلی و شهرستان
 آموزاندانش

 آموزان به کالسدانشنسبت  کالس آموزشگاه
 جمع دختر پسر

33-1333 23316 26333 55533 531 2333 21 

31-1333 23632 23112 55334 651 3133 13 

31-1331 22113 21331 43333 533 2233 13 

32-1331 21653 21133 41336 334 2146 21 

33-1332 21332 21313 42311 333 2135 21 
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 سال تحصیلی و شهرستان
 آموزاندانش

 آموزان به کالسدانشنسبت  کالس آموزشگاه
 جمع دختر پسر

 22 436 34 11311 5446 5455 بوشهر

 13 151 36 2633 1412 1236 تنگستان

 13 125 21 2432 1222 1211 جم

 21 523 112 11513 5143 5463 دشتستان

 21 131 33 3633 1653 1333 دشتی

 13 141 23 2613 1213 1333 دیر

 21 63 12 1421 311 311 دیلم

 13 34 13 1333 331 366 عسلویه

 21 126 25 2523 1213 1314 کنگان

 23 136 32 4246 2141 2215 گناوه

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

دهد بدترین وضعیت مربوط به شهرستان نیز نشان می 1332-33های استان در سال همچنین بررسی وضعیت شهرستان

 است. 13عسلویه و برای  23گناوه بوده و بهترین وضعیت را عسلویه داشته است. این شاخص برای گناوه 

 ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه -1-2-3-2-3-4-7-2

،تعداد مراکز 1331گزارش اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر در سال ا توجه به اطالعات ارایه شده دردر این قسمت ب

مرکز آموزش عالی وجود  43.به طور کلی در استان بوشهر انهای استان بوشهر ارایه شده استبه تفکیک شهرستآموزش عالی 

 ،تمام دانشگاههای دولتیو در شهرستان بوشهر قرار گرفته اند ،درصد از کل دانشگاههای استان 3343که نشان می دهد  دارد

با سهم  در رتبه های بعدی شهرستان دشتستان د.ندر این شهرستان قرار داردانشگاه فنی وحرفه ای و مراکز آموزش کشتیرانی 

 . گرفته انددرصد قرار  342هر کدام با  درصد و شهرستانهای دشتی و کنگان 1443
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 : وضعیت مراکز آموزش عالی در استان بوشهر به تفکیک شهرستان71جدول 

 از مراکز آموزش عالی استان سهم شهرستانها  آموزش عالی مراکز 

 
دولتی 

 

غیردولتی 
– 

غیرانتفاعی
 

دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشگاه جامع علمی  
 

کاربردی
دانشگاه فنی و حرفه 

ی
ا

ش کشتیرانی 
مرکز آموز

 

کل دانشگاها 
 

دولتی
 

غیردولتی 
– 

غیرانتفاعی
 

دانشگاه پیام نور
دانشگاه آزاد اسالمی 

 

دانشگاه جامع علمی
 

 
کاربردی

دانشگاه فنی و حرفه 
ی

ا
ش کشتیرانی 

مرکز آموز
 

سهم ا زکل 
 

 3343 11141 11141 4541 2141 341 6643 11141 13 2 1 3 2 1 2 2 بوشهر

 641 141 141 541 1141 341 141 141 3     1 1 1     انتنگست

 1443 141 141 1541 1141 1342 3343 141 3     3 1 2 1   دشتستان

 441 141 141 141 1141 341 141 141 2 1 1 1 1 1 1 1 دیر

 342 141 141 1141 1141 341 141 141 4 1 1 2 1 1 1 1 دشتی

 641 141 141 541 1141 341 141 141 3 1 1 1 1 1 1 1 دیلم

 441 141 141 141 1141 341 141 141 2 1 1 1 1 1 1 1 جم

 641 141 141 541 1141 341 141 141 3 1 1 1 1 1 1 1 گناوه 

 342 141 141 1141 1141 341 141 141 4 1 1 2 1 1 1 1 کنگان

 441 141 141 541 141 341 141 141 2 1 1 1 1 1 1 1 عسلویه

 11141 111 111 111 111 111 111 111 43 2 1 21 11 11 3 2 استان 

 1331استان بوشهر  یاجتماع-یبر اساس گزارش اقتصاد یآمار دانشگاه دولتماخذ:

 1331استان بوشهر  یاجتماع-یآمار دانشگاه آزاد بر اساس گزارش اقتصاد

 1331استان بوشهر  یاجتماع-ینور بر اساس گزارش اقتصاد امیدانشگاه پ

 استان بوشهر یکاربرد-یدانشگاه علم تیبر اساس سا یکاربرد یعلم

 1331استان بوشهر  یاجتماع-یبر اساس گزارش اقتصاد یاو حرفه یدانشگاه فن
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 جزهبها و مراکز آموزش عالی )قسمت با استفاده از اطالعات ارائه شده در سالنامه آماری استان بوشهر دانشگاهدر این 

 ت.التحصیالن مورد بررسی قرار گرفته اس ، دانشجویان و فارغشدگان رفتهیپذدانشگاه آزاد( از منظر کارکنان آموزشی، 

 دانشگاه آزاد( جزبه) ها و مراکز آموزش عالیکارکنان آموزشی دانشگاه -1-2-3-2-3-4-7-3

-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر را طی دوره التدریسی دانشگاهو حق وقت تمامکارکنان آموزشی  32جدول 

 دهد.عنوان دانشگاهی نشان می برحسب 1335

 عنوان برحسبها و مراکز آموزشی عالی التدریسی دانشگاه وقت و حق کارکنان آموزشی تمامتعداد : 72جدول 

 دانشگاهی )به استثنا دانشگاه آزاد(

سال تحصیلی و مراکز 

 آموزشی

 التدریسکادر هیأت علمی حق وقتتمامکادر هیأت علمی 
کادر غیرهیأت 

 علمی

استاد
 

تمام
 

دانشیار
استادیار 
 

مربی
 

مربی آموزشیار
 

جمع
 

استاد
 

تمام
 

دانشیار
استادیار 
 

مربی
 

مربی آموزشیار
 

جمع
 

تمام
ت

وق
 

حق
التدریسی

 

36-1335 1 1 1 11 46 53 2 6 6 11 1 24 5 141 

31-1331 1 1 36 43 34 133 1 11 16 46 3 35 3 333 

36-1335 5 3 111 113 1 225 1 1 35 22 1 53 26 133 

33-1333 3 3 162 116 13 311 13 1 22 115 11 151 33 533 

31-1333 2 3 133 113 21 325 1 1 21 111 3 126 51 1123 

31-1331 2 11 134 116 23 346 1 1 22 54 2 33 4 363 

32-1331 3 23 233 142 1 412 1 4 13 15 63 115 52 2121 

33-1332 3 25 245 143 1 422 1 5 34 31 1 113 41 2346 

 1 1 34 1 63 6 1 1 133 1 53 131 3 2 فارسجیخلدانشگاه 

 11 41 5 1 1 3 1 1 152 1 41 35 16 1 دانشگاه علوم پزشکی

 1234 1 41 1 11 25 4 1 63 1 43 21 1 1 نور امیپدانشگاه 

 1151 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 دانشگاه علمی کاربردی

 .1332سال منبع: سالنامه آماری استان بوشهر 

های التدریس و کادر غیرهیأت علمی طی سال ، حقوقت تمامشود تعداد کادر هیأت علمی که مالحظه می طور همان

 وقت مامتبیشترین سهم از کادر هیأت علمی  فارس جیخل داشته است. همچنین دانشگاه یامالحظه قابلمورد بررسی افزایش 

مقابل بیشتر  اند. دربوده وقت تمامان دانشگاه علوم پزشکی نیز اغلب کادر هیأت علمی داشته است. کارکن را سیالتدر حقو 

 35نمودار  .دهندالتدریسی تشکیل می های پیام نور و علمی کاربردی استان را کادر غیرهیأت علمی حقکارکنان دانشگاه

 دهد:التدریسی را از منظر رتبه علمی نمایش می و حق وقت تمامترکیب کادر آموزشی هیأت علمی 
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 1333های استان بوشهر در سال : ترکیب کادر آموزشی هیأت علمی دانشگاه35نمودار 

 
 .1332آماری استان بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه 

اند درصد از کادر آموزشی استان بوشهر در رتبه استادی و دانشیاری قرار داشته 6شود کمتر از که مشاهده می طورهمان

 درصد از کادر آموزشی این استان، استادیار هستند. 51و بیش از 

 زاد(دانشگاه آ جزبهها و مراکز آموزش عالی )شدگان دانشگاهپذیرفته -1-2-3-2-3-4-7-4

 

 

 

ف های مختلگروه عمده رشته تحصیلی و دوره برحسبمراکز آموزشی عالی ها و شدگان دانشگاه : پذیرفته33جدول 

گروه  رحسببهای استان بوشهر )به استثنا دانشگاه آزاد اسالمی( را شدگان دانشگاهپذیرفتهدانشگاه آزاد( جزبهتحصیلی )

 دهد:نمایش می 1335-33عمده رشته تحصیلی طی دوره 

 

 

 

ختلف های مگروه عمده رشته تحصیلی و دوره برحسبمراکز آموزشی عالی ها و شدگان دانشگاه : پذیرفته73جدول 

 دانشگاه آزاد( جزبهتحصیلی )

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

36-1335 244 233 433 333 431 1343 46 1 43 3 12 13 * * * 

31-1331 133 164 313 535 311 1336 33 3 44 14 21 35 * * * 

36-1335 53 311 353 1341 2161 3511 22 11 32 21 21 41 * * * 

33-1333 431 111 532 1643 3131 4331 36 33 34 21 26 46 * * * 

31-1331 533 233 363 2333 3365 6253 116 131 236 36 55 31 4 4 3 

استاد

1%

دانشیار

5%

استادیار

52%

مربی

42%
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 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

32-1331 2333 1133 4131 3416 4213 3614 533 335 323 33 63 115 15 13 23 

33-1332 5112 2333 3343 3315 3333 3633 534 433 1133 34 63 33 14 16 31 

 11 3 4 33 63 34 33 23 11 453 351 113 31 1 31 پزشکی

 3 1 3 * * * 533 231 263 4253 2353 1334 4522 1632 2331 علوم انسانی

 11 3 3 * * * 163 111 63 333 231 113 1 1 1 علوم پایه

 5 1 4 * * * 313 33 233 1333 361 1223 2632 336 1336 فنی و مهندسی

 1 1 1 * * * 1 1 1 33 53 21 21 16 5 کشاورزی و دامپزشکی

 1 1 1 * * * 36 22 14 522 164 353 614 253 351 هنر

 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

شدگان تمامی مقاطع، رشد داشته  تعداد پذیرفته 1336نسبت به سال  1332-33شود در سال که مالحظه می طور همان

ای شدگان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه طی دوره مورد بررسی، پذیرفته کهیطوربهاست 

 44شدگان را مردان و  درصد پذیرفته 56، تیجنساز منظر  1332-33اند. همچنین در سال برابر شده 5و  23، 6، 16ترتیب به 

 اند.درصد مابقی را زنان تشکیل داده

ها و مراکز آموزشی عالی استان بوشهر را در سال شدگان دانشگاه سهم هر یک از مقاطع تحصیلی از پذیرفته 36نمودار 

 دهد:نشان می 33-1332

 1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال دانشگاهشدگان : سهم مقاطع تحصیلی از پذیرفته36نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

کاردانی

کارشناسی4643%

4543%

کارشناسی ارشد

645%

دکترای حرفه ای 

146% دکترای تخصصی

142%
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به ترتیب  1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال گان دانشگاهشد بیشترین پذیرفته 36نمودار بر اساس 

شدگان در دو مقطع مذکور پذیرفته درصد از کل پذیرفته 3243مجموعاً  کهیطور بهاند در مقاطع کاردانی و کارشناسی بوده

 اند.شده

هر ها و مراکز آموزش عالی استان بوششدگان دانشگاه های عمده تحصیلی از کل پذیرفتهسهم هر یک از رشته 33نمودار 

 دهد.را نشان می 1332-33در سال 

-33آموزش عالی استان بوشهر در سال ها و مراکز شدگان دانشگاههای عمده تحصیلی از پذیرفته: سهم رشته37نمودار 

1332 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

و  اندبودههای زیرمجموعه علوم انسانی در رشته 1332-33شدگان در سال  بیش از نیمی از پذیرفته 33نمودار بر اساس 

علوم  نظیر پزشکی، هارشتهاند. بنابراین سایر درصد در رتبه دوم قرار گرفته 31های فنی و مهندسی با سهمی نزدیک به رشته

 اند.شدگان داشته درصد از کل پذیرفته 15پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر مجموعاً سهمی کمتر از 

را از منظر جنسیت  1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال شدگان دانشگاه وضعیت پذیرفته33نمودار 

 دهد:نمایش می

%4343 پزشکی

%45546 علوم انسانی

%4344 علوم پایه

%42343 فنی و مهندسی

کشاورزی و 

%4146 دامپزشکی
%4643 هنر

1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و 

دامپزشکی

هنر
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 جنسیت برحسب 1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال شدگان دانشگاه : پذیرفته33نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

شدگان مرد در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد بیشتر از زنان بوده است و در  هد تعداد پذیرفتهدنشان می 33نمودار 

 اند.سایر مقاطع زنان سهم بیشتری از مردان داشته

 دانشگاه آزاد( جزبهها و مراکز آموزش عالی )دانشجویان دانشگاه -1-2-3-2-3-4-7-5

های هصیلی و دورهای عمده رشته تحگروه برحسبها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر : دانشجویان دانشگاه34جدول 

ها و مراکز آموزش عالی تعداد دانشجویان دانشگاه 1335-33دانشگاه آزاد اسالمی( طی دوره  استثناءبهمختلف تحصیلی )

 دهد.نشان می 1335-33لی، طی دوره های مختلف تحصیهای عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسباستان بوشهر را 

های ورهصیلی و دهای عمده رشته تحگروه برحسبها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر : دانشجویان دانشگاه74جدول 

 1375-33دانشگاه آزاد اسالمی( طی دوره  استثناءبهمختلف تحصیلی )

سال تحصیلی و گروه عمده 

 رشته تحصیلی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

36-1335 364 336 341 2313 1433 3313 134 4 133 113 36 214 1 1 1 

31-1331 413 334 333 3316 3236 3112 36 13 35 31 123 213 1 1 1 

36-1335 33 424 511 2215 4351 3165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33-1333 264 133 333 5332 11364 13356 33 31 133 115 152 253 1 1 1 

31-1331 533 314 331 3324 13334 21633 133 243 441 136 211 336 4 4 3 

32-1331 11443 5413 16346 11355 15655 26611 651 533 1234 163 231 333 13 13 34 

33-1332 11213 6616 16313 13121 16363 23331 1432 1244 2316 132 231 453 31 23 53 

 13 3 11 453 231 132 34 63 13 1364 1154 311 53 1 53 پزشکی

 6 1 5 1 1 1 1113 532 541 13313 11533 6311 3533 3634 5334 انسانیعلوم 

 26 15 11 1 1 1 461 232 133 2163 1563 533 1 1 1 علوم پایه

 3 3 5 1 1 1 361 213 651 6532 2142 4551 5361 2335 3465 فنی و مهندسی

5112

3315

534 34 14

2333

3333

433 63 16
1

1111

2111

3111

4111

5111

6111

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای  دکترای تخصصی

مرد زن
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سال تحصیلی و گروه عمده 

 رشته تحصیلی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

مرد
زن 
جمع 

 

 1 1 1 1 1 1 33 53 21 1621 1153 564 463 133 236 کشاورزی و دامپزشکی

 1 1 1 1 1 1 121 66 55 333 451 333 334 344 431 هنر

 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

، تعداد دانشجویان تمامی 1335 -36نسبت به سال تحصیلی 1332-33شود در سال تحصیلی که مالحظه می طور همان

د شدگان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارش طی دوره مورد بررسی، پذیرفته کهیطور بهمقاطع رشد داشته است 

، درصد دانشجویان مرد تیجنساز منظر  1332-33اند. همچنین در سال برابر شده 2و  21، 3، 23ای به ترتیب و دکتری حرفه

ها و مراکز آموزشی عالی استان سهم هر یک از مقاطع تحصیلی از دانشجویان دانشگاه 33نمودار  برابر بوده است. باهمو زن 

 دهد.نشان می 1332-33ر را در سال بوشه

 1332-33عالی استان بوشهر در سال  ها و مراکز آموزش: سهم مقاطع تحصیلی از دانشجویان دانشگاه33نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

به  1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال تحصیلی بیشترین دانشجویان دانشگاه 33نمودار بر اساس 

جای درصد از کل دانشجویان در دو مقطع مذکور  3345مجموعاً  کهیطور بهاند ترتیب در مقاطع کارشناسی و کاردانی بوده

 گیرند.می

ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در های عمده تحصیلی از کل دانشجویان دانشگاهسهم هر یک از رشته 41نمودار 

 دهد:را نشان می 1332-33سال تحصیلی 

کاردانی

3343%

کارشناسی

5343%

کارشناسی ارشد

544%

دکترای حرفه ای 

143%
دکترای تخصصی

141%
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 1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال های عمده تحصیلی از دانشجویان دانشگاه: سهم رشته41نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

های زیرمجموعه علوم انسانی در رشته 1332-33درصد از دانشجویان در سال تحصیلی  56 بر بالغ 41نمودار بر اساس 

نظیر  هااند. همچنین سایر رشتهدرصد در رتبه دوم قرار گرفته 23های فنی و مهندسی با سهمی نزدیک به اند و رشتهبوده

 اند.درصد از کل دانشجویان را داشته 13پزشکی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر مجموعاً سهمی کمتر از 

را از منظر جنسیت نمایش  1332-33بوشهر در سال  ها و مراکز آموزش عالی استانوضعیت دانشجویان دانشگاه 41نمودار 

 دهد:می

 جنسیت برحسب 1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال : دانشجویان دانشگاه41نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

441%

5641%

543%

2643%

443% 346%
1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و 

دامپزشکی

هنر

11213

13121

1432
132 31

6616

16363

1244
231 23

1

2111

4111

6111

3111

11111

12111

14111

16111

13111

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای  دکترای تخصصی

مرد زن
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دهد تعداد دانشجویان مرد در مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بیشتر از زنان بوده نشان می 41نمودار 

 اند. است و در سایر مقاطع زنان سهم بیشتری از مردان داشته

 دانشگاه آزاد( جزبهها و مراکز آموزش عالی )دانشگاهالتحصیالن  فارغ -1-2-3-2-3-4-7-6

 های عمده رشته تحصیلی وگروه برحسبها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر التحصیالن دانشگاه : فارغ35جدول 

ها و مراکز التحصیالن دانشگاه تعداد فارغ1335-33دانشگاه آزاد اسالمی( طی دوره  استثناءبههای مختلف تحصیلی )دوره

 1335-33لی، طی دوره های مختلف تحصیهای عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسبآموزش عالی استان بوشهر را 

 دهد.نشان می
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ی و های عمده رشته تحصیلگروه برحسبها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر التحصیالن دانشگاه : فارغ75جدول 

 1375-33دانشگاه آزاد اسالمی( طی دوره  استثناءبههای مختلف تحصیلی )دوره

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی
 ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

36-1335 35 144 233 153 121 233 1 1 1  6 12 13 

36-1335 32 33 135 135 166 341 1 1 1  1 1 1 

33-1333 362 613 1535 331 1136 1363 3 5 13 2 13 21 

31-1331 26 63 34 534 1142 1626 13 13 33  1  1 1 

32-1331 1632 332 2424 1313 1613 3331 35 42 33 11 16 26 

33-1332 1121 611 1622 1255 1112 2263 53 113 133 12 21 32 

 32 21 12 22 16 6 313 234 34 23 1 23 پزشکی

 1 1 1 36 26 11 324 351 434 1 1 1 علوم انسانی

 1 1 1 53 43 11 35 24 11 1 1 1 علوم پایه

 1 1 1 42 13 23 613 212 413 333 333 555 فنی و مهندسی

 1 1 1 13 14 4 153 35 34 133 43 35 کشاورزی و دامپزشکی

 1 1 1 1 1 1 322 123 135 533 221 353 هنر

 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

التحصیالن تمامی مقاطع رشد  تعداد فارغ 1336نسبت به سال  1332-33شود در سال تحصیلی که مالحظه می طورهمان

التحصیالن در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  طی دوره مورد بررسی، فارغ کهیطوربهداشته است 

 53التحصیالن مرد  ، سهم فارغتیجنساز منظر  1332-33همچنین در سال  1اند.برابر شده 2و  14، 3، 3ای به ترتیب حرفه

 درصد بوده است. 43درصد و زن 

ها و مراکز آموزشی عالی استان بوشهر را در سال التحصیالن دانشگاهسهم هر یک از مقاطع تحصیلی از فارغ 42نمودار 

 دهد:نشان می 33-1332

                                                      
 محاسبه شده است. 1333-33به نقص آمار رشد مقطع کارشناسی ارشد نسبت به سال  با توجه -1
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 1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال التحصیالن دانشگاه : سهم مقاطع تحصیلی از فارغ42نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

به ترتیب  1332-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال التحصیالن دانشگاه بیشترین فارغ 42نمودار بر اساس 

التحصیالن در دو مقطع مذکور جای  درصد از کل فارغ 35مجموعاً  کهیطور بهاند در مقاطع کارشناسی و کاردانی بوده

 گیرند.می

ر ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهالتحصیالن دانشگاه های عمده تحصیلی از کل فارغسهم هر یک از رشته 43نمودار 

 دهد.را نشان می 1332-33در سال 

-33ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر در سال التحصیالن دانشگاه ه تحصیلی از فارغهای عمد: سهم رشته43نمودار 

1332 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

کاردانی

کارشناسی3346%

5543%

کارشناسی ارشد

443%

دکترای حرفه ای 

143%

344%

2141%

243%

3343%

346%

2241%

1%

5%

11%

15%

21%

25%

31%

35%

41%

پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و 

دامپزشکی

هنر
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های زیرمجموعه فنی و در رشته 1332-33التحصیالن در سال تحصیلی  درصد از فارغ 61حدود  43نمودار بر اساس 

 اند. مهندسی و علوم انسانی بوده

 دانشگاه آزاد اسالمی -1-2-3-2-3-4-7-7

ارکنان اسالمیاستان از منظر ک دانشگاه آزاداری استان بوشهر، در این قسمت با استفاده از اطالعات ارائه شده در سالنامه آم

 التحصیالن مورد بررسی قرار گرفته است. شدگان، دانشجویان و فارغ آموزشی، پذیرفته

 کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی -1-2-3-2-3-4-7-3

کارکنان  1335-33طی دوره  عنوان دانشگاهی برحسب: کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر 36جدول 

 همانبه نمایش گذاشته است.  1335-33عنوان دانشگاهی را طی دوره  برحسبآموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر 

افزایش یافته است ولی  1333تا سال  1335شود تعداد استادان، دانشیاران، استادیاران و مربیان از سال که مشاهده می طور

 تعداد مربیان آموزشیار طی این دوره کاهش یافته است.

 1375-33طی دوره  عنوان دانشگاهی برحسب: کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر 76جدول 

 جمع فاقد رتبه مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد سال تحصیلی و جنس

36-1335 1 1 3 6 56 2 32 

31-1331 1 2 14 3 63 5 34 

36-1335 3 2 44 333 152 1 534 

33-1333 3 2 63 561 2 132 363 

31-1333 2 3 31 513 13 233 314 

31-1331 2 3 65 332 3 335 355 

32-1331 1 1 45 212 35 454 333 

33-1332 4 3 62 226 1 322 1123 

 331 633 1 133 51 3 4 مرد

 243 133 1 43 11 1 1 زن

 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

درصد از کارکنان آموزشی دانشگاه آزاد  33حدود  1333، در سال 36جدول بر اساس اطالعات آماری ارائه شده در 

 اند.درصد زن بوده 22اسالمی استان بوشهر مرد و 

 شدگان دانشگاه آزاد اسالمی پذیرفته -1-2-3-2-3-4-7-3

نمایش  1335-33گروه عمده رشته تحصیلی طی دوره  برحسبشدگان دانشگاه آزاد اسالمی را  پذیرفته 33جدول 

 دهد:می
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 های مختلف تحصیلیدوره گروه عمده رشته تحصیلی و برحسبشدگان دانشگاه آزاد اسالمی  : پذیرفته33جدول 

 سال تحصیلی و گروه عمده رشته تحصیلی
 ای و تخصصیدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

36-1335 234 131 454 563 313 336 1 1 1 1 1 1 

31-1331 333 232 1133 316 433 1234 3 11 13 1 1 1 

36-1335 333 433 1336 1534 321 2254 115 61 135 1 1 1 

33-1333 1321 536 1336 3243 1336 4624 431 135 626 1 1 1 

31-1331 1313 623 2542 4432 1352 6344 1114 331 1334 2 4 6 

32-1331 1631 511 2131 4621 1643 6263 322 1153 1331 4 5 3 

33-1332 2533 346 3234 3441 1433 4334 314 343 1153 14 13 33 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پزشکی

 33 13 14 631 263 412 2343 331 1366 1163 362 315 علوم انسانی

 1 1 1 1 1 1 32 11 32 35 24 51 علوم پایه

 1 1 1 311 45 255 2464 436 1363 2135 333 1336 فنی و مهندسی

 1 1 1 41 13 22 1 1 1 1 1 1 کشاورزی و دامپزشکی

 1 1 1 42 13 25 31 6 25 63 21 46 هنر

 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

شدگان تمامی  تعداد پذیرفته 1335 -36نسبت به سال تحصیلی 1332-33شود در سال تحصیلی که مالحظه می طورهمان

د شدگان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارش طی دوره مورد بررسی، پذیرفته کهیطور بهمقاطع رشد داشته است 

درصد  56، تیجنساز منظر  1332-33همچنین در سال  1اند.برابر شده 6و  55، 6، 3ای و تخصصی به ترتیب و دکتری حرفه

 اند.درصد مابقی را زنان تشکیل داده 44شدگان را مردان و  پذیرفته

-33آزاد اسالمی استان بوشهر را در سال تحصیلی  شدگان دانشگاه سهم هر یک از مقاطع تحصیلی از پذیرفته 44نمودار 

 دهد:نشان می 1332

 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  شدگان دانشگاه : سهم مقاطع تحصیلی از پذیرفته44نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

                                                      
 محاسبه شده است. 1331-31ارشد نسبت به سال  یکارشناسبه دلیل نقص اطالعات برای  -1

کاردانی

35%

کارشناسی

53%

کارشناسی ارشد

11%
دکترای 

حرفه ای و 

تخصصی

1%

1%
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به ترتیب در مقاطع  1332-33اسالمی استان بوشهر در سال آزاد  شدگان دانشگاه بیشترین پذیرفته 44نمودار بر اساس 

 گیرند.شدگان در دو مقطع مذکور جای می درصد از کل پذیرفته 3343مجموعاً  کهیطور بهاند کاردانی و کارشناسی بوده

شدگان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  های عمده تحصیلی از کل پذیرفتهسهم هر یک از رشته 45نمودار 

 دهد:را نشان می 1332-33تحصیلی

 1332-33شدگان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  تههای عمده تحصیلی از پذیرف: سهم رشته45نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

اند و های فنی و مهندسی بودهدر رشته 1332-33شدگان در سال تحصیلی  فتهبیش از نیمی از پذیر 45نمودار بر اساس 

نظیر پزشکی،  هارشتهاند. سایر درصد در رتبه دوم قرار گرفته 4343های زیرمجموعه علوم انسانی با سهمی نزدیک به رشته

 اند.شدگان داشته هدرصد از کل پذیرفت 4علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر مجموعاً سهمی کمتر از 

نسیت را از منظر ج 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال تحصیلی  شدگان دانشگاهوضعیت پذیرفته 46نمودار 

 دهد.شدگان نمایش می پذیرفته

%4141 پزشکی

%44343 علوم انسانی

%4143 علوم پایه

4  فنی و مهندسی

5241%

کشاورزی و 

%4144 دامپزشکی %4145 هنر

1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و 

دامپزشکی

هنر
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 جنسیت برحسب 1332-33شدگان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  : پذیرفته46نمودار 

 
 1332نامه آماری استان بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سال

شدگان مرد در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد بیشتر از زنان است  دهد تعداد پذیرفتهنشان می 46نمودار 

 ای و تخصصی تعداد زنان بیشتر از مردان بوده است.و تنها در مقطع دکترای حرفه

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی -1-2-3-2-3-4-7-11

لف های مختهای عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسب: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر 33جدول 

یلی شته تحصهای عمده رگروه برحسبتعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر را 1335-33تحصیلی  طی دوره 

 دهد:نشان می 1335-33های مختلف تحصیلی، طی دوره و دوره

  

2533

3441

314

14

346

1433

343
13

1

511

1111

1511

2111

2511

3111

3511

4111

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد یدکترای حرفه ای و تخصص

مرد زن
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ختلف های مهای عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسب: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر 73جدول 

 1375-33تحصیلی  طی دوره 

سال تحصیلی و گروه 

 عمده رشته تحصیلی

 ای و تخصصیدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

36-1335 515 233 352 2641 332 3512 1 1 1 1 1 1 

31-1331 1353 325 2433 2533 1632 4215 21 14 35 1 1 1 

36-1335 3331 1366 5353 5431 2336 3336 314 141 454 1 1 1 

33-1333 3654 1515 5153 11413 4512 14313 356 333 1253 1 1 1 

31-1331 4431 1451 5341 12314 5615 13513 335 521 1516 1 1 1 

32-1331 4331 1234 5615 13334 5315 13233 1333 663 2156 12 11 23 

33-1332 4151 1232 5333 11633 4113 15311 2352 1421 4333 35 23 53 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پزشکی

 53 23 35 3443 1226 2221 5534 2233 3261 1336 641 1335 علوم انسانی

 1 1 1 1 1 1 613 24 533 215 53 152 علوم پایه

 1 1 1 361 115 645 3434 1331 3314 3136 433 2533 فنی و مهندسی

 1 1 1 33 43 33 24 16 3 1 1 1 کشاورزی و دامپزشکی

 1 1 1 33 32 43 142 5 133 116 33 33 هنر

 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

تعداد دانشجویان تمامی مقاطع  1336نسبت به سال تحصیلی  1332-33شود در سال تحصیلی که مالحظه میطور همان

شدگان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به  طی دوره مورد بررسی، پذیرفته کهیطور بهرشد داشته است 

درصد و دانشجویان  34، دانشجویان مرد تیجنساز منظر  1332-33اند. همچنین در سال تحصیلی برابر شده 125و  4، 3ترتیب 

 اند.درصد سهم داشته 26زن 

نشان  1332-33سهم هر یک از مقاطع تحصیلی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر را در سال  43نمودار 

 دهد:می
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 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  : سهم مقاطع تحصیلی از دانشجویان دانشگاه47نمودار 

 
 .1332محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال منبع: 

قاطع به ترتیب در م 1332-33بیشترین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر در سال تحصیلی  43نمودار بر اساس 

 گیرند.درصد از کل دانشجویان در دو مقطع مذکور جای می 33مجموعاً  کهیطور بهاند کارشناسی و کاردانی بوده

حصیلی ل تآزاد اسالمی استان بوشهر در سا انشگاههای عمده تحصیلی از کل دانشجویان دسهم هر یک از رشته 43نمودار 

 دهد.را نشان می 33-1332

 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  های عمده تحصیلی از دانشجویان دانشگاه: سهم رشته43نمودار 

 
 .1332سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر 

کاردانی

2141%

کارشناسی

6143%

کارشناسی ارشد

1341%

دکترای حرفه ای و

تخصصی

142%

141%

4341%

342%

5241%

144% 143%
1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و 

دامپزشکی

هنر
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اند و و مهندسی بوده در رشته فنی 1332-33درصد از دانشجویان در سال تحصیلی  5241حدود  43نمودار بر اساس 

 ها نظیر پزشکی، علوماند. سایر رشتهرتبه دوم قرار گرفته درصد در 43های زیرمجموعه علوم انسانی با سهمی نزدیک به رشته

 اند.درصد از کل دانشجویان را داشته 5پایه، کشاورزی و دامپزشکی و هنر مجموعاً سهمی کمتر از 

را از منظر جنسیت  1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال تحصیلی  ان دانشگاهوضعیت دانشجوی 43نمودار 

 دهد:دانشجویان نمایش می

 جنسیت برحسب 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  : دانشجویان دانشگاه43نمودار 

 
 .1332ستان بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری ا

 دهد تعداد دانشجویان مرد در تمامی مقاطع بیشتر از زنان بوده است.نشان می 43نمودار 

 آزاد اسالمی  التحصیالن دانشگاهفارغ  -1-2-3-2-3-4-7-11

ای مختلف ههای عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسبآزاد اسالمی استان بوشهر  التحصیالن دانشگاه : فارغ33جدول 

های عمده رشته گروه برحسبآزاد اسالمی استان بوشهر را  التحصیالن دانشگاه تعداد فارغ1335-33تحصیلی طی دوره 

 دهد.نشان می 1335-33ره لی، طی دوهای مختلف تحصیتحصیلی و دوره

  

4151

11633

2352

35 31
1232

4113

1421
23 23

1

2111

4111

6111

3111

11111

12111

14111

کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترای حرفه ای و 

تخصصی

دکترای تخصصی

مرد زن
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های های عمده رشته تحصیلی و دورهگروه برحسبآزاد اسالمی استان بوشهر  التحصیالن دانشگاه : فارغ73جدول 

 1375-33مختلف تحصیلی طی دوره 

سال تحصیلی و گروه عمده رشته 

 تحصیلی

 ای و تخصصیحرفهدکترای  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

36-1335 * * * * * * * * * * * * 

31-1331 * * * * * * * * * * * * 

36-1335 * * * * * * * * * * * * 

33-1333 334 342 1136 1531 331 2431 144 31 235 * * * 

31-1331 1313 344 2353 2544 1261 3315 131 116 243 * * * 

32-1331 1436 433 1335 2323 1133 4111 243 111 353 1 1 1 

33-1332 2116 311 2316 2136 563 2653 53 13 31 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پزشکی

 1 1 1 1 1 1 353 111 243 1132 446 636 علوم انسانی

 1 1 1 1 1 1 232 23 245 564 116 453 علوم پایه

 1 1 1 31 13 53 1332 414 1563 1136 226 331 مهندسیفنی و 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کشاورزی و دامپزشکی

 1 1 1 1 1 1 41 15 26 24 22 2 هنر

 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 51ار نموددرصد بوده است.  25درصد و زن  35التحصیالن مرد  ، سهم فارغتیجنساز منظر  1332-33در سال تحصیلی 

 دهد:نشان می 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر را در سال  التحصیالن دانشگاه سهم هر یک از مقاطع تحصیلی از فارغ

 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  التحصیالن دانشگاه : سهم مقاطع تحصیلی از فارغ51ار نمود

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

کاردانی

5143%
کارشناسی

4343%

کارشناسی ارشد

143%

دکترای حرفه ای و

تخصصی

141%
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به ترتیب در  1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال تحصیلی  التحصیالن دانشگاه بیشترین فارغ 51ار نمودبر اساس 

التحصیالن در دو مقطع مذکور جای  درصد از کل فارغ 3343مجموعاً  کهیطور بهاند مقاطع کاردانی و کارشناسی بوده

 گیرند.می

آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  التحصیالن دانشگاه های عمده تحصیلی از کل فارغسهم هر یک از رشته 51نمودار 

 دهد:را نشان می 33-1332

 1332-33آزاد اسالمی استان بوشهر در سال  التحصیالن دانشگاه های عمده تحصیلی از فارغرشته: سهم 51نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

های زیرمجموعه فنی و در رشته 1332-33التحصیالن در سال تحصیلی  درصد از فارغ 34حدود  51نمودار بر اساس 

 اند. مهندسی و علوم انسانی بوده

 ایسازمان آموزش فنی و حرفه -1-2-3-2-3-4-7-12

ای رفهحدر این قسمت با استفاده از اطالعات ارائه شده در سالنامه آماری استان بوشهر، وضعیت سازمان آموزش فنی و 

ای استان دیدگان و مربیان فعال مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه: آموزش31جدول مورد بررسی قرار گرفته است.

ی را ط ای استان بوشهرکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفهدیدگان و مربیان فعال مرا آموزش 1333-32بوشهر طی دوره 

 دهد.نشان می 1333-32دوره 

  

141%

2643%

1541%

5643%

141% 142%
1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

پزشکی علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی کشاورزی و 

دامپزشکی

هنر
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 1333-32ای استان بوشهر طی دوره دیدگان و مربیان فعال مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه: آموزش31جدول 

 سال
 مربیان فعال آموزش دیدگان

 جمع زن مرد جمع زن مرد

1333 3336 513 3515 63 31 33 

1333 3232 3353 11645 36 45 131 

1331 6263 1331 3144 114 26 141 

1331 3334 4133 13312 113 46 153 

1332 4133 3232 12331 133 55 133 

 31 21 31 5333 4232 1126 بوشهر

 6 1 5 333 263 521 تنگستان

 1 1 1 15 15 1 جم

 24 3 16 2433 1433 333 دشتستان

 14 4 11 353 511 343 دشتی

 4 2 2 113 33 34 دیر

 11 5 6 554 311 253 دیلم

 11 2 3 433 416 31 کنگان

 23 12 15 1323 331 343 گناوه

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 ای استان بوشهر طیدیدگان و مربیان فعال مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه: آموزش31جدول که در طور همان

برابر شده  2برابر و تعداد مربیان فعال  145دیدگان شود طی دوره مورد بررسی تعداد آموزشمشاهده می 1333-32دوره 

 دهد.نشان می 1332ای در سال حرفه دیدگان فنی های استان بوشهر را از آموزشسهم هر یک از شهرستان 52نمودار است. 

 1332ی در سال احرفهدیدگان فنیهای استان بوشهر از آموزش: سهم شهرستان52نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

بوشهر

4346%

تنگستان

644%
جم

141%

دشتستان

2141%

دشتی

643%

دیر

143%

دیلم

445%

کنگان

345%

گناوه

1441%
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درصد، بیشترین  643و  2141، 4346های بوشهر، دشتستان و دشتی به ترتیب با شود شهرستانکه مالحظه می طور همان

 141های جم )اند. در مقابل کمترین سهم مربوط به شهرستانداشته 1332ای در سال دیدگان فنی و حرفهسهم را از آموزش

 درصد( بوده است. 143درصد( و دیر )

های استان نشان ک شهرستانبه تفکی 1332ای استان بوشهر را در سال و حرفه فراوانی مربیان فعال سازمان فنی 53نمودار 

 دهد.می

 1332ای استان بوشهر در سال های در شهرستانرفه: فراوانی مربیان فعال سازمان فنی و ح53نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

عال های استان، بیشترین تعداد مربیان فوجهی از سایر شهرستان، شهرستان بوشهر با اختالف قابل ت53نمودار بر اساس 

های مختلف استان توان گفت برخورداری شهرستانداشته است. بر این اساس می 1332ای را در سال سازمان فنی و حرفه

 ای نامتوازن بوده است.بوشهر از خدمات فنی و حرفه

 خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی -1-2-3-2-3-4-3

ید شده، تول افزوده ارزش نظر از دا جایگاه استان بوشهر در بخش خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعیدر این بخش ابت

 گیرد.ها، مورد بررسی قرار میشود و سپس سایر ابعاد این فعالیتبررسی و با کشور مقایسه می

استان بوشهر و نیز جایگاه های زیرمجموعه آن در جایگاه بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی و فعالیت 31در جدول  

بررسی شده است. خدمات بهداشت و  1333-32استان بوشهر در خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی کشور در دوره 

های بهداشت و درمان، دامپزشکی و مددکاری مددکاری اجتماعی دارای سه فعالیت زیرمجموعه است که شامل فعالیت

 شود. اجتماعی می

31

6 1

24
14

4
11 11

23

1
11
21
31
41
51
61
31
31
31

111
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و کل بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی، جایگاه  ن بوشهر، در هر سه بخش زیرمجموعهدهد استاها نشان میبررسی

استان  هافزودارزشهای بهداشت و مددکاری اجتماعی از چندان مناسبی در کشور ندارد. در این ارتباط، متوسط سهم فعالیت

 کل کشور افزودهارزشها از وسط سهم این فعالیتدرصد بوده است و در مقابل مت 1433بوشهر در دوره مورد بررسی، معادل 

های بهداشت و مددکاری اجتماعی فعالیت افزودهارزشدرصد بوده است. همچنین متوسط سهم استان بوشهر از  3424برابر با 

جه که در دهندیمدرصد بوده است. همه این اعداد و ارقام نشان  1423، معادل 1332تا  1333های در کل کشور طی سال

 ها در استان بوشهر از کشور کمتر است. اهمیت این فعالیت

 رطوبههای بهداشت و مددکاری اجتماعی استان در طول این دوره برای فعالیت افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

ت و اشبوده است. این عدد به معنای آن است که استان بوشهر، بخشی از خدمات مورد نیاز خود در زمینه بهد 1453متوسط 

 شوند.های پایه استان محسوب نمیها جزء فعالیتاین فعالیت جهیدرنتد و کنها تأمین میمددکاری اجتماعی را از سایر استان

های آغازین دوره، شاخص ضریب مکانی بیشتر از یک است و سپس به کمتر از یک همچنین به دلیل آنکه در سال

قرار  های تخصصی رو به افولری اجتماعی در استان بوشهر، در گروه فعالیتهای بهداشت و مددکایابد، فعالیتکاهش می

 شود.ای ارزیابی میها نیز حداکثر منطقهحوزه نفوذ این فعالیت گیرند.می

های زیرمجموعه بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز تقریباً به همین ترتیب است و با توجه این شرایط برای فعالیت

تر از یک در هر سه زیربخش های آغازین دوره و کاهش آن به پاییناز یک در سال تربزرگبه شاخص ضریب مکانی 

شوند که بندی میهای تخصصی رو به افول طبقهفعالیت عنوانهبها نیز خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی، این فعالیت

 ای است. محلی و منطقه هاآنحوزه نفوذ 

شرایط بهتری دارد. بخش خدمات مددکاری  1435در این میان بخش دامپزشکی با متوسط شاخص ضریب مکانی 

هداشت و درمان با شاخص ضریب مکانی گیرد و بخش بدر رتبه دوم قرار می 1431اجتماعی با متوسط شاخص ضریب مکانی 

 گیرد.در رتبه پایانی جای می 1456
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 کشورمددکاری اجتماعی  و بهداشت خدمات بخش دربوشهر  استان گاهیجا: 31جدول 

 شاخص شرح فعالیت

13
73

 

13
31

 

13
31

 

13
32

 

13
33

 

13
34

 

13
35

 

13
36

 

13
37

 

13
33

 

13
33

 

13
31

 

13
31

 

13
32

ط  
وس

مت

ره
دو

 

 و 
ت

داش
 به

ش
بخ

ل 
ک

عی
ما

جت
ی ا

کار
دد

م
 

 1433 1411 1425 1433 1433 2423 1463 1453 2411 1463 1413 1424 2431 3416 3421 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 3424 3415 3412 3435 3463 3431 3413 3421 3431 3421 3416 3423 3413 3415 2436 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1423 1443 1442 1433 1442 1431 1424 1413 1422 1412 1416 1422 1424 1424 1421 استان از کشور )درصد(سهم 

 1453 1433 1441 1441 1443 1461 1453 1443 1461 1452 1433 1433 1431 1411 1416 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

ان
رم

و د
ت 

داش
به

 

 1464 1411 1412 1424 1462 2412 1445 1434 1434 1433 1433 1414 2441 2463 2433 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 2434 2431 2434 3416 3433 3446 2435 2433 2433 2433 2435 2432 2436 2433 2454 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1422 1443 1433 1435 1441 1423 1413 1414 1413 1413 1416 1413 1415 1413 1413 سهم استان از کشور )درصد(

 1456 1436 1433 1441 1443 1453 1451 1443 1453 1443 1434 1436 1434 1435 1413 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

کی
زش

امپ
د

 

 1414 1412 1412 1412 1413 1414 1413 1413 1413 1415 1414 1414 1411 1413 1413 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1414 1414 1414 1413 1414 1414 1414 1414 1415 1415 1414 1415 1415 1415 1415 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 2411 2423 2434 2413 1435 2414 1431 1434 1433 2443 2463 2452 2434 1431 1443 سهم استان از کشور )درصد(

 1435 1456 1466 1461 1463 1433 1432 1435 1463 1416 1434 1433 2411 1433 1443 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

عی
ما

جت
ی ا

کار
دد

م
 

 1421 1413 1411 1412 1414 1422 1421 1416 1423 1423 1413 1416 1441 1431 1426 استان )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1426 1422 1424 1426 1423 1431 1423 1423 1431 1423 1423 1426 1423 1413 1413 کشور )درصد( افزودهارزشسهم از 

 1431 1456 1453 1455 1452 1454 1466 1441 1453 1434 1433 1433 1432 2416 1462 سهم استان از کشور )درصد(

 1431 1433 1445 1443 1452 1431 1431 1453 1433 1431 1463 1462 1441 1434 1456 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهاساس اطالعات حساب منبع: محاسبات مشاور بر

ی هاتیفعال ومددکاری  اجتماعی  و بهداشت خدمات افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند، 54نمودار در 

و  1331ه است. همانطور که مالحظه می شود نمودارهای مربوطه در سالهای بوشهر نشان داده شد استان در آن رمجموعهیز

با شکست جدید مواجه شده اند و با شیب تندی کاهش یافته اند. دلیل این کاهش به خود بخش خدمات بهداشت و  1332

مددکاری اجتماعی و فعالیتهای زیرمجموعه آن ارتباطی ندارد. با توجه به معادله محاسبه شاخص ضریب مکانی که سهم 

و کشور محاسبه کرده و برهم تقسیم می کند، رشد شدید ارزش  بخش بهداشت و درمان را از ارزش افزوده استان بوشهر

سبب کاهش شاخص ضریب مکانی خدمات بهداشت و  1332به ویژه سال  1332و  1331افزوده استان بوشهر در سالهای 

 مددکاری اجتماعی شده است. 

ست. در سال فعالیتهای انتقال گاز ا رشد ارزش افزوده استان نیز در این سالهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و

مات ارزش افزوده خد»و « ارزش افزوده صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای انتقال گاز»، «ارزش افزوده کل» 1331

 1331درصد رشد را نسبت به سال  1142درصد و  131درصد،  24به قیمت ثابت به ترتیب « بهداشت و مددکاری اجتماعی

 334درصد،  151نسبت به سال قبل از آن به ترتیب  1332ند. همچنین ارزش افزوده موارد فوق الذکر در سال تجربه کرده ا

درصد رشد داشته است. بنابراین به روشنی مشخص است که با رشد متعادل ارزش افزوده خدمات بهداشت و  1646درصد و 

هم خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی از ارزش مدد کاری اجتماعی و رشد بسیار شدید ارزش افزوده کل استان، س



تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960908م 

 
136 

( 1332درصد در سال  1424و  1331درصد در سال  2431به  1331درصد در سال  3416افزوده استان به شدت کاهش یافته )از 

و در نتیجه شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی در این سالها با کاهش بسیار شدید، 

 کست مواجه شده است. با ش

 ریزی هاتیوفعالمددکاری اجتماعی  و بهداشت خدمات افزوده ارزشی مکان بیضر شاخص تحوالت روند: 54نمودار 

 بوشهر استان در آن مجموعه

 
 ای مرکز آمار ایرانهای منطقهمنبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات حساب

 هانآهای مرتبط با خدمات بهداشت و درمان و توزیع فضایی تا وضعیت استان در خصوص فعالیتدر ادامه سعی شده 

 در سطح استان مورد بررسی قرار گیرد. 

 های استانهای بیمارستانتعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت -1-2-3-2-3-4-3-1

امل بیمارستان، وضعیت حقوقی )ش هابرحسبآنهای موجود در در این قسمت تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت

مورد بررسی قرار  1335-32های استان طی دوره بیمارستان و زایشگاه و آسایشگاه( در استان بوشهر و به تفکیک شهرستان

 گرفته است.

وضعیت حقوقی )شامل بیمارستان،  برحسب ها آنهای موجود در : تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت32جدول 

 1375-32های استان بوشهر طی دوره بیمارستان و زایشگاه و آسایشگاه( به تفکیک شهرستان

سال و 

 شهرستان

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 استان
 جمع سایر خصوصی

 تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه

1335 3 653 1 1 2 133 3 336 

1331 3 662 1 1 3 161 11 323 

1335 3 653 1 1 4 132 11 333 

141

145

141

145

241

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

کل بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی بهداشت و درمان دامپزشکی مددکاری اجتماعی
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سال و 

 شهرستان

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 استان
 جمع سایر خصوصی

 تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه

1333 3 313 1 11 4 241 13 361 

1333 3 323 1 1 4 213 13 345 

1331 3 332 1 1 4 231 13 1112 

1331 3 333 1 1 4 231 13 1121 

1332 3 314 1 1 4 243 13 1143 

 434 4 151 2 1 1 234 2 بوشهر

 13 1 1 1 1 1 13 1 تنگستان

 61 1 61 1 1 1 1 1 جم

 235 2 32 1 1 1 213 1 دشتستان

 61 1 1 1 1 1 61 1 دشتی

 1 1 1 1 1 1 1 1 دیر

 13 1 1 1 1 1 13 1 دیلم

 1 1 1 1 1 1 1 1 عسلویه

 35 1 1 1 1 1 35 1 کنگان

 131 2 1 1 1 1 131 2 گناوه

 .1332سال منبع: سالنامه آماری استان بوشهر 

های برابر و تعداد تخت 144شود تعداد مؤسسات درمانی فعال استان طی دوره مورد بررسی که مشاهده می طورهمان

 دهد. را نمایش می 1332تان در سال درمانی فعال اسوضعیت حقوقی مؤسسات  55نمودار برابر شده است.  143موجود 

 1332: وضعیت حقوقی مؤسسات درمانی فعال استان بوشهر در سال 55نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

اه علوم وابسته به دانشگ

پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی 

استان

خصوصی6342%

141%

سایر

3143%
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اغلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  1332مؤسسات فعال در استان بوشهر در سال  55نمودار  بر اساس

وضعیت هر یک از  56نمودار و بخش خصوصی هیچ واحد فعالی در این سال نداشته است.  اندبودهبهداشتی و درمانی استان 

 سازد:های موجود نمایان میهای استان بوشهر را از منظر برخورداری از مؤسسات فعال درمانی و تختشهرستان

 1332های موجود در سال از مؤسسات درمانی فعال و تخت های استان بوشهر: وضعیت برخورداری شهرستان56نمودار 

  
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

رین وضعیت های استان، بهتنسبت به سایر شهرستان یامالحظه قابلبر اساس نمودارهای فوق، شهرستان بوشهر با تفاوت 

ای ههای دشتستان و گناوه در جایگاههای موجود دارد و شهرستانز مؤسسات درمانی فعال و تخترا از منظر برخورداری ا

توان گفت امکانات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شکل نامتوازن در سطح می یطورکلبهاند. بعدی قرار گرفته

 های استان بوشهر توزیع شده است.شهرستان

تان در های موجود در اسهای استان بوشهر از تعداد تختاز وضعیت برخورداری شهرستان ترارائه تصویر شفاف منظوربه

 یش داده شده است.نما 53نمودار ها به ازای هر ده هزار نفر جمعیت محاسبه و در های شهرستان، تعداد تخت1332سال 
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در  نفر جمعیت ده هزارهای بیمارستانی به ازای هر های استان بوشهر از تخت: وضعیت برخورداری شهرستان57نمودار 

 1332سال 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

تخت به ازای هر ده هزار نفر، تفاوت  1444و  1643های بوشهر و سپس گناوه با شود شهرستانکه مشاهده می طورهمان

 تنگستان دارند. خصوصبهها با سایر شهرستان یامالحظه قابل
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 مراکز بهداشتی و درمانی استان -1-2-3-2-3-4-3-2

ز مرک شهرستان )شامل درمانگاه، پلی کلینیک و برحسب 1332: مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر در سال 33جدول 

و درمانی )شامل درمانگاه، پلی کلینیک و مرکز بهداشتی درمانی( استان بوشهر را در توزیع مراکز بهداشتی بهداشتی درمانی(

 دهد.کیک شهری و روستایی نمایش میهای استان و به تفسطح شهرستان

ز مرک شهرستان )شامل درمانگاه، پلی کلینیک و برحسب 1332: مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر در سال 33جدول 

 بهداشتی درمانی(

 جمع روستایی شهری شهرستان

 31 5 26 بوشهر

 3 5 4 تنگستان

 3 1 3 جم

 23 3 21 دشتستان

 3 2 5 دشتی

 6 1 6 دیر

 3 3 6 دیلم

 1 1 1 عسلویه

 12 3 3 کنگان

 14 5 3 گناوه

 125 32 33 جمع

 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

درصد  26درصد از مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر، شهری و  34، 1332بر اساس اطالعات آماری فوق در سال 

اند. بیشترین مراکز بهداشتی درمانی شهری استان در شهرستان بوشهر و بیشترین تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی بوده

باشد ن گفت توزیع مراکز بهداشتی درمانی در استان بوشهر نیز متوازن نمیتواروستایی در شهرستان دشتستان بوده است. می

 درصد از  مراکز بهداشتی درمانی استان را به خود اختصاص داده است.  25حدود  ییتنهابهشهرستان بوشهر  کهیطوربه
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 دهد.های استان نشان میک شهرستانوضعیت حقوقی مؤسسات بهداشتی درمانی استان بوشهر را به تفکی 34جدول 

وضعیت حقوقی )شامل درمانگاه، پلی کلینیک و مرکز بهداشتی درمانی(  برحسب: مؤسسات بهداشتی درمانی 34جدول 

 1375-32های استان طی دوره استان بوشهر و شهرستان

 جمع سایر خصوصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سال و شهرستان

1335 31 1 6 33 

1331 34 1 11 34 

1335 34 3 14 111 

1333 33 3 16 111 

1333 33 3 13 116 

1331 31 3 13 113 

1331 31 3 21 113 

1332 32 13 21 125 

 31 4 3 13 بوشهر

 3 1 1 3 تنگستان

 3 6 1 3 جم

 23 2 3 23 دشتستان

 3 1 1 3 دشتی

 6 1 1 5 دیر

 3 4 1 5 دیلم

 1 1 1 1 عسلویه

 12 2 1 3 کنگان

 14 1 1 12 گناوه

 .1332آماری استان بوشهر سال منبع: سالنامه 

درصد از مؤسسات بهداشتی و درمانی استان بوشهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و  34شود که مشاهده می طورهمان

درصد از مؤسسات بهداشتی مذکور به بخش خصوصی تعلق داشته است.  11اند و تنها خدمات بهداشتی و درمانی استان بوده

درصد  23روزانه و  صورتبهدرصد از مؤسسات بهداشتی و درمانی استان بوشهر  33صورت گرفته، های بر اساس بررسی

شهر را از منظر زمان کار های استان بووضعیت هر یک از شهرستان 53نمودار شوند. روزی اداره میشبانه صورتبهمابقی 

 دهد.نشان می 1332ی استان در سال مؤسسات بهداشت



تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960908م 

 
144 

 1332زمان کار در سال  برحسبهای استان بوشهر : مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان53نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

های بوشهر و دشتستان بیشترین سهم را از مؤسسات بهداشتی درمانی روزانه شود شهرستانکه مشاهده می طورهمان

 اند. داشته

 های بهداشت استانخانه -1-2-3-2-3-4-3-3

های استان به تفکیک شهرستاندر استان بوشهر  هاآنهای بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش : خانه35جدول 

به نمایش  1335-32را طی دوره  هاآنهای بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش توزیع خانه1335-32طی دوره 

تغییر  1335نسبت به سال  1332های بهداشت استان بوشهر در سال انهگذارد. بر اساس اطالعات ارائه شده، تعداد خمی

 که از تعداد روستاهای تحت پوشش طی دوره مورد بررسی کاسته شده است. است یحالمحسوسی نداشته، این در 

 

 

های استان به تفکیک شهرستاندر استان بوشهر  هاآنهای بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش : خانه35جدول 

 1335-32طی دوره 
 روستاهای تحت پوشش های بهداشت فعالخانه سال و شهرستان

1335 224 334 

1333 216 333 

1333 221 332 

1331 225 332 

1331 223 332 

1332 225 631 

 23 14 بوشهر

 113 33 تنگستان

 33 21 جم

 166 63 دشتستان

 35 31 دشتی

 63 11 دیر
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 روستاهای تحت پوشش های بهداشت فعالخانه سال و شهرستان

 34 11 دیلم

 1 1 عسلویه

 66 21 کنگان

 52 13 گناوه

 .1332سالنامه آماری استان بوشهر سال  منبع:

 دهد.نشان می 1332ل استان در سال های بهداشت فعاهای استان بوشهر را از خانهسهم هر یک از شهرستان 53نمودار 

 1332ال های بهداشت فعال استان در سهای استان بوشهر از خانه: سهم شهرستان53نمودار 

 
 .1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

ت های بهداشت فعال استان بوشهر داشته اسشهرستان دشتستان بیشترین سهم را از خانه 1332، در سال 53نمودار بر اساس 

 اند. های عسلویه، دیر و دیلم کمترین سهم را دارا بودهو شهرستان

 و توانبخشی استانآزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاری  -1-2-3-2-3-4-3-4

تعداد 1335-32وضعیت حقوقی طی دوره  برحسبو توانبخشی  یپرتونگار: تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز 36جدول 

نشان  1335-32وقی طی دوره وضعیت حق برحسبشی استان بوشهر را آزمایشگاه، داروخانه و مراکز پرتونگاری و توانبخ

 دهد.می

  

642%

1343%

343%

2341%

1343%

444% 443%

141%

343% 341%

1%

5%

11%

15%

21%

25%

31%
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 1375-32وضعیت حقوقی طی دوره  برحسبو توانبخشی  یپرتونگار: تعداد آزمایشگاه، داروخانه و مراکز 36جدول 

 سال

 توانبخشی مرکز پرتونگاری داروخانه آزمایشگاه

وم
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1335 41 6 1 43 11 23 1 33 11 3 3 16 2 2 4 3 

1331 46 11 6 62 3 51 1 61 14 3 3 23 1 11 3 21 

1335 46 12 3 65 5 62 1 63 14 3 3 32 1 21 3 31 

1333 43 13 3 63 3 65 1 34 14 12 12 33 2 23 3 33 

1333 51 13 3 31 2 63 1 63 14 13 13 41 1 33 11 45 

1331 43 13 3 63 3 63 3 33 14 13 13 52 3 33 11 51 

1331 43 14 11 32 2 63 11 32 14 13 13 43 3 33 3 51 

1332 51 14 11 34 2 33 12 31 14 23 23 61 4 51 11 64 

 1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 1332ها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی استان بوشهر در سال ها، داروخانهشود تعداد آزمایشگاهکه مشاهده می طورهمان

حقوقی مراکز فوق را وضعیت  61نمودار برابر شده است.  3و  343، 243، 146افزایش یافته و به ترتیب  1335نسبت به سال 

 دهد.نمایش می

 1332ها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی استان بوشهر در سال ها، داروخانه: وضعیت حقوقی آزمایشگاه61نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

های استان بوشهر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و درصد( از آزمایشگاه 63سهم قابل توجهی ) 61نمودار بر اساس 

درصد از مراکز توانبخشی ماهیت  33ها و درصد داروخانه 35که  است یحالاند این در خدمات بهداشتی درمانی بوده
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کی و وابسته به دانشگاه علوم پزش

خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

خصوصی سایر

آزمایشگاه داروخانه مرکز پرتونگاری توانبخشی
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نسبت مراکز پرتونگاری بخش خصوصی استان بوشهر بیشتر از مراکز وابسته به  1332خصوصی دارند. همچنین در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

ها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی در ها، داروخانههای استان بوشهر از آزمایشگاه: میزان برخورداری شهرستان33جدول 

ها، مراکز پرتونگاری و ها، داروخانههای استان بوشهر از آزمایشگاهوضعیت برخورداری هر یک از شهرستان 1332سال 

 دهد.نشان می 1332بخشی را در سال توان

 ها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی درها، داروخانههای استان بوشهر از آزمایشگاه: میزان برخورداری شهرستان37جدول 

 1332سال 

 سهم )درصد( توانبخشی سهم )درصد( مرکز پرتونگاری سهم )درصد( داروخانه سهم )درصد( آزمایشگاه شهرستان

 %33 25 %36 13 %34 31 %23 13 بوشهر

 %2 1 %2 1 %2 2 %5 4 تنگستان

 %3 6 %6 3 %3 3 %4 3 جم

 %16 11 %13 3 %22 21 %23 13 دشتستان

 %6 4 %4 2 %4 4 %3 3 دشتی

 %1 1 %2 1 %4 4 %4 3 دیر

 %5 3 %2 1 %5 5 %5 4 دیلم

 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 عسلویه

 %3 6 %15 3 %15 14 %14 11 کنگان

 %14 3 %13 6 %3 3 %12 3 گناوه

 %111 64 %111 43 %111 31 %111 34 جمع

 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 هباند. های بوشهر و دشتستان در تمامی موارد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهشهرستان 33جدول بر اساس 

، 56، 46ها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی استان به ترتیب ها، داروخانهمجموع سهم این دو شهرستان از آزمایشگاه کهیطور

 نیمی از امکانات مذکور تنها در دو شهرستان تمرکز یافته است.  بیترت نیبددرصد بوده است و  55و  55

 پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -1-2-3-2-3-4-3-5

های : پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر به تفکیک شهرستان33جدول 

 تیتعداد پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش 1335-32رشته و نوع تخصص طی دوره  برحسباستان 

 دهد.میرشته و نوع تخصص نمایش  برحسبدرمانی استان بوشهر را 
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های استان : پزشکان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر به تفکیک شهرستان33جدول 

 1375-32رشته و نوع تخصص طی دوره  برحسب
سال و 

 شهرستان

پزشک 

 عمومی

سهم 

 )درصد(

پزشک 

 متخصص

سهم 

 )درصد(

پزشک دندان

 )عمومی(

سهم 

 )درصد(

پزشک دندان

 )متخصص(

سهم 

 )درصد(

دارو

 ساز

سهم 

 )درصد(

1335 222 61% 111 31% 13 5% 1 1% 16 4% 

1331 231 53% 154 33% 21 4% 1 1% 13 4% 

1335 261 56% 163 36% 31 3% 1 1% 3 2% 

1333 314 51% 223 33% 63 11% 3 1% 14 2% 

1333 316 43% 251 33% 65 11% 4 1% 13 2% 

1331 263 45% 243 42% 53 11% 5 1% 11 2% 

1331 261 43% 265 44% 52 3% 11 2% 13 3% 

1332 245 33% 313 43% 63 11% 13 3% 13 3% 

 %4 11 %3 13 %5 12 %53 144 %23 31 بوشهر

 %1 1 %1 1 %22 3 %23 11 %51 13 تنگستان

 %1 1 %1 1 %13 3 %13 3 %65 11 جم

 %2 3 %1 1 %12 16 %51 63 %36 51 دشتستان

 %4 2 %1 1 %15 3 %33 21 %43 23 دشتی

 %1 1 %1 1 %13 3 %13 3 %63 11 دیر

 %1 1 %1 1 %15 4 %23 3 %53 15 دیلم

   1   1   1   1   1 عسلویه
 %4 2 %1 1 %2 1 %43 25 %46 24 کنگان

 %2 1 %1 1 %13 3 %43 23 %33 23 گناوه

 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 پزشک دندانپزشک عمومی،  ، تعداد پزشک عمومی، متخصص، دندان33جدول بر اساس اطالعات آماری ارائه شده در 

برابر  142و  543، 343، 243، 141افزایش یافته و به ترتیب  1335نسبت به سال  1332ساز استان بوشهر در سال  رومتخصص و دا

 دهد:نمایش می 1332سهم هر یک از موارد مذکور را از کل پزشکان شاغل در استان بوشهر در سال  61نمودار  شده است.

 1332نوع تخصص در سال  برحسب: سهم پزشکان شاغل در استان بوشهر 61نمودار 

 
 1332محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال منبع: 

پزشک عمومی

3346%

پزشک متخصص

4342%

(عمومی)دندان پزشک 

343%

دندان پزشک 

(متخصص)

246%

داروساز

243%
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درصد از  35 کهیطوربهاند بیشترین سهم پزشکان شاغل در استان بوشهر را پزشکان متخصص و پزشکان عمومی داشته

 اند.ودهارا بپزشک متخصص کمترین سهم را د پزشکان دندان در مقابلدهند. کل پزشکان را این دو گروه تشکیل می

درصد از پزشکان استان  41دهد نزدیک به نشان می 1332های استان بوشهر در سال بررسی توزیع پزشکان در شهرستان

درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته است.  21در شهرستان بوشهر مشغول به کار هستند و شهرستان دشتستان با سهم 

تعداد پزشکان 62نمودار اند. تان در دو شهرستان بوشهر و دشتستان متمرکز شدهدرصد از پزشکان اس 61حدود  گریدعبارتبه

 دهد.های استان بوشهر نشان میتاندر شهرس هاآنشاغل در استان بوشهر را به تفکیک تخصص 

 1332های استان بوشهر از منظر پزشکان شاغل در سال : وضعیت شهرستان62نمودار 

 
 .1332منبع: سالنامه آماری استان بوشهر سال 

پزشک متخصص برخوردار بوده است. همچنین  تنها شهرستان بوشهر از دندان 1332شود در سال که مشاهده می طورهمان

 اند.ساز بوده م، دیر و دیلم فاقد پزشک داروهای تنگستان، جشهرستان

تعداد پزشکان شاغل 1332 سال در تیجمع حسب بر پزشک ازبوشهر   استانی هاشهرستانی برخوردار زانیم:  33جدول 

 دهد.ای مذکور نمایش میهرا به تفکیک شهرستان و به ازای جمعیت شهرستان 1332استان بوشهر در سال 

  

1
21
41
61
31

111
121
141
161

پزشک عمومی پزشک متخصص (عمومی)دندان پزشک  (متخصص)دندان پزشک  داروساز
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 1332 سال در تیجمع حسب بر پزشک ازبوشهر   استانی هاشهرستانی برخوردار زانیم:  33جدول 
شهرستا

 ن

به پزشک عمومی 

 یازا

 هر ده هزار نفر

ه ب پزشک متخصص

 یازا

 هر ده هزار نفر

هر ده  یبه ازاپزشک )عمومی( دندان

 هزار نفر

هر ده  یبه ازا پزشک )متخصص(دندان

 هزار نفر
 به داروساز

هر ده هزار  یازا

 نفر

 144 143 145 546 243 بوشهر

 141 141 141 144 246 تنگستان

 141 141 146 146 241 جم

 141 141 143 341 242 دشتستان

 143 141 141 246 341 دشتی

 141 141 146 146 143 دیر

 141 141 143 242 443 دیلم

 141 141 141 145 144 کنگان

 141 141 143 341 245 گناوه

 1332بوشهر سال  منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان

شود شهرستان دیلم بیشترین پزشک عمومی را به ازای هر ده هزار نفر داشته و کمترین پزشک که مشاهده می طور همان

 که بررسی تعداد پزشک متخصص به است یحالعمومی به ازای هر ده هزار نفر مربوط به شهرستان دیر بوده است. این در 

ان دارد و از های استها حکایت از تفاوت قابل توجه شهرستان بوشهر با سایر شهرستانتانازای هر ده هزار نفر جمعیت شهرس

 توان گفت توزیع پزشک متخصص در سطح استان بوشهر نامتوازن است.این منظر می
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 تحلیل شاخص های اصلی در بخش خدمات استان -1-2-3-2-3-5

افزایش  1331تا  1335های های صورت گرفته سهم اشتغال استان بوشهر از اشتغال کل کشور طی سالبر اساس بررسی

درصد رسیده است. همچنین مقایسه اشتغال بخش خدمات استان بوشهر با اشتغال سیار  1463درصد به  1432یافته و از 

ای ههای استان )کشاورزی، صنعت و سایر( حکایت از آن دارد که همواره سهم اشتغال بخش خدمات از سایر بخشبخش

ان را به از کل اشتغال است یامالحظه قابل چه بخش خدمات سهم تر بوده است. البته باید توجه داشت اگراقتصادی بزرگ

درصد  4641درصد به  5343روند کاهشی داشته و از  1331تا  1335های خود اختصاص داده است، اما این سهم طی سال

 دهد.اشتغال استان بوشهر نشان می از محاسبه شاخص ضریب مکانی آمدهدستبهاست. بررسی نتایج  دهیرس

 1331و  1335، 1375های از یک در سال تربزرگهای خدماتی با ضریب مکانی اشتغال : بخش63نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

الت، مستغ»، «ات، انبارداری و ارتباطنقل و حمل»های توان گفت در استان بوشهر در بخشبر اساس اطالعات فوق می

، بیشترین تمرکز مکانی نیروی کار وجود دارد؛ «اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی»، «کار و کسبکرایه و خدمات 

. از یک بوده است تربزرگهای مذکور، در هر سه مقطع مورد بررسی شاخص ضریب مکانی اشتغال بخش کهیطور به

ری بهداشت و مددکا»، «هتل و رستوران»، «فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها خرده فروشی، عمده»های همچنین در بخش

 ، تمرکز مکانی نیروی کار کمتری وجود دارد.«سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی»و « اجتماعی

1335

سب و مستغالت، کرایه و معامالت ک»، «واسطه گری های مالی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»بخش های •
ضریب « بهداشت و مددکاری اجتماعی»و « آموزش»، «اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی»، «کار

.مکانی اشتغال بیشتر از یک دارند

1335

کرایه و مستغالت،»، «واسطه گری های مالی»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «هتل و رستوران»بخش های •
بیشتر ضریب مکانی اشتغال« آموزش»، و «اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی»، «معامالت کسب و کار

.از یک دارند

1331

ر اداره امو»و « مستغالت، کرایه و معامالت کسب و کار»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»بخش های •
.ضریب مکانی اشتغال بیشتر از یک دارند«عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی
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ی اشتغال ضریب مکان های خدماتی استان دارایهای انجام شده این است که اکثریت فعالیتنکته قابل توجه در بررسی

تان ای از اشتغال بخش خدمات در اساند. بیشتر از یک بودن این شاخص به این معناست که بخش عمدهبیشتر از یک بوده

خش های استان بوشهر در بشود. همچنین محاسبه ضریب مکانی اشتغال در شهرستانبوشهر، جزء اشتغال پایه محسوب می

 پایه خدمات در شهرستان بوشهر است.های تمرکز فعالیت ندهده نشان 1331خدمات برای سال 

 و کاالهافروشی، تعمیر وسایل نقلیه  فروشی، خرده عمده .1

 هتل و رستوران .2

 ، انبارداری و ارتباطاتنقل و حمل .3

 های مالیگریواسطه .4

 وکارکسب، کرایه و خدمات مستغالت .5

 اداره امور عمومی و دفاع و امنیت اجتماعی .6

 آموزش .3

 بهداشت و مددکاری اجتماعی .3

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی .3

 1331شهر در سال های استان بوهای خدماتی با ضریب مکانی اشتغال بیشتر از یک به تفکیک شهرستان: فعالیت64نمودار 

 
 1332بوشهر سال منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان 

گناوه

•1

•2

•3

•4

•3

•3

•3

کنگان

•5

دیلم

•1

•2

•3

•3

•3

•3

دیر

•1

•3

•3

دشتی

•2

•3

•3

•3

ندشتستا

•1

•6

•3

•3

•3

جم

•2

•5

•3

•3

•3

انتنگست

•3

•4

•5

•3

•3

•3

بوشهر

•1

•2

•3

•4

•6

•3

•3

•3
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 های خدماتی در استان بوشهرشاخص تخصصی شدن فعالیت -1-2-3-2-3-5-1

ص شود شاخهای خدماتی استان بوشهر مشاهده میبر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص تخصصی شدن فعالیت

ی تخصص درصد بوده است. این مسئله حکایت از پایین بودن میزان 51های استان بوشهر کمتر از مذکور در تمامی شهرستان

 های خدماتی در استان بوشهر دارد.شدن فعالیت

 های استان بوشهرهای خدماتی در شهرستان: میزان تخصصی شدن فعالیت65نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

های کنگان، گناوه، دیلم و بوشهر نسبت به سایر دن در شهرستانشود شاخص تخصصی شکه مالحظه می طورهمان

درصد(  41« )ارک و کسبمستغالت، کرایه و خدمات »های استان بیشتر است. این نتیجه حاصل سهم باالی فعالیت شهرستان

 و حمل»درصد( و  35« )فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها فروشی، خرده عمده»در شهرستان کنگان، سهم باالی فعالیت 

 32« )، انبارداری و ارتباطاتنقل و حمل»های درصد( در شهرستان گناوه، سهم باالی فعالیت 23« )، انبارداری و ارتباطاتنقل

درصد( در شهرستان دیلم و سهم باالی فعالیت  23« )فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها فروشی، خرده عمده»درصد( و 

های مذکور درصد( در شهرستان بوشهر از کل اشتغال خدماتی شهرستان 33« )ومی، دفاع و تأمین اجتماعیاداره امور عم»

 است.

شاخص 
تخصصی 

شدن 

بوشهر 
46.1% تنگستان 

45.3%

جم 
33.6%

دشتستان 
43.1%

دشتی 
41.3%

دیر 
43.4%

دیلم 
46.5%

کنگان 
43.3%

گناوه 
43.3%
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 های خدماتی در استان بوشهرشاخص سنجش سطح تمرکز فعالیت -1-2-3-2-3-5-2

، حکایت از آن دارد 1331های خدماتی استان بوشهر در سال نتایج محاسبه شاخص سنجش سطح تمرکز برای فعالیت

 51شاخص سطح تمرکز کمتر از « کار و کسبمستغالت، کرایه و خدمات » جز بههای خدماتی استان فعالیت که تمامی

 های خدماتی در استان بوشهر است.درصد دارند که این مسئله بیانگر عدم تمرکز فعالیت

 های خدماتی در استان بوشهرشاخص ضریب توزیع فعالیت -1-2-3-2-3-5-3

بوشهر و  هایهای خدماتی در شهرستانضریب توزیع برای کلیه فعالیتهای صورت گرفته شاخص بر اساس بررسی

 باشد.ها میهای خدماتی در این شهرستاندهنده تمرکز کلیه فعالیتاز یک است که نشان تربزرگکنگان 

 و کاالهافروشی، تعمیر وسایل نقلیه  فروشی، خرده عمده .1

 هتل و رستوران .2

 ، انبارداری و ارتباطاتنقل و حمل .3

 های مالیگریواسطه .4

 وکارکسب، کرایه و خدمات مستغالت .5

 اداره امور عمومی و دفاع و امنیت اجتماعی .6

 آموزش .3

 بهداشت و مددکاری اجتماعی .3

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی .3
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 1331 های استان بوشهر در سالشهرستانهای خدماتی با ضریب توزیع بیشتر از یک به تفکیک : فعالیت66نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

کمتر  های استان بوشهرهای خدماتی در اغلب شهرستانشود شاخص ضریب توزیع کلیه فعالیتکه مشاهده می طور همان

 ماتی در این استان دارد.های خداز یک بوده که نشان از عدم تمرکز فعالیت

وری نیروی کار به بهره  .نیروی کار استهمی که در این قسمت بررسی می شود، بهره وری یکی از شاخص های م

ت جاری ه به قیمبرای محاسبه بهره وری از مقادیر ارزش افزود بررسی ارتباط میان ارزش افزوده و تعداد شاغلین می پردازد.

بهره وری نیروی کار به تفکیک فعالیتهای خدماتی در کشور و استان بوشهر و برای سالهای استفاده شده است. در جداول 

ری ه وبزرگ تر از یک بودن نسبت بهر .بوشهر به کل کشور محاسبه شده استارایه و نسبت بهره وری استان  1331و  1335

ی کشور ستان از متوسط بهره ور، نشان دهنده باالتر بودن متوسط بهره وری نیروی کار انیروی کار استان نسبت به کشور

 .با متوسط کشور تولید بیشتری داردبه عبارت دیگر هر فرد شاغل در بخش خدمات استان بوشهر در مقایسه  .است

و مالی  سرانه سرمایه فیزیکی :از تواند داشته باشد که عبارتند یاین اختالف در بهره وری نیروی انسانی دو علت عمده م

ر استان در مقایسه با کشور د بیشتر در استان در مقایسه با کشور و یا سرانه سرمایه انسانی بیشتر )کیفیت باالتر نیروی انسانی(

عامل دوم سرانه سرمایه انسانی بیشتر در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مانند کشاورزی  به خصوص در بخش خدمات.

 عت از اهمیت بیشتری برخوردار است.و صن

میلیون ریال بوده  31بهره وری نیروی کار در بخش خدمات استان  1335در سال  ،آمده است 31جدولهمانطور که در 

 1335ن ریال رسیده است در حال که بهره وری نیروی کار خدماتی در کشور در سال میلیو 252به  1331است که در سال 

 .رسیده است 1331میلیون ریال در سال  323میلیون ریال به  121از 

گناوه

•1

•2

•3

•3

•3

•3

کنگان

•1

•2

•3

•4

•5

•6

•3

•3

•3

دیلم

•-

دیر

•-

دشتی

•-

ندشتستا

•-

جم

•5

انتنگست

•3

بوشهر

•1

•2

•3

•4

•5

•6

•3

•3

•3
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درصد بوده است.  35نسبت بهره وری نیروی کار در بخش خدمات استان به کشور به طور متوسط  1331و  1335در سال 

روی کار درصد کمتر از متوسط بهره وری نی 25نیروی کار در بخش خدمات استان در این دوره بعبارت دیگر بهره وری 

 .صادق است "آموزش"ز گروه فعالیتی این وضعیت در تمام فعالیتهای خدماتی استان به غیر ا .خدماتی در کشور بوده است

 .بوده است 1413کشور در این دوره  هاستان ب "آموزش"متوسط نسبت بهره وری نیروی کار استان در گروه فعالیتی 

، دشو همانطور که مشاهده می ،مات به قیمت ثابت محاسبه شده استوری نیروی کار در بخش خدبهره  31جدول در 

افزایش یافته است. 1331تا  1335ل بهره وری نیروی کار در بخش خدمات به قیمت ثابت، هم در استان و هم در کشور از سا
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 1331و  1335در سالهای  گروه های فعالیتی در بخش خدمات مقایسه روند تحوالت بهره وری نیروی کار به تفکیک :31جدول

 

1335 1331 
 ر نسبت استان به کشو

 کل کشور  استان بوشهر  کل کشور  استان بوشهر 

 ارزش افزوده

 جمعیت شاغل  )میلیون ریال (  
 بهره وری 

 )میلیون ریال (

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال (  
 جمعیت شاغل 

 بهره وری 

 )میلیون ریال (

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال (  
 جمعیت شاغل 

 بهره وری

 )میلیون ریال (  

 ارزش افزوده

 )میلیون ریال ( 
 جمعیت شاغل 

 بهره وری 

 )میلیون ریال(
1335 1331 

 1463 1432 336 2522111 343561436 226 31131 6333214 113 2323153 313453352 114 31434 3235336 ،خرده فروشى ،تعمیروسایل نقلیه موتورى وکاالهاى شخصى وخانگعمده فروشى 

 1463 1461 253 213111 53333513 131 2522 432435 111 132411 13413231 61 2353 165312 هتل ورستوران

 1414 1436 232 1351111 452162433 241 32433 3313613 33 1341313 163132323 35 36164 2313633 وانباردارى  وارتباطاتحمل  ونقل  

 1443 1443 536 324111 133521155 261 4333 1142522 244 231366 66121152 113 3333 463333 واسطه گرى  هاى  مالى

 1411 1445 3113 111111 311253523 3336 353 5313113 533 443214 264313114 263 3314 2332464 مستغالت ،اجاره وفعالیت هاى  کاروکسب

 1435 1432 131 1631111 314354331 153 33434 5323161 64 1333326 113315344 46 33463 1335611 اداره امورعمومى ،دفاع وتامین اجتماعى اجبارى

 1421 1416 144 1514111 213133343 135 13135 2333354 32 1354353 111254644 33 13153 1566334 آموزش

 1413 1433 333 556111 213331331 333 3413 2334323 152 521333 33363311 143 6434 365233 بهداشت ومددکارى اجتماعى

 1464 1462 236 423111 111331311 152 3312 531535 33 432333 33551111 53 4146 221423 سایرفعالیت  هاى خدمات  عمومى ،اجتماعى وشخصى

 1433 1435 323 3233111 3161113556 252 136166 34313146 121 3364463 1133353616 31 143256 13436363 جمع 

 و محاسبات مشاور  1333و  1363سرشماری نفوس و مسکن سال –: مرکز آمار منبع
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 1331و 1335: مقایسه روند تحوالت بهره وری نیروی کار در بخش خدمات به قیمت جاری و ثابت در سالهای 31جدول 
  
  

1335 1331 

 به قیمت جاری 
 252 31 استان بوشهر 

 323 121 کل کشور 

  1331به قیمت ثابت سال
 252 213 استان بوشهر 

 323 233 کل کشور 

 1433 1435  به کشور نسبت استان

 و محاسبات مشاور  1333و  1363سرشماری نفوس و مسکن سال  –: مرکز آمار منبع

 بخش خدمات در استان بوشهر افزوده ارزشبندی مطالعات جمع

 1333-32های بخش خدمات در کشور طی سال افزوده ارزشهای صورت گرفته، سهم  استان بوشهر از بر اساس بررسی

درصد )مربوط  1421( و حداکثر 1336درصد )مربوط به سال  1415بین حداقل  یب زیادی را تجربه کرده است اما مافراز و نش

ن های آغازیبخش خدمات کل کشور، در سال افزودهارزش( در نوسان بوده است. مقایسه سهم استان بوشهر از 1332به سال 

به  1333درصد در سال  1411صورت نگرفته و این سهم از  یامالحظه قابلدهد تغییر و پایانی دوره مورد بررسی نشان می

 رسیده است. 1332درصد در سال  1413

های اقتصادی در استان بوشهر حکایت از آن دارد که بخش خدمات با سایر بخش افزوده ارزشهمچنین مقایسه سهم 

ر ، دارتباط نیا دردر ساختار اقتصادی استان بوشهر روی داده است.  یامالحظه قابل، تغییرات 1333-32های طی سال

استان بر عهده بخش خدمات بوده است. اما از سال  افزوده ارزشبخش عمده  نیتأمهای آغازین دوره مورد بررسی، سال

 رزشابه علت کاهش کاهش یافته است. این کاهش سهم،  شدت بهاستان  افزودهارزشبه بعد، سهم این بخش از کل  1332

ر استان و افزایش د صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای انتقال گازبخش خدمات نبوده است بلکه به علت توسعه  افزوده

همانطور که در گزارش نیز اشاره شده، با حذف صنایع نفت و گاز پتروشیمی  بوده است. هابخشاین  افزودهارزشقابل توجه 

ال گاز، همانند کل کشور بخش خدمات هم از نظر اشتغال و هم از نظر تولید ارزش افزوده، مهمترین بخش و فعالیتهای انتق

 اقتصادی در استان بوشهر است. 

دهد عمده شاغالن بوشهر در بخش خدمات های اشتغال نشان میدر این زمینه، نکته حائز اهمیت این است که بررسی

کاهش یافته و سهم بخش صنعت از  شدت بههای اخیر این بخش طی سال افزوده شارزمشغول به فعالیت هستند اما سهم 

ت، روی نداده های صنعتوسعه بخش خدمات استان بوشهر همپای توسعه بخش بیترت نیبدافزایش یافته است.  افزودهارزش

ه کرد که به البته باید به این نکته اشار شود.شمار این بخش نمی قابل قبولی نصیب شاغالن پر افزوده ارزشاست و بنابراین 

دلیل ماهیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیتهای انتقال گاز، ارزش افزوده تولید شده به نسبت تعداد شاغالن فعال در 
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از سایر فعالیتهای  راین فعالیتها، بسیار زیاد است و بنابراین سرانه ارزش افزوده تولیدی هر نفر شاغل در این فعالیتها بسیار بیشت

 صنعتی، خدماتی و کشاورزی است. 

 1333-32های خدماتی استان بوشهر طی دوره زمانی برای بخش افزوده ارزشنتایج حاصل از محاسبه ضریب مکانی 

 ر عمومیاداره امو»، «نقل، انبارداری و ارتباطات و حمل»های های ابتدایی دوره مورد بررسی، بخشدهد تنها در سالنشان می

از یک برخوردارند و از  تربزرگاز شاخص ضریب مکانی « بهداشت و مددکاری اجتماعی»و « آموزش»، «و خدمات شهری

استان بوشهر، شاخص ضریب مکانی این بخش نیز به کمتر  افزوده ارزشبه بعد با افزایش سهم بخش صنعت از  1332سال 

طور که در گزارش نیز تأکید شد، با حذف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و البته الزم به ذکر است همان از یک رسیده است.

فعالیتهای انتقال گاز، شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی متعادل شد و استان در برخی از خدمات مانند 

 شت و مددکاری اجتماعیبهداو  آموزش، اداره امور عمومی، و خدمات شهری، ونقل، انبارداری و ارتباطاتحملخدمات 

 در مقایسه با متوسط کشور دارای تمرکز مکانی است. 

 های خدماتی شاملشوند و سایر بخشبندی میهای تخصصی طبقهالذکر در زمره بخشبخش خدماتی فوق 4بنابراین 

رایه و ستغالت، کم»، «مالی یهایگرواسطه»، «هتل و رستوران»، «، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهایفروش خرده، یفروش عمده»

با توجه به آنکه در کل دوره مورد بررسی، « سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی»و « کار و کسبخدمات 

 د. گیرنهای غیرتخصصی قرار میاز یک بوده است، در زمره بخش ترکوچک هاآن افزوده ارزششاخص ضریب مکانی 

 استان بوشهرهای توزیع خدمات در شهرستان

ارائه  صاراخت بههای مختلف استان بوشهر از خدمات ارائه شده در این قسمت نتایج بررسی میزان برخورداری شهرستان

 شده است:

 بندی مطالعات خدمات بانکداریجمع

ی هستند ولتهای دهای آماری صورت گرفته، اغلب واحدهای بانکی فعال در استان بوشهر مربوط به بانکبر اساس بررسی

های ی شعبههای خصوصهای خصوصی در این استان بسیار ناچیز است. حال آنکه با توجه به این مسئله که بانکو سهم بانک

جهت حضور سودآور در مناطق مختلف  یسنج امکانهای بازار مالی و انجام مطالعات خود را با در نظر گرفتن ویژگی

قیم، حکایت غیرمست صورتبهتواند استان بوشهر می یهادر شهرستانوصی های خصکنند، حضور کمرنگ بانکتأسیس می

 از ضعیف بودن بازارهای مالی استان داشته باشد.

 اشد، چراهای استان بوشهر نامتقارن بها بین شهرستانرسد توزیع سپردههای استان نیز به نظر میاز منظر سپرده نزد بانک

 دو شهرستان بوشهر و دشتستان تمرکز یافته است.ها در درصد از سپرده 55که بیش از 
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 بندی مطالعات خدمات بیمهجمع

م تر از سههای مذکور عقبدهد استان بوشهر در شاخصای استان بوشهر نشان میهای بیمهبررسی وضعیت شاخص

درصد بوده است،  144 از جمعیت کشور معادل 1333سهم استان بوشهر در سال  گرید عبارت بهجمعیتی خود از کشور است. 

 باشد.درصد می 1که سهم استان بوشهر از کل حق بیمه و کل خسارت پرداختی کشور معادل  است یحالاین در 

نامه صادر  بررسی صنعت بیمه استان بوشهر از منظر درجه اهمیت انواع بیمه حکایت از آن دارد که بیشترین تعداد بیمه

 بوده است.« بیمه شخص ثالث و مازاد»واقع شده مربوط به  شده، حق بیمه عاید شده  مبلغ خسارت

 بندی مطالعات خدمات گردشگریجمع

امتی، وضعیت مراکز اق و معرفی انواع جاذبه های گردشگری ، بررسی به در مطالعات بخش گردشگری استان بوشهر،

 .ستان، در دستور کار قرار گرفته استا ینقل و حملهای های گردشگری در کنار زیرساختمراکز خدمات پذیرایی و آژانس

ها و مهمانسراها مشخص شد استان بوشهر از منظر برخورداری آپارتمانها، هتلدر بررسی مراکز اقامتی استان شامل هتل

های از امکانات اقامتی چندان غنی نیست و به لحاظ کیفی و کمی، با کمبودهای فراوانی مواجه هستند. همچنین عمده اقامتگاه

کز اقامتی گونه مرهای جم، تنگستان و دیر، هیچاند و در مقابل شهرستانهای بوشهر و گناوه مستقر شدهاستان در شهرستان

 در اختیار ندارند.

های اهم جز بههای سال )های استان حکایت از آن دارد که در عمده ماهبررسی شاخص ضریب اشغال اقامتگاه وجود نیا با

های ها که شرایط اقلیمی استان مساعد است )ماهگرم( این مراکز از ضریب اشغال قابل قبولی برخوردارند و حتی در برخی ماه

توان گفت کنند و بنابراین میدرصدی را نیز تجربه می 111ضریب اشغال  هاآندی، بهمن، اسفند و فروردین(، بسیاری از 

 برداری از این مراکز را به توجیه اقتصادی برساند.تواند بهره، در سطحی است که میتقاضای مراکز اقامتی استان

وند که در حوزه شراهی تقسیم می شهری و مراکز پذیرایی بین مراکز پذیرایی استان نیز به دو بخش مراکز پذیرایی درون

د مواجه ه لحاظ کمی و کیفی نیز، با ضعف شدیشهرستان بوشهر مستقر هستند و عالوه بر توزیع نامتوازن در سطح استان، ب

 هستند.

های کنندهرسانی صنعت گردشگری و تسهیل نهادهای اطالع عنوان بههای گردشگری در بررسی دفاتر مسافرتی و آژانس

ر در شهرستان بوشهر مستق هاآندفتر مسافرتی در استان بوشهر فعال هستند که اغلب  21 مجموعاً این حوزه، مشخص شد 

نیست.  یامالحظه قابلهای ساحلی کشور، این تعداد دفتر مسافرتی، تعداد در مقایسه با سایر استان عالوه بهاند. شده

گیرد و تنها استان سیستان و استان ساحلی کشور، از این منظر در رتبه ششم قرار می 3استان بوشهر، در میان  کهیطوربه

 گیرد.تر از استان بوشهر قرار میتی، پاییندفتر مسافر 11بلوچستان، با داشتن 
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های گردشگری(، پس از بررسی سه زیرمجموعه خدمات گردشگری )مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و خدمات آژانس

استان مورد توجه قرار گرفته است. باید دقت داشت که بخش  ینقل و حملهای در ادامه مطالعات گردشگری، زیرساخت

ی بر تردید دستابی به پیشرفت و توسعه مبتنشود و بیاز ارکان توسعه صنعت گردشگری محسوب مییکی  نقل و حمل

 پذیر نخواهد بود. ، امکاننقل و حملهای گردشگری، بدون توجه به زیرساخت

 حمل لدهد مسافران داخلی واردشده به استان بوشهر، عمدتاً از وسایهای صورت گرفته نشان میدر این ارتباط، بررسی

ولویت ا عنوان بههوایی  ونقلحملکنند و در مقابل تعداد معدود مسافران خارجی استان بوشهر، از ای استفاده میجاده نقل و

 کنند.اولویت دوم استفاده می عنوان بهدریایی  نقل و حملاول و از 

 و ملهای این مد حای در ورود گردشگران به استان بوشهر، زیرساختجاده نقل و حملبا توجه به اهمیت  بیترت نیبد

 وجود ابنیاز به تقویت و نوسازی دارد. از سوی دیگر  شدت بهنقلی از قبیل جاده، پایانه و وسایط نقلیه، در استان بوشهر 

 ست.ای نبرده ااین موهبت، بهرههای اقتصادی و گردشگری، استان بوشهر از ونقل ریلی در توسعه فعالیت اهمیت حمل

 هوایی نیز، در استان بوشهر تنها دو فرودگاه بوشهر و عسلویه، عملیاتی هستند و به مسافران خدمات نقل و حملدر بخش 

ار از سوی مسافران خارجی مورد توجه قر ژهیوبههای اخیر آنکه در سال باوجوددریایی استان نیز  نقل و حملکنند. رسانی می

 رفته، چندان مطلوب نیست و نیاز به توسعه فراوان به لحاظ کمی و کیفی دارد.گ

 بندی مطالعات خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشیجمع

بوشهر  های استانهای صورت گرفته بر روی توزیع خدمات فرهنگی در سطح شهرستاناز بررسی آمده دست بهنتایج 

ر های برگزار شده دهرستان بوشهر دارد. همچنین از منظر تعداد نمایشگاهخدمات در سطح ش گونهنیاحکایت از تمرکز 

 اند.های دشتستان و بوشهر بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهنیز شهرستان 1332استان بوشهر در سال 

های عمومی از کتابخانهدرصد  61نزدیک به  کهیطوربههای استان بوشهر نیز نامتوازن است ها در شهرستانتعداد کتابخانه

شود که حدود اند. از منظر تعداد ورزشکاران نیز مشاهده میاستان در سه شهرستان بوشهر، دشتستان و تنگستان مجتمع شده

 درصد از ورزشکاران استان در شهرستان بوشهر قرار دارند. 31

های این المی استان بوشهر در شهرستانهای نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اساز سوی دیگر توزیع سالن

توازن از وضعیت  ازنظرهای استان بوشهر اماکن مذهبی نیز در شهرستان عالوهبهتر است. استان نسبت به توزیع سینماها متوازن

 اند.تری برخوردار بودهمطلوب

 بندی مطالعات خدمات آموزشیجمع



تحل   سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 
 )بخش خدمات( یاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960908م 

 
164 

آموز بررسی وضعیت توزیع خدمات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است، نسبت دانش منظوربههایی که یکی از شاخص

دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه های پیشدر دوره 1332-33باشد. شاخص مذکور در سال تحصیلی به کالس می

 زیر بوده است: صورتبه

 1332-33مقاطع مختلف تحصیلی در استان بوشهر در سال  آموز به کالس در: نسبت دانش67نمودار 

 
 1332منبع: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری استان بوشهر سال 

 بندی مطالعات خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعیجمع

ل در استان شگاه( فعادهند، اغلب مؤسسات درمانی )شامل بیمارستان، زایشگاه و آسایهای صورت گرفته نشان میبررسی

 رداند و بخش خصوصی واحد فعالی در این زمینه نداشته است. ی بودهکوابسته به دانشگاه علوم پزش 1332بوشهر در سال 

 های استان، بهترین وضعیت را داشته است.از سایر شهرستان یامالحظه قابلبوشهر با اختالف  شهرستان ارتباط نیا

درصد از مراکز بهداشتی درمانی )شامل درمانگاه، پلی کلینیک  34حدود  1332شود در سال از سوی دیگر مشاهده می

اند. بیشترین مراکز بهداشتی درمانی شهری در درصد روستایی بوده 26و مرکز بهداشتی درمانی( استان بوشهر شهری و 

 اند. قرار داشته شهرستان بوشهر و بیشترین مراکز بهداشتی درمانی روستایی در شهرستان دشتستان

متوسطه عمومی

ه نسبت دانش آموز ب•
کالس در سال های 

معادل 1333و 1333
بوده و تغییری 21

.نداشته است

ا بدترین وضعیت ر•
(  23)شهرستان گناوه

.داشته است

ا بهترین وضعیت ر•
(  13)شهرستان عسلویه

.داشته است

راهنمایی

ه نسبت دانش آموز ب•
کالس در سال های 

معادل 1333و 1333
بوده و تغییری 21

.نداشته است

ا بدترین وضعیت ر•
(  26)شهرستان بوشهر 

.داشته است

ا بهترین وضعیت ر•
ان شهرستان تنگست

.داشته است( 13)

ابتدایی

ه نسبت دانش آموز ب•
کالس طی دوره 

22از 1333تا 1333
ر رسیده و تغیی23به 

قابل مالحظه ای 
.نداشته است

ا بدترین وضعیت ر•
(  23)شهرستان بوشهر 

.داشته است

ا بهترین وضعیت ر•
ان شهرستان تنگست

.داشته است( 21)

پیش دبستانی

ه نسبت دانش آموز ب•
کالس طی دوره 

21از 1333تا 1333
رسیده و بدتر 23به 

.شده است

ا بدترین وضعیت ر•
(  23)شهرستان بوشهر 

.داشته است

ا بهترین وضعیت ر•
ان شهرستان تنگست

.داشته است( 21)
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توان گفت توزیع مراکز بهداشتی درمانی در استان بوشهر نامتوازن بوده است. این موضوع در ارتباط با می یطورکل به

ها، مراکز پرتونگاری و توانبخشی استان بوشهر نیز صادق است، چراکه تقریباً نیمی از امکانات مذکور ها، داروخانهآزمایشگاه

 تان بوشهر و دشتستان تمرکز یافته است.تنها در دو شهرس

یشترین دهد شهرستان دیلم بهای استان نشان میبررسی تعداد پزشکان شاغل در استان بوشهر به ازای جمعیت شهرستان

در ارتباط با تعداد پزشک متخصص، شهرستان  آنکهحالپزشک عمومی را به ازای هر ده هزار نفر جمعیت داشته است. 

الزم به ذکر است که میزان برخورداری از پزشک متخصص به ازای جمعیت در شهرستان  تعداد را داشته است. بوشهر بیشترین

وزیع پزشک ت گفتتوان داشته است و از این منظر می یامالحظه قابلهای استان تفاوت بوشهر نسبت به سایر شهرستان

 متخصص در استان بوشهر نامتوازن بوده است.
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 منابع

  1331و  1335سرشماری نفوس و مسکن سال  

 1331و  1335، 1335های سالنامه آماری کشور و استان بوشهر سال 

 ، ای های ملی و  منطقهحساب مرکز آمار ایران 

 1332و   1333ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سالگزیده شاخص 

 اداره کل گمرکات استان بوشهر 

 ری اسالمی ایرانگمرک جمهو 

  1332سالنامه آماری تجارت خارجی کشور در سال 

  1333و   1331سالنامه آماری صنعت بیمه کشور سال 

  ،1334و 1333-ی و گردشگری استان بوشهردستعیصنااداره کل میراث فرهنگی 

  1333آمارنامه دریایی ایران 

  1332طرح آمارگیری از گردشگران ملی  

 1333استان بوشهر سال   اداره کل ورزش و جوانان 

 1331استان بوشهر  یاجتماع-یبر اساس گزارش اقتصاد یآمار دانشگاه دولت 

 1331استان بوشهر  یاجتماع-یآمار دانشگاه آزاد بر اساس گزارش اقتصاد 

  1331استان بوشهر  یاجتماع-ینور بر اساس گزارش اقتصاد امیدانشگاه پآمار 

  استان بوشهر یکاربرد-یدانشگاه علم تیبر اساس سا یکاربرد یعلمآمار دانشگاه 

  1331استان بوشهر  یاجتماع-یبر اساس گزارش اقتصاد یاو حرفه یدانشگاه فنآمار 

  1331گزارش اقتصادی و اجتماعی استان بوشهر سال  

  ،1351عزیز اسالمی ) د ( عباس تکیه، کلیات بازرگانی، تهران، مدرسه عالی بازرگانی. 

 


