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  استان بوشهر زییرربانهمو سازمان مدرییت 

 عنوان طرح: برنامه آمایش استان بوشهر
 ومسلیل زمینه های فعالیت های اقتصادی)بحش کشاورزی( ویرایش تح عنوان گزارش:

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

  5002212B0021300306RE103960813 شناسه گزارش:
 لعاتي برنامه آمایش:تيم مطا

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

 خواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 سونیا کریمیمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 یل محیط زیست: صدیقه فیضیبررسی و تحل

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

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 مسعود جودت یربنایی:بررسی و تحلیل ویژگی های ز

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

 منیتی: منصورامراللهیبررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و ا

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  و گرافیک: مرتضی بیدگلی 

 تلفیق : رضا احمدیان 
 آینده نگاری: طاها ربانی

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

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

 آدرس مشاور:

 31صری، پالک خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید نا
 133634333پستی: کد 66355623دورنگار:  66355623-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 
 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

 

 

http://www.mpob.ir/
mailto:info@mpob.ir


 

 

 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 ه: رضا احمدیانمدیر پروژ

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

 سونيا کریمي                       آرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

 گروه بررسي و تحليل وضعيت منابع طبيعي:
  گروه 

 ری و سازماني:بررسي و تحليل سياسي ادا
 ها:بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه 

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 محمدی مدیر گروه: حميد

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 های زیربنایي:گروه تحليل ویژگي گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسي و تحليل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریوهمدیر گر رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

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

 مدیر گروه:مرتضي بيدگلي سمیه زنگنه وسویمیرطاهرم

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 کریمی علی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 مجتبی رفیعیان بهزاد بهروزی اصفهانی

 حسین آرامی گروه بررسي و تحليل نظام سکونتگاهي:

 رامین ساعد موچشی ان خواجه برج سفيدیمدیر گروه: آرم :آینده نگاریگروه 

 آرمان خواجه برج عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 طاها ربانی سفیدی یحیی جعفری منصور صنیعی

 منصور صنیعی مرتضی بیدگلی نیلوفر دهقان شعار

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا 

 منصور مرشدی عارش نیلوفر دهقان گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 مرتضی بیدگلی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی
 صدیقه فیضی

 علی اصغر محمدی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان



 

 

 فهرست مطالب

 أ .................................................................................................................................................. شگفتاريپ

 1 ....................................................................................................................................................... مقدمه

 2 ..................................................................................... یبرداربهره و کشت یالگو لیتحل -1-3-2-2-1

 2 ....................................................................... یکشاورز یبرداربهره مختلف یهانظام -1-3-2-2-1-1

 11 ......................................................................................................................زراعت -1-3-2-2-1-2

 64 .................................................................................................................... یباغدار -1-3-2-2-1-3

 46 .................................................................................................................. یدامپرور -1-3-2-2-1-6

 77 .................................................................................................................یزنبوردار -1-3-2-2-1-5

 76 .................................................................................................................. یمرغدار -1-3-2-2-1-4

 77 ...................................................................................................................... التیش -1-3-2-2-1-7

 65 ................................................................................................................ یجنگلدار -1-3-2-2-1-6

 63 ...................................................................................................................... دیتول یآورفن -1-3-2-2-2

 67 .............................................................................................................. ونیزاسیمکان -1-3-2-2-2-1

 75 .......................................................................................................... کود از استفاده -1-3-2-2-2-2

 33 ...................................................... استان یکشاورز اقتصاد یاصل یهاشاخص لیتحل -1-3-2-2-3

 74 ........................................................ یکشاورز یدیتول یهاتیفعال تخصص و تمرکز -1-3-2-2-3-1

 136 ........................................................................................ دیتول عوامل یوربهره لیتحل -1-3-2-2-4

 استان در یکشاورز محصوالت صادرات توسعه و یلیتبد عیصنا توسعه لزوم -1-3-2-2-3

 113 .................................................................................................................................... بوشهر

 112 .................................... کشور و بوشهر استان در یکشاورز خدمات نهیهز سهیمقا -1-3-2-2-3

 



 

 

 فهرست جداول
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 7 ................................................................................................................................................................. درصد

 13 .. 66-65 یزراع سال-بوشهر استان یزراع محصوالت هکتار در عملکرد و دیتول زانیم کشت، ریز سطح: 6 جدول

 16 ... 65-64 یزراع سال-بوشهر استان یزراع محصوالت هکتار در عملکرد و دیتول زانیم رکشت،یز سطح: 5 جدول
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  1372-73 یزراع سال در کشور کل یزراع محصوالت هکتار در عملکرد و دیتول زانیم سطح، برآورد :13 جدول

 22 ........................................................................................................................... ((لوگرمیک-تن-هکتار: واحد))
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 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

 أ

 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1376برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی خاص این استان و نقش آفرینی آن در هایژگیودمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به شرح خ

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  یپژوهندهیآراهبردی با الگوی برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح 

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 طوربهتداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات  منظورهبعالوه بر این 

شرح  اصلی و ارکان.مراحل پردازدیمشده  ینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

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

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

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع ساز، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری و  نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

صاص دارد. در ردنیاز اختبندی اقدامات مومنظور اولویتاستان به مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. لیاتی استانتوسعه راهبردی و عم

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

ی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و بررسی و تحلیل مشارکت شهروند

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

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

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می

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

ان و تدوین فضایی استتوسعه  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 سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.وسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل میت

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

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

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

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

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

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 اساساراضی  موضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت

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

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

 باشد.می

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

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

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح
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 ت

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

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

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممین مالی(، بررسی پیشنهادی تأ

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

 استان است.

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

های سیاست های ارزیابی برنامه وبرنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصپایش، ارزیابی و بازنگری 

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

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

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 یکمهبرنامه آمایش، کنترل برنا

ایش استان ای 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 رسی پیشرفت برنامه پنجگام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بر

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

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

بررسی  وگروه تحلیل  از مطالعاتات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی مطالع از مجموعهگزارش حاضر 

شرح  2-2-3-2-1و بند  زمینه های فعالیت های اقتصادی)بخش کشاورزی(با عنوان گزارش تحلیل  مطالعات اقتصادی

 .خدمات است
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 مقدمه

ستره زاگرس قرار گرفته است. گ یهاهیکوهپاو  فارسجیخلنوار باریکی بین  صورتبهاستان بوشهر در جنوب ایران 

دقیقه  56درجه و  52دقیقه تا  4درجه  51دقیقه عرض شمالی و  14درجه و  31دقیقه تا  16درجه و  27جغرافیایی استان بین 

گرینویچ است. به لحاظ کمی عرض جغرافیایی در طول طوقه جنوبی و گرم منطقه معتدل  النهارنصفطول شرقی نسبت به 

 الی قرار دارد.شم

 یلهیوسهبمرتفع گچی و نمکی و آهکی داخلی تشکیل شده که  یهاتودهسرزمین این استان از نواحی پست ساحلی و 

ع به کوهمرتف یهاتوده. نواحی پست در استان بوشهر وسعت بیشتری دارد و شوندیمموازی با دریا از هم جدا  یهاکوهرشته

در مجاورت دریا گرم و مرطوب و در مناطق دور  درمجموعبوشهر استان  یوهواآب. شودیمهای فارس و بختیاری منتهی 

 (.1342از دریا گرم و خشک است )بدیعی، 

جغرافیایی پایین، مجاورت با دریا، وزش بادهای گرم  یهاعرض یمحدوده: قرار گرفتن در ازجملهعوامل متعددی  

یین کننده ، از عوامل تعیاترانهیمدر پاییزی زمستانی سیکلون سودانی تا جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی، عبو

 رأسدرجه تا مدار  5/3سرطان )حداقل  رأسباشند. این منطقه به دلیل نزدیکی به خط استوا و مدار وضعیت اقلیمی منطقه می

ان حلی( است، که در نواحی داخلی استگرم بیابانی از نوع )کناری یا سا یوهواآبدارای  یطورکلبهسرطان( و کمی ارتفاع، 

 (.1371گرم و خشک و در سواحل گرم و نمناک است )کنین، 

-2-2-3-2-1»، وضعیت بخش کشاورزی تحت عنوان بند «مطالعات آمایش استان بوشهر»طرح  بر اساس شرح خدمات

 و با چهار زیر عنوان« ساختار کشاورزی استان

 برداریتحلیل الگوی کشت و بهره 

 ری تولید و آبیاری آو فن 

 های اصلی اقتصاد کشاورزی استانتحلیل شاخص 

 وری عوامل تولیدتحلیل بهره 

تحلیل و تفسیر بندهای مذکور، عناوین درج شده در بندهای  منظوربهمورد بررسی قرار خواهد گرفت. در گزارش حاضر 

خته شده پردا هاآندر ادامه به هر یک از شرح خدمات به موضوعات مختلف مرتبط با بخش کشاورزی تقسیم شده است که 

 است.
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 برداریتحلیل الگوی کشت و بهره -1-3-2-2-1

 برداری کشاورزیهای مختلف بهرهنظام -1-3-2-2-1-1

برداری های کشاورزی که تحت مدیریت واحدی قرار دارد، یک واحد تولیدی کشاورزی است که بهرهتمام فعالیت

 باشد:ای انواع گوناگون به شرح زیر میهای کشاورزی داربرداریشود. بهرهکشاورزی نامیده می

 های زراعی،برداریبهره .1

 های باغداری،برداریبهره .2

 دهنده دام بزرگ )گاو و گوساله، گاومیش و بچه گاومیش، شتر و بچه شتر(،های پرورشبرداریبهره .3

 دام کوچک )گوسفند و بره و بز و بزغاله(، دهندهپرورشهای برداریبهره .6

 ماکیان )مرغ، خروس، اردک، غاز و بوقلمون(، دهندهپرورش هایبرداریهرهب .5

 ،زنبورعسلدهنده های پرورشبرداریهرهب .4

 بهره برداری های تولید گلخانه ای، .7

 بهره برداری های پرورش کرم ابریشم )که در استان در سال مورد بررسی وجود ندارد( و  .6

 پرورش ماهی .7

برداری کشاورزی وجود داشته واحد بهره 42537در استان بوشهر  ،1373سال  اطالعات سرشماری کشاورزیبر اساس 

های بوده است و در رتبه دام کوچکهای زراعت، باغداری و پرورش برداریها مربوط به بهرهبرداریاست. بیشترین بهره

و  پرورش زنبور عسلها به برداریقرار دارند. در این بین کمترین سهم از بهره پرورش ماکیان و پرورش دام بزرگبعدی 

 های استان نیز حاکم است.طور نسبی در اکثر شهرستانتعلق داشته است. چنین روندی به ماهیپرورش  ازآنپس

برداریهای کشاورزی استان آورده شده است. در کل بهرهبرداریاز انواع بهرههای مختلف سهم شهرستان 2جدول در 

 771 درصد، 1274درصد،  1377درصد،  3771بوشهر و دیر با گناوه، های دشتستان، دشتی، تنگستان، یب شهرستانها، به ترت

 373درصد و  271درصد،  175با  دیرو  عسلویههای کنگان، باالترین سهم و به ترتیب شهرستان درصد 7درصد و  771، درصد

 اند.ترین سهم را داشتهدرصد پایین
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 1333سال  -تیشهرستان و نوع فعال کیاستان بوشهر به تفک یبخش کشاورز یبردارهابهرهتعداد  :1جدول 

 باغداری زراعت شهرستان
تولید 

 ایگلخانه

پرورش 

 دام بزرگ

پرورش دام 

 کوچک

پرورش 

ماکیان به 

 روش سنتی

پرورش 

 زنبور عسل

پرورش 

 ماهی
 کل

  42،537   1   152    6،563    12،457       3،361    157     17،656     17،776  استان

  6،631        -        -      772     473     321     11   1،213     1،223     بوشهر

  7،661      1   6     1،254     1،745     64      4    2،636     1،721     تنگستان

  6،151        -      7     426     1،365     172     25   1،362     672     جم

  23،117      -      126     3،126     3،341     1،167     31   7،151     4،233     دشتستان

  6،474        -      6     1،112     2،117     361     34   1،532     3،415     دشتی

  6،617        -      2     261     1،161     327     61   321   2،375     دیر

  2،172        -      1     647     353     222       -       167   663     دیلم

  1،234        -        -      35      515     361     5    216   66      عسلویه

  764        -      3     74      616     57      6    76    275     کنگان

  5،711        -        -      626     1،116     265       -       726   2،471     گناوه

 1333سرشماری کشاورزی سال : مأخذ

 صددر-1333در سال  استان یکشاورز یهایبرداربهرهمختلف از انواع  یهاشهرستانسهم  :2جدول 

 باغداری زراعت شهرستان
تولید 

 ایگلخانه

پرورش 

 دام بزرگ

پرورش دام 

 کوچک

پرورش ماکیان 

 به روش سنتی

پرورش 

 زنبور عسل

پرورش 

 ماهی
 کل

  11171     11171    11171    11171    11171    11171    11171     11171    11171    استان

  771         -        -      1176    575      775      476       476    472      بوشهر

  1274     11171      572      1677    1377    274      376       1577       777      تنگستان

  475         -      674      776      1174    571      1471     777    275      جم

  3771       -      6377    3576    2474    3571    1775     5172       3175    دشتستان

  1377       -      273      1176    1477    1173    2276     674    1673    دشتی

  771         -      173      276      675      777      2572     176    1271    دیر

  373         -      177      575      276      474        -       171    673      دیلم

  271         -        -      176      671      1172    376       172    176      عسلویه

  175         -      271      177      373      176      276       175    175      کنگان

  771         -        -      777      671      772        -       572    1374    گناوه

 محاسبات مشاور: مأخذ
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-1333در سال  موجود در استان و شهرستان ها یکشاورز یهایبرداربهرهاز تعداد  هایبرداربهرهسهم انواع  :3جدول 

 درصد

 باغداری زراعت شهرستان
د تولی

 ایگلخانه

پرورش 

 دام بزرگ

پرورش دام 

 کوچک

پرورش ماکیان 

 به روش سنتی

پرورش 

 زنبور عسل

پرورش 

 ماهی
 کل

  11171    17112  172   1377   2172      576   173       2675     3177    استان

  11171      -      -     2177    1574       772    172   2776      2774     بوشهر

  11171   1711  171    1577    2276       171    171   3471      2676     تنگستان

  11171      -    172    1575    3372       672    174   3671      1271     جم

  11171      -    174    1371    1675       571    171   3774      2771     دشتستان

  11171      -    171    1174    2673       676    176   1774      6174     دشتی

  11171      -    171    575   2675       775    177   773   5673     دیر

  11171      -    171    2275    1771       1177         -    771   6177     دیلم

  11171      -      -     276   6174       3177       176   1773      771  عسلویه

  11171      -    173    671   6377       473    175   1171      3172     کنگان

  11171      -      -     1675    1776       673      -    1472      6772     گناوه

 محاسبات مشاور: مأخذ

 

 

-1333آن در سال  یهاشهرستانکشاورزی استان بوشهر و  یهایبرداربهرهاز تعداد  هایبرداربهرهم انواع :سه1نمودار 

 درصد

 
 

 -
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 40.0
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پرورش ماهی

پرورش زنبور عسل

پرورش ماکیان به روش سنتی

پرورش دام کوچک

پرورش دام بزرگ

تولید گلخانه ای

باغداری

زراعت
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 زراعت -1-3-2-2-1-2

های مربوط به محصوالت زراعی در استان بوشهر و سایر شاخص به همراهدر این بخش سطح برداشت و میزان تولید 

 گیرد.رار میی قها مورد بررسشهرستان

سنجد و ، میزان تولید و عملکرد تولید )عملکرد تولید در واحد سطح را میزیرکشتسطح  12الی  6در جداول شماره 

 آورده شده است. 1373تا  1365های واحد آن کیلوگرم در هکتار است( محصوالت مختلف زراعی استان بوشهر طی سال

های مختلف و میزان تولید محصوالت زراعی در گروه زیرکشت به ترتیب خالصه سطح 16ول جدو  13جدول  در

محصوالت زراعی زیرکشت آورده شده است. بر اساس اطالعات ارائه شده، سطح  1371-73محصوالت زراعی برای دوره 

محصوالت زراعی  سی افزایش یافته است. سطح زیرکشترد بررهای اخیر روندی صعودی داشته و طی دوره مودر سال

 رسیده است. 1373هزار هکتار در سال  172درصد به  3/15با متوسط رشد ساالنه  1371هزار هکتار در سال  112استان از 

توان محصوالت زراعی را به شش گروه عمده تقسیم نمود که شامل غالت )گندم، جو، کلی می یبندمیتقسدر یک 

ای، یونجه، شبدر و...(،محصوالت ای )ذرت علوفهای، برنج و ...(، حبوبات )نخود،عدس، لوبیا و...(، نباتات علوفهنهذرت دا

و محصوالت جالیزی  و...( ینیزمبیس، یفرنگگوجهصنعتی )چغندرقند، پنبه، کلزا، سویا، آفتابگردان و...(، سبزیجات )پیاز، 

 د.باشن)خیار، خربزه، هندوانه و...( می

ن سه سال طی ای کهینحوبهرا در اختیار داشته است،  شترین سهم از سطح زیرکشتمورد بررسی غالت بی یهاسالطی 

غالت اختصاص یافته است. در سطح زیرکشت های زراعی استان به درصد از زمین 4/77طور میانگین ، به1373تا  1371

 سطح زیرکشتدرصد از اراضی  3/71گندم دارد که  رکشتسطح زیغالت نیز بیشترین سهم اختصاص به  سطح زیرکشت

 اص دارد.گندم اختص سطح زیرکشتاستان را تشکیل داده است. به عبارتی، بیشتر از نیمی از اراضی زراعی استان به 

های زراعی زمینسطح زیرکشت درصد  2/1درصد و  2/7ای قرار دارند که به ترتیب بعدی جو، ذرت دانه یهارتبهدر 

درصد،  6/16درصد و اقالم آن شامل گندم  6/17غالت  اند. در این دوره، سطح زیرکشتان را به خود اختصاص دادهاست

 اند.درصد رشد داشته -3/7ای درصد و ذرت دانه 3/26جو 

درصد از سطح زیرکشت  11/12متوسط  طوربهپس از غالت، سبزیجات رتبه دوم را داشته و در دوره مورد بررسی 

ت زراعی استان را به خود اختصاص داده است. در رتبه سوم محصوالت صنعتی قرار دارند. طی این دوره اراضی محصوال

درصد از کل اراضی زراعی استان را به  65/3میانگین  طوربهرشد داشته و  -7/7گروه محصوالت صنعتی  سطح زیرکشت

 خود اختصاص داده است.
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متوسط به ترتیب  طوربهای و حبوبات قرار دارند که ت جالیزی، نباتات علوفههای محصوالبعدی نیز گروه یهارتبهدر 

 اند.اراضی زراعی استان را به خود اختصاص داده سطح زیرکشتدرصد از  12/1درصد و  7/1درصد،  6/3

س تولید محصوالت زراعی استان وضعیت تولید محصوالت کشاورزی استان آورده شده است. بر این اسا16ول جددر 

میزان  ازلحاظهای محصولی طی این دوره درصد رشد داشته و افزایش یافته است. کلیه گروه 6حدود  1371-1373طی دوره 

 ای و غالت بوده است.سبزیجات(، که بیشترین رشد مربوط به نباتات علوفه یاستثنابهاند )تولید رشد داشته

درصد از تولید  6/72متوسط  طوربهباشد که این دوره مربوط به گروه محصولی سبزیجات میبیشترین میزان تولید در 

 محصوالت زراعی استان را به خود اختصاص داده است. 

 6/14ای قرار دارند که به ترتیب محصوالت جالیزی، غالت و نباتات علوفه محصولی هایپس از گروه سبزیجات، گروه

اند. متوسط سهم محصوالت صنعتی د از تولید محصوالت زراعی استان در این دوره را داشتهدرص 6/2درصد و  7/7درصد، 

 باشد.درصد می 113/1درصد و  7/1و حبوبات نیز به ترتیب برابر با 

ای میزان ، محصوالت صنعتی، محصوالت جالیزی و نباتات علوفههای محصولی غالتطی دوره مذکور، بر سهم گروه

ها کاسته شده که در این میان کاهش سهم تولید حبوبات و راعی استان افزوده شده و از سهم سایر گروهتولید محصوالت ز

 باشد.افزایش سهم تولید غالت و محصوالت جالیزی قابل توجه می

 زیرکشت میلیون هکتار بوده که سطح 11766محصوالت زراعی در کشور زیر کشت سطح  1372-73در سال زراعی 

درصد، محصوالت  6723درصد، سبزیجات  6721درصد، محصوالت صنعتی  4776درصد، حبوبات  72721ت مربوط به غال

زیر کشت درصد بوده است که بیشترین سطح  1764درصد و سایر محصوالت  6741 یاعلوفهدرصد، نباتات  2772جالیزی 

درصد و ذرت  6764صد، نخود در 6755درصد، شلتوک  5761درصد، یونجه  16767درصد، جو  51721مربوط به گندم 

 .باشدیممحصول مزبور  4محصوالت زراعی متعلق به  درصد از سطح برداشت 62درصد بوده است. یعنی  1777 یادانه

درصد،  23771میلیون تن از انواع محصوالت زراعی تولید شده است که غالت  76717 با  یتقر 1372-73در سال زراعی 

درصد، نباتات  12751درصد، محصوالت جالیزی  21767درصد، سبزیجات  14712عتی درصد، محصوالت صن 1763حبوبات 

درصد، ذرت  16726درصد بوده است که بیشترین تولید مربوط به گندم  1717درصد و سایر محصوالت  26767 یاعلوفه

درصد،  4773 ینیزمبیسدرصد،  7766درصد، یونجه  6763 یفرنگگوجهدرصد،  6767درصد، نیشکر  13726 یاعلوفه

درصد از کل تولیدات زراعی  75 بربالغدرصد بوده است. بنابراین  3777درصد و جو  5761درصد، هندوانه  4737 چغندرقند

 .باشدیممحصول عنوان شده  7مربوط به در کشور 
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 5176 میلیون هکتار بوده که از این مقدار 11766سطح محصوالت زراعی در کشور حدود  1372-73در سال زراعی 

درصد از  175درصد اراضی با کشت دیم بوده است. در این سال زراعی استان بوشهر  6672درصد اراضی با کشت آبی و 

 سطح برداشت محصوالت زراعی را به خود اختصاص داده است.

مدتا  عافزایش یا کاهش سطح زیر کشت محصوالت زراعی در کوتاه مدت )یعنی مثال  یک سال نسبت به سال قبل از آن( 

یا به بخش تقاضا مربوط است یا به مسائل مربوط به کمبود آب. به عنوان مثال اگر در یک سال نسبت به سال قبل از آن سطح 

زیرکشت و یا میزان تولید گندم در استان بوشهر کاهش یافته یا به دلیل خشکسالی بوده یا به دلیل کم بودن قیمت خرید 

 تضمینی گندم است. 

وص تولید این محصول استراتژیک باید به این نکته اشاره نمود که عملکرد در هکتار تولید این محصول همچنین در خص

عملکرد در هکتار  1373در استان بوشهر، به ویژه در کشت دیم بسیار کمتر از متوسط کشور است. به عنوان مثال در سال 

کیلو گرم در هکتار. همچنین عملکرد در  3136و در کشور کیلوگرم در هکتار بوده  2674تولید گندم آبی در استان بوشهر 

 کیلو گرم در هکتار بوده است.  721کیلو گرم در هکتار و در کشور  552هکتار تولید گندم دیم در استان در این سال 

کاشت  خعوامل متعددی در میزان عملکرد در هکتار تولید گندم نقش دارند. عواملی مانند متوسط بارندگی ساالنه، تاری

و یا تاریخ اولین بارندگی مؤثر، آبیاری تکمیلی گندم دیم، میزان مصرف، منبع و زمان کاربرد کودهای شیمیایی، تناوب بهره 

آن و انتخاب ارقام مناسب. اما از میان این عوامل، مهمترین عامل  برداری از زمین زراعی و تنوع کشت محصوالت مختلف در

 گندم به اراضی دیم اختصاص دارد که اینسطح زیر کشت از در استان بوشهر بخش عمده ای میزان بارندگی ساالنه است. 

 اراضی به شدت به میزان بارندگی حساس هستند، به ویژه با شرایط آب و هوایی استان بوشهر. 

ا استانهای مطرح ببه نظر می رسد یکی از مهمترین دالیل کمبود عملکرد در هکتار تولید گندم در استان بوشهر در مقایسه 

در تولید گندم که بخش عمده ای از گندم کشور را تولید می کنند، کمبود متوسط بارندگی در استان بوشهر نسبت به این 

استانهاست. استانهای خوزستان، گلستان، فارس، کردستان، کرمانشاه و آذربایجانهای شرقی و غربی، مهمترین استانهای کشور 

 ند. از نظر تولید گندم هست

سال  51متوسط بارندگی در این استانها بیشتر از متوسط کشور و متوسط استان بوشهر است. متوسط بارندگی ساالنه در 

 246میلیمتر است، این در حالی است که متوسط بارندگی ساالنه در این دوره در استان بوشهر  251اخیر در کشور در حدود 

 661میلیمتر، در استان کرمانشاه  651میلیمتر، در استان کردستان  335، در استان فارس میلیمتر  566میلیمتر، در استان گلستان 

میلیمتر  221میلیمتر و در استان خوزستان  337میلیمتر، در استان آذربایجان غربی  265میلیمتر، در استان آذربایجان شرقی 
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ر می باشد( ستان است، از متوسط بارندگی استان باالت)متوسط بارندگی در شمال استان خوزستان که مرکز اصلی تولید گندم ا

 است. 

 54-55 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیر کشتسطح  :4جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 324712 271472 115317 51116 55313 173665 153616 21637 گندم

 237771 2111742 11716 4755 3767 31676 27116 1661 جو

 1 713176 11157 1 11157 1551 1 1551 یادانهذرت 

     127261 54747 71311 214271 162622 23646 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 751 1 1 1 1 1 1 نخود

 1 1163752 64 1 64 62 1 62 لوبیا

 1 511 2 1 2 3 1 3 عدس

     1 1 1 1 1 1 سایر حبوبات
     51 1 51 67 1 67 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 711767 1266 1 1266 1616 1 1616 کلزا

 1 1111 1713 1 1713 1562 1 1562 توتون و تنباکو

     1621 1 1621 1272 1 1272 روغنی یهادانهسایر 
     6616 1 6616 6222 1 6222 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 11657717 1777 1 1777 152 1 152 ینیزمبیس

 1 15341766 12472 1 12472 625 1 625 پیاز

 1 31343716 667477 1 667477 16611 1 16611 یفرنگگوجه

     21135 1 21135 1662 1 1662 سایر سبزیجات
     666261 1 666261 17227 1 17227 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 1 13327775 5715 1 5715 663 1 663 خربزه

 1 21723731 51647 1 51647 2312 1 2312 هندوانه

 1 16555775 5511 1 5511 277 1 277 خیار

     16137 1 16137 721 1 721 سایر محصوالت جالیزی
     75721 1 75721 3743 1 3743 جمع

ن
ت 

اتا
ب

وفه
عل

ا
 ی

     15577 1 15577 414 1 414 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 4466716 1511 1 1511 224 1 224 یونجه

     17171 1 17171 662 1 662 جمع
     717137 54747 452171 232573 162622 51171 استان

 1363سال   یآمارنامه کشاورز: مأخذ
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 55-58 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتح سط :5جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 361764 254171 126611 44674 57525 176152 175571 22641 گندم

 514752 1774716 22674 21421 1674 61641 37721 761 جو

 1 2251 5 1 5 2 1 2 شلتوک

 1 6461776 11624 1 11624 1211 1 1211 یادانهذرت 

     157326 67674 47632 261114 215512 26416 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 173775 14 1 14 6 1 6 نخود

 1 1676712 25 1 25 17 1 17 لوبیا

 1 651 7 1 7 6 1 6 عدس

     11 1 11 2 1 2 سایر حبوبات
     56 1 56 35 1 35 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

   64571 1162 1 1162 1216 1 1216 کلزا
 1 1375741 2167 1 2167 1547 1 1547 توتون و تنباکو

     1165 1 1165 717 1 717 روغنی یهادانهسایر 
     6316 1 6316 3666 1 3666 جمع

بزی
س

ت
جا

 

 1 17251 1725 1 1725 111 1 111 ینیزمبیس

 1 27461712 22672 1 22672 613 1 613 پیاز

 1 34747727 533653 1 533653 16517 1 16517 یفرنگگوجه

     36613 1 36613 2225 1 2225 سایر سبزیجات
     572653 1 572653 17457 1 17457 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح
یر 
سا

 

 1 21651766 21162 1 21162 761 1 761 خربزه

 1 23376731 54111 1 54111 2376 1 2376 هندوانه

 1 17762724 7237 1 7237 617 1 617 خیار

     24417 1 24417 1124 1 1124 جالیزی محصوالت ریسا
     117764 1 117764 6611 1 6611 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     25617 1 25617 675 1 675 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 24677716 6157 1 6157 151 1 151 یونجه

     27674 1 27674 464 1 464 جمع
     21 1 21 31 1 31 سایر محصوالت

     673434 67674 614161 244763 215512 51271 استان

 1363سال   یآمارنامه کشاورز : مأخذ
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 58-58 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانیم ،زیرکشتسطح  :8جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 112727 112672 34363 14157 21264 141136 162775 16166 گندم

 124731 115572 5616 3465 1757 31523 26654 1447 جو

 1 4561 4711 1 4711 1155 1 1155 یادانهذرت 

     66467 17712 26765 172414 171651 21744 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 575774 11 1 11 17 1 17 لوبیا

 1 575774 11 1 11 17 1 17 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 46767 43 1 43 715 1 715 کلزا

 1 243676 5756 1 5756 2162 1 2162 وتوتون و تنباک

     2615 1 2615 3521 1 3521 روغنی یهادانهسایر 
     6434 1 6434 4416 1 4416 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 13616 6721 1 6721 347 1 347 ینیزمبیس

 1 17216 16676 1 16676 755 1 755 پیاز

 1 25556 556761 1 556761 21714 1 21714 یفرنگگوجه

     55466 1 55466 3271 1 3271 سایر سبزیجات
     431136 1 431136 24117 1 24117 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 1 26171 26712 1 26712 1131 1 1131 خربزه

 1 21116 51777 1 51777 2641 1 2641 هندوانه

 1 21116 11724 1 11724 566 1 566 خیار

     26667 1 26667 634 1 634 جالیزی محصوالت ریسا
     112446 1 112446 6671 1 6671 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     575 1 575 34 1 34 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 16674 4324 1 4324 637 1 637 یونجه

 1 42724 16773 1 16773 313 1 313 یاعلوفهذرت 

     25716 1 25716 774 1 774 جمع
     625717 17712 614217 231117 171651 57157 استان

 1365سال   یآمارنامه کشاورز: مأخذ
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 58-55 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتسطح  :8جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 36747 221674 34574 575 34111 31172 16672 14311 گندم

 37767 111473 1755 153 1412 5511 6174 1635 جو

 1 417676 6163 1 6163 471 1 471 یادانهذرت 

     62676 726 61764 37356 16766 16614 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 657731 11 1 11 13 1 13 لوبیا

     7 1 7 5 1 5 سایر حبوبات
     21 1 21 16 1 16 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 73172 135 1 135 165 1 165 کلزا

 1 515744 511 1 511 771 1 771 توتون و تنباکو

     2664 1 2664 2664 1 2664 روغنی یهادانهسایر 
     3162 1 3162 3542 1 3542 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 16116 1741 1 1741 137 1 137 ینیزمبیس

 1 23111 11767 1 11767 676 1 676 پیاز

 1 62714 443666 1 443666 15534 1 15534 یفرنگگوجه

     61351 1 61351 3725 1 3725 سایر سبزیجات
     757766 1 757766 21176 1 21176 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 1 23216 32424 1 32424 1615 1 1615 خربزه

 1 23622 31161 1 31161 1241 1 1241 هندوانه

 1 21516 4153 1 4153 275 1 275 خیار

     64264 1 64264 2756 1 2756 جالیزی محصوالت ریسا
     116745 1 116745 5717 1 5717 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     323 1 323 16 1 16 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 15127 2371 1 2371 157 1 157 یونجه

 1 47667 11471 1 11471 147 1 147 یاعلوفهذرت 

     16366 1 16366 366 1 366 جمع
     344 1 344 71 1 71 سایر محصوالت

     733177 726 732351 47165 16766 66177 استان

 1366سال  یآمارنامه کشاورز: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 55-53 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتح سط :5جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 313757 227573 73155 27261 63675 115734 74653 17266 گندم

 313736 171377 6362 5747 2575 17717 16615 1513 جو

 1 716577 1611 1 1611 177 1 177 یادانهذرت 

     62717 35167 67641 135662 116656 21764 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 121572 21 1 21 14 1 14 لوبیا

 1 1373 1 1 1 1 1 1 نخود

     21 1 21 17 1 17 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 314711 27 1 27 64 1 64 کلزا

 1 1636 2417 1 2417 1613 1 1613 توتون و تنباکو

     2517 1 2517 2126 1 2126 روغنی یهادانهسایر 
     5151 1 5151 6127 1 6127 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 726472 754 1 754 113 1 113 ینیزمبیس

 1 23431 7276 1 7276 316 1 316 پیاز

 1 64434 734572 1 734572 15776 1 15776 یفرنگگوجه

     41566 1 41566 3217 1 3217 سایر سبزیجات
     614351 1 614351 17616 1 17616 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 1 27241 36651 1 36651 1316 1 1316 خربزه

 1 34577 64523 1 64523 1272 1 1272 هندوانه

 1 14216 5336 1 5336 327 1 327 خیار

     32156 1 32156 1176 1 1176 جالیزی صوالتمح ریسا
     122641 1 122641 6113 1 6113 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     115 1 115 7 1 7 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 11241 6661 1 6661 376 1 376 یونجه

 1 53647 4741 1 4741 131 1 131 یاعلوفهذرت 

     11514 1 11514 533 1 533 جمع
     1126374 35167 773367 143664 116656 66771 استان

 1363سال  یآمارنامه کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 53-39 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتسطح  :3جدول 

 محصول
 (لوگرم بر هکتارعملکرد )کی میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 64755 164676 27465 6777 26466 76516 57733 14761 گندم

 156771 171671 3673 1117 2354 6576 7223 1375 جو

 1 477776 2775 1 2775 625 1 625 یادانهذرت 

     34173 4116 27777 63537 46754 16561 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 127176 23 1 23 16 1 16 وبیال

 1 72574 6 1 6 5 1 5 نخود

 1 1663 31 1 31 21 1 21 عدس

     57 1 57 63 1 63 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 241716 167 1 167 542 1 542 کلزا

 1 212772 4111 1 4111 3111 1 3111 توتون و تنباکو

     2615 1 2615 2431 1 2431 روغنی یهادانهسایر 
     7172 1 7172 4216 1 4216 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 17146 645 1 645 51 1 51 ینیزمبیس

 1 23614 14343 1 14343 477 1 477 پیاز

 1 65313 727124 1 727124 14166 1 14166 یفرنگگوجه

     36 1 36 65 1 65 یاگلخانهسبزیجات 
     57166 1 57166 2567 1 2567 سایر سبزیجات

     613374 1 613374 17371 1 17371 جمع
ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 
 1 25465 24322 1 24322 1125 1 1125 خربزه

 1 36746 62176 1 62176 1213 1 1213 هندوانه

 1 21736 4725 1 4725 317 1 317 خیار

   211111 211 1 211 1 1 1 یاگلخانهخیار 
     46262 1 46262 2211 1 2211 جالیزی محصوالت ریسا

     163717 1 163717 6764 1 6764 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     156 1 156 63 1 63 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 13431 4741 1 4741 511 1 511 یونجه

 1 64676 11427 1 11427 227 1 227 یاعلوفهذرت 

     17766 1 17766 763 1 763 جمع
     1111153 4116 1113737 116716 46754 67766 استان

 1333سال  یآمارنامه کشاورز :مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 39-31 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتسطح  :19جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 157755 1774715 61416 6647 33165 72616 53752 16442 گندم

 147724 1611712 5612 1266 6116 7665 7412 2273 جو

 1 4757722 2147 1 2147 321 1 321 یادانهذرت 

     67163 7757 37624 62421 41346 21254 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 722765 26 1 26 24 1 24 لوبیا

 1 1251 3 1 3 2 1 2 نخود

 1 775765 21 1 21 24 1 24 عدس

     66 1 66 56 1 56 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 364777 76 1 76 225 1 225 کلزا

 1 1516747 6771 1 6771 3275 1 3275 توتون و تنباکو

     3273 1 3273 3316 1 3316 روغنی یهادانهسایر 
     6362 1 6362 4636 1 4636 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 21631756 1133 1 1133 66 1 66 ینیزمبیس

 1 21173752 11753 1 11753 562 1 562 پیاز

 1 52767714 711757 1 711757 13646 1 13646 یفرنگگوجه

     13255 1 13255 54 1 54 یاگلخانهسبزیجات 
     64176 1 64176 2776 1 2776 سایر سبزیجات

     762376 1 762376 17166 1 17166 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 1 21437767 32563 1 32563 1577 1 1577 خربزه

 1 37616767 66422 1 66422 1132 1 1132 هندوانه

 1 15724751 4146 1 4146 361 1 361 خیار

 1 211111 211 1 211 1 1 1 یاگلخانهخیار 

     51566 1 51566 1721 1 1721 جالیزی محصوالت ریسا
     136157 1 136157 5113 1 5113 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     155 1 115 7 1 7 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 7776727 5717 1 5717 571 1 571 یونجه

 1 56136766 6711 1 6711 141 1 141 یاعلوفهذرت 

     16575 1 16535 737 1 737 جمع
     766577 7757 776762 112352 641343 651767 استان

 1331سال  یآمارنامه کشاورز: مأخذ

  



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 31-32 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتسطح  :11جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 146 1777 71717 14221 56476 124271 76677 27371 گندم

 265 1672 5666 3215 2273 12617 11275 1566 جو

 1 6617 2232 1 2232 244 1 244 یادانهذرت 

     76437 17634 57213 137375 111176 27211 جمع

ت
وبا
حب

 

 1 1653 25 1 25 17 1 17 لوبیا

 1 1346 3 1 3 2 1 2 نخود

 1 476 26 1 26 34 1 34 عدس

     52 1 52 55 1 55 جمع

تی
صنع

ت 
وال

ص
مح

 

 1 456 74 1 74 164 1 164 کلزا

 1 2141 6751 1 6751 2314 1 2314 توتون و تنباکو

     3265 1 3265 1774 1 1774 روغنی یهادانهسایر 
     6132 1 6132 6226 1 6226 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 1 16671 737 1 737 51 1 51 ینیزمبیس

 1 27617 11564 1 11564 367 1 367 پیاز

 1 64446 717356 1 717356 15616 1 15616 یفرنگگوجه

     13255 1 13255 54 1 54 یاگلخانهسبزیجات 
     65767 1 65767 2112 1 2112 سایر سبزیجات

     771661 1 771661 16111 1 16111 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 1 26375 36347 1 36347 1211 1 1211 خربزه

 1 61645 64177 1 64177 1111 1 1111 هندوانه

 1 14577 4146 1 4146 371 1 371 خیار

 1 211111 211 1 211 1 1 1 یاگلخانهخیار 

     51111 1 51111 1517 1 1517 جالیزی محصوالت ریسا
     134716 1 134716 6171 1 6171 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     135 1 135 4 1 4 یاعلوفهسایر نباتات 
 1 17627 4167 1 4167 367 1 367 یونجه

 1 63211 6742 1 6742 115 1 115 یاعلوفهذرت 

     16764 . 16764 656 1 656 جمع
     1127556 17634 1111122 144317 111176 54163 استان

  1332سال  یآمارنامه کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 32-33 یسال زراع-استان بوشهر یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانی، مزیرکشتسطح  :12جدول 

 محصول
 عملکرد )کیلوگرم بر هکتار( میزان تولید )تن( سطح برداشت )هکتار(

 دیم آبی  کل دیم آبی کل دیم آبی

ت
غال

 

 55272 267476 117666 54666 52546 121276 113117 16275 گندم

 64177 121776 11126 7717 2215 16746 17153 161176 جو

   666674 2121 1 2121 23777 1 23777 یادانهذرت 
     121472 46613 54667 161676 121172 21324 جمع

ت 
وال

ص
مح

تی
صنع

 

   2264 6611 1 6611 3651 1 3651 توتون و تنباکو
     1557 1 1557 115673 1 115673 روغنی یهادانهسایر 

     11341 1 11341 511673 1 511673 جمع

ت
جا
بزی
س

 

   21312 1367 1 1367 4676 1 4676 ینیزمبیس
   22356 17441 1 17441 76777 1 76777 پیاز
   63144 577433 1 577433 13665 1 13665 یفرنگگوجه
   227164 14317 1 14317 7176 1 7176 یاگلخانهسبزیجات 

     67436 1 67436 252371 1 252371 سایر سبزیجات
     461426 1 461426 17276 1 17276 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

   25626 67227 1 67227 162675 1 162675 خربزه
   37551 137174 1 137174 351477 1 351477 هندوانه
   22315 7541 1 7541 337 1 337 خیار

   226111 2617 1 2617 1174 1 1174 یاگلخانهخیار 
     53512 1 53512 173772 1 173772 جالیزی محصوالت ریسا

     267613 1 267613 743672 1 743672 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

     11561 1 11561 431 1 431 یاعلوفهسایر نباتات 
   14216 12175 1 12175 76576 1 76576 هیونج
   45672 25365 1 25365 36774 1 36774 یاعلوفهذرت 

     67141 1 67141 174376 1 174376 جمع
     1111561 46613 1164737 172212 121172 52131 استان

 33سال یآمارنامه کشاورز:مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 ((لوگرمیک-تن-))واحد: هکتار  1332-33 یکل کشور در سال زراع یو عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیتول زانیم برآورد سطح، :13جدول 

 نام محصول
 عملکرد تولید سطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

ت
غال

 

 721 313777 11576477 3511723 7177774 414126676 361556272 225571472 گندم

 112275 271777 2755637 1125676 1727737 171314672 111273171 71113671 جو

 شلتوک

 1 376777 1262217 1 1262217 32677776 1 32677776 صدری دانه بلند

 1 417576 367164 1 367164 5473672 1 5473672 دانه بلند پر محصول

   644677 532144 1 532144 11375676 1 11375676 مرغوب متوسط دانه
   677175 15615 1 15615 317677 1 317677 پر محصول متوسط دانه

   613176 4671 1 4671 141777 1 141777 دانه کوتاه
   661473 13176 1 13176 273775 1 273775 پر محصولدانه کوتاه 

   6174 151661 1 151661 3576677 1 3576677 نامعلوم
 1 1 2367271 1 2367271 53717172 1 53717172 جمع

   711177 1456675 1 1456675 23342175 1 23342175 یادانهذرت 
 1 1 11166 635 11717 166777 57276 65773 سایر غالت

     17551665 6524654 13126567 6566676 661714677 373761773 جمع

ت
وبا
حب

 

 67276 161376 246735 255775 12761 52651574 517626 717774 نخود

 212471 176377 224347 5121 221366 11423176 234175 11367173 لوبیا

 67171 71176 71517 45262 4225 161626 132761 6663 عدس

     66467 5615 63272 35167 761777 2574773 سایر حبوبات
     415277 331713 263566 62176676 44616676 157411 جمع

ت 
وال

ص
مح

نعت
ص

 ی

 161575 216773 163777 2471 161327 6677771 167777 6267772 پنبه

 116673 176477 17137 117 16731 11467 75 11576 توتون و تنباکو



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 نام محصول
 عملکرد تولید سطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

   6672272 6731775 1 6731775 7711175 1 7711175 چغندرقند
 144774 7374674 4566436 6 4566431 6716177 275 6717672 نیشکر

 161473 2112 162526 15747 124555 4671571 677272 5772277 سویا

 1517 176177 165777 66661 111536 61762 27667 52273 کلزا

     55576 11722 66472 4444476 1423474 5162776 روغنی یهادانهسایر 
     11644742 76115 11772467 67663376 5451575 66231673 جمع

ت
جا
بزی
س

 

 13517 3262177 6766455 7644 6761167 15717674 55277 15652577 ینیزمبیس

 16715 3776772 2145513 6756 2154767 5516273 57677 5666776 پیاز

 27777 3754177 4263772 34473 4217317 15622274 132172 15471276 یفرنگگوجه

   146532 166265 1 166265 1117 1 1117 یاگلخانهسبزیجات 
     2715357 177461 2535716 12734777 1321177 116157 ر سبزیجاتسای

     14211755 232536 15747221 51167176 1547677 66517177 جمع

ی
لیز
جا
ت 

وال
ص
مح

 

 627471 2117171 1567375 11616 1537771 7756777 137777 7417176 خربزه

 346177 2734472 6111616 46657 3761751 15273574 1671776 13623672 هندوانه

 11145 2317677 1541276 4716 1556376 4775174 47772 4717176 خیار

   251147 1636176 1 1636176 573676 1 573676 یاگلخانهخیار 
     716117 21221 463767 6227175 672376 3736671 سایر محصوالت جالیزی

     7257566 117365 7152213 36426272 2546177 32154173 جمع

ت 
اتا
نب

وفه
عل

ا
 ی

 267177 761471 5634644 151272 5464576 46123775 4133375 577714 یونجه

 11471 667177 511571 122474 377715 5512672 1151177 6641373 شبدر

 13477 6646373 7615716 24561 7777336 21276677 176371 21116174 یاعلوفهذرت 

     2273771 376211 1677761 12134276 62127 7733376 یاعلوفهسایر نباتات 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 نام محصول
 عملکرد تولید سطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

     16637341 473736 17763423 111771172 11661475 71667677 جمع
     161167 4634 133451 112126 17561 62667 سایر محصوالت

     76172275 5772777 46177516 11637716 5715667 4132621 جمع کل

1333کشاورزی سال  آمارنامه: مأخذ









تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 1331-33 یهاسال یاستان ط یمحصوالت زراع زیرکشتسهم، رشد و رتبه سطح  :14ول جد

 نام محصول

سال 

زراعی 

1339-

1331 

سال 

زراعی 

1331-

1332 

سال 

زراعی 

1333-

1332 

سهم در 

سال 

1331 

 )درصد(

سهم در 

سال 

1332 

 )درصد(

سهم در 

سال 

1333 

 )درصد(

متوسط 

سهم 

طی 

دوره 

د مور

بررسی 

 )درصد(

رشد 

طی 

دوره 

مورد 

 بررسی 

رتبه در 

سال 

1331 

رتبه در 

13سال

32 

رتبه در 

133سال

3 

 72616 گندم
12427

1 

12127

6 
4675 7577 7176 7173 1676       

       2673 772 1171 777 676 16746 12617 7665 جو
       -773 172 171 172 173 23777 244 321 یادانهذرت 

 62421 تجمع غال
13737

5 

16167

6 
7375 6376 6174 7774 1776 1 1 1 

   4 4   1712 1 1713 171115   55 56 حبوبات
محصوالت 

 صنعتی
4636 6226 511673 471 275 277 3765 777- 3 3 6 

 2 2 2 176 1271 1171 1176 1572 17276 16111 17166 سبزیجات

محصوالت 

 جالیزی
5113 6171 743672 675 275 676 3761 1571 6 6 3 

 5 5 5 3374 177 171 173 177 174376 656 737 یاعلوفهنباتات 

 جمع کل
11235

2 

14431

7 

17221

2 
11171 11171 11171   1573       

 رمختلف و محاسبات مشاو یهاسالدر  یآمارنامه کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 )درصد(1331-33کل سطح زیرکشت محصوالت زراعی استان بوشهر در دوره :سهم انواع محصوالت زراعی از 2نمودار 

 
 1331-33 یهاسال یاستان ط یمحصوالت زراع دیسهم، رشد و رتبه تول :15جدول 

 نام محصول

سال 

زراعی 

1339-

1331 

سال 

زراعی 

1331-

1332 

سال 

زراعی 

1332-

1333 

سهم در 

سال 

1331 

 )درصد(

 سهم در

سال 

1332 

 )درصد(

سهم 

در 

سال 

1333 

 صد(

متوسط 

سهم 

طی 

دوره 

مورد 

بررسی 

 )درصد(

رشد 

طی 

دوره 

مورد 

 بررسی 

رتبه 

در 

سال 

1331 

رتبه 

در 

سال 

1332 

رتبه 

در 

سال 

1333 

       3671 4776 7765 4767 6721 117666 71717 61416 گندم
       2373 1744 1771 1753 1755 11126 5666 5612 جو
       -177 1721 1717 1722 1722 2121 2232 2147 یادانهذرت 

 3 3 3 3573 777 11775 7746 6776 121472 76437 67163 جمع غالت

   4 4   17113 1711 1711 17115   52 66 حبوبات
 5 5 5 775 177 1773 1777 1766 11341 6132 6362 محصوالت صنعتی

 1 1 1 -675 7276 41723 74762 77716 461426 771661 762376 سبزیجات

 2 2 2 2371 1476 22767 13731 13754 267613 134716 136157 محصوالت جالیزی

 6 6 6 6777 276 6761 1765 1767 67141 16764 16575 یاعلوفهنباتات 

       671   111711 111711 111711 1111561 1127556 766577 جمع کل

 مختلف و محاسبات مشاور یهاسالدر  یآمارنامه کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 )درصد( 1331-33:سهم انواع محصوالت زراعی از کل تولید محصوالت زراعی استان بوشهر در دوره 3نمودار 

 
-73ها طی دوره میزان تولید محصوالت زراعی استان به تفکیک شهرستان و زیرکشتدر ادامه اطالعات مربوط به سطح 

شهرستان فعلی استان  11تنها سه جدول پایانی به تفکیک  23الی  15ارائه شده است. با توجه به آنکه در جداول شماره  1364

 شود:ارائه می هاآن در خصوصبوشهر است، نکاتی 

رصد د 2/31شدند و تنها دیم کشت می صورتبهدرصد از اراضی زراعی استان  6/46 بربالغ 1373-76در سال زراعی -

سهم اراضی آبی از کل اراضی  هاشهرستانگرفتند. این در حالی است که در برخی برداری قرار میآبی مورد بهره صورتبه

 برالغبنسبت به متوسط استان بسیار بیشتر است، مانند شهرستان عسلویه که در آن سهم اراضی آبی از کل اراضی زراعی استان 

 67درصد،  1/51به ترتیب  هاآنکنگان، جم، تنگستان و دیر که سهم اراضی آبی در  یهاشهرستاندرصد است، و یا  3/67

 درصد بوده است. 7/66درصد و  7/64درصد، 

آبی تولید شده و سهم  صورتبهدرصد از حجم تولید محصوالت زراعی استان  7/77 بربالغ 1373-76در سال زراعی -

 ده است. درصد بو 1/1تولیدات زراعی به روش دیم تنها 

استان به خود  یهاشهرستانشهرستان دشتستان باالترین سهم از اراضی زراعی را در میان  1373-76در سال زراعی -

 یهاشهرستان ازآنپسدرصد بوده است.  2/24اختصاص داده است. سهم این شهرستان از اراضی زراعی استان در این سال 

درصد قرار دارند. پنج شهرستان مذکور  2/11درصد و دیر  1/12د، دیلم با درص 4/16درصد، دشتی با  3/17گناوه با سهم 

 اند.درصد از مساحت اراضی زراعی استان را به خود اختصاص داده 6/61 درمجموع



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 ازآنپسشهرستان دیر باالترین سهم از میزان تولید محصوالت زراعی استان را نیز به خود اختصاص داده است و -

مذکور از تولید  یهاشهرستانسهم  1373-76اند. در سال زراعی تان، دشتی،تنگستان و عسلویه قرار گرفتهدشتس یهاشهرستان

درصد بوده  5/71 درمجموعدرصد و  4/5درصد و  4/7درصد،  6/17درصد،  1/27درصد،  7/33زراعی استان به ترتیب 

 است.

نشان می 1373-76و  1372-73ر دو سال زراعی ها دمقایسه سطح برداشت محصوالت زراعی در استان و شهرستان -

 17/2درصد، دشتی با  3/2جم با  یهاشهرستاندرصد بوده و  -5/3دهد که میزان رشد اراضی زراعی استان در این دوره 

 .اندداشتهدرصد بیشترین میزان رشد را در سطح برداشت محصوالت زراعی  37/1درصد و کنگان با 

درصد رشد  -7/11دهد که تولید محصوالت زراعی استان در این دوره اعی مذکور نشان میهمچنین مقایسه دو سال زر-

 21با  کنگان یهاشهرستاناستان به ترتیب به  یهاشهرستانداشته است. باالترین میزان رشد تولید محصوالت زراعی در میان 

 داشته است.درصد اختصاص  -64/6درصد و دیر با  -53/1درصد، جم  7/13درصد، تنگستان 

مسلما  شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، کیفیت خاک، میزان مکانیزاسیون و بسیاری از عوامل دیگر در به وجود 

 آمدن تفاوتهای میزان عملکرد محصوالت زراعی در شهرستانهای استان تأثیر گذار است. 

 55-58 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یزراع محصوالت دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :18جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 7676 2173 7361 14737 11736 6611 بوشهر

 17111 1353 17757 7566 6466 2734 تنگستان

 157216 51767 114647 64452 73624 13224 دشتستان

 165512 15376 171126 32677 21314 11173 دشتی

 615422 7167 616575 25664 15116 11626 دیر 

 5113 5113 1 27616 27616 1 دیلم

 77323 136 77165 3672 767 2725 کنگان

 11734 5666 5272 32131 27677 6436 گناوه

 11616 267 11115 1364 627 717 جم

 673376 67676 615711 234153 166611 51262 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 58-58 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :18جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 623176 1672 273776 1251573 636776 612775 بوشهر

 34771 1121 35651 12677 6177 6376 تنگستان

 137172 7741 127332 64622 71733 15467 دشتستان

 137252 2322 134731 27536 17415 7717 دشتی

 376616 1615 372573 25616 14173 7415 دیر 

 3117 2677 136 27163 27126 15 دیلم

 77331 56 77273 3571 666 2713 کنگان

 6767 2422 2147 25311 22472 2417 گناوه

 1546372 13472 15517 1223 311 713 جم

 636735 2221672 612531 222116 172124 6776675 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 58-55 یسال زراع-ستان بوشهرا یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :15جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 133775 146 117175 13336 11142 3174 بوشهر

 52761 56 52664 16217 6666 5773 تنگستان

 113666 176 113444 47115 52561 16625 دشتستان

 211261   211261 24115 14246 7651 دشتی

 622261 2 622276 26521 16514 11116 دیر 

 211 73 117 23726 23712 12 دیلم

 77172 6 77166 3667 611 2466 کنگان

 2527 217 2312 27123 26656 2147 گناوه

 26674 156 26722 1675 256 1261 جم

 716672 676 717416 211164 151767 67277 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 55-53 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :13جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 1175277 634572 456777 13677 11142 3637 بوشهر

 4612773 155173 42674 16234 6614 5621 تنگستان

 161637 21167 141451 44371 51736 15453 دشتستان

 167756 57177 167147 25614 14475 7131 دشتی

 647777 467676 643262 23732 16417 7315 دیر 

 766676 737476 116 26162 26173 7 دیلم

 117164 26176 114615 3754 777 2757 کنگان

 1136375 7651 273375 27623 25136 2265 گناوه

 1446776 51175 1416577 1623 613 1121 جم

 1157754 5161177 1117155 211766 151121 67627 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 53-39 یسال زراع-شهراستان بو یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :29جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 4231 66 4163 11633 6642 2571 بوشهر

 65617 771 66424 11717 4645 6662 تنگستان

 217716 1714 216116 53517 36754 16743 دشتستان

 171723 1357 167544 25764 14171 7715 دشتی

 654254 615 655651 21766 11675 7267 ر دی

 2615 2472 123 26231 26217 13 دیلم

 77614 72 77766 3751 736 2614 کنگان

 6122 636 3266 32471 27417 3146 گناوه

 36177   36177 1626 151 1276 جم

 1153372 6365 1165127 167646 161757 66517 استان

 ستان بوشهرا یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 39-31 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :21جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 6335 1711 4636 11261 645776 2422 بوشهر

 62144 1645 61311 11444 471175 675674 تنگستان

 144456 6573 156141 51416 37113 16415 دشتستان

 256556 3617 256767 26543 16346 11176 دشتی

 665763 661 665112 17745 6654 711776 دیر 

 3176 2676 214 25352 25336 16 دیلم

 127266 117 127161 627677 144176 241775 کنگان

 4666 3665 2777 31412 26726 247674 گناوه

 61135 24 61117 162577 162 126377 جم

 1176417 23515 1175112 177753 131477 66175 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 31-32 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :22جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 14736 3564 13366 12341 665671 351773 بوشهر

 66416 2567 62115 651776 641676 371776 تنگستان

 27757773 6521 27115673 61561 23472 14667 دشتستان

 217716 4615 213167 23177 16711 616671 دشتی

 333614 1444 331761 14114 7674 611176 ر دی

 7177 7117 76 21345 21355 11 دیلم

 72142 42 72111 167775 15276 172771 عسلویه

 3244175 6275 32576 1663 551 733 کنگان

 15312 12615 2717 26616 24161 2336 گناوه

 24611 76 24334 77577 76 71177 جم

 1167747 66761 1115167 156462 116173 64671 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 32-33 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :23جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 26121 7112 14717 12217 671674 331675 بوشهر

 4652277 3364 4113477 16613 656677 4246 تنگستان

 322163 16266 31377674 67171 26466 16516 دشتستان

 173212 3714 16727577 26111 15675 6224 دشتی

 362166 4566 33541171 17171 11651 672172 دیر 

 7334 7171 145 21116 21112 1275 دیلم

 5662571 74 5636771 166777 15575 133672 عسلویه

 3122175 712 3151775 173671 1126 71171 کنگان

 1711574 16671 611574 31763 27356 356771 گناوه

 2664575 732 2613375 2264 117572 117176 جم

 1172624 46613 1126123 175124 123174 51751 استان

 استان بوشهر یورز: سازمان جهاد کشامأخذ

  33-34 یسال زراع-استان بوشهر یهاشهرستان یمحصوالت زراع دیتول زانیمو  رکشتیسطح ز :24جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 کل دیم آبی کل دیم آبی

 11666 121 11326 1217773 676472 365371 بوشهر

 73512 15 73677 1347675 7277 436175 تنگستان

 241431 274 241335 6623777 26662 1737577 دشتستان

 146163 151 147772 2641177 1413276 664777 دشتی

 325536 16 325526 1671677 1161176 667673 دیر 

 756 662 312 2136374 2134374 21 دیلم

 56375   56375 137677 151 126677 عسلویه

 37771   37771 176577 752 77377 کنگان

 2621 77 2721 2727676 2421276 3162 گناوه

 26712 1 26711 227671 117176 112477 جم

 746721 1136 743562 146764 114276 5244774 استان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

  







تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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زیر کشت و میزان تولید محصوالت مختلف  از سطحهای استان بوشهر سهم و رتبه شهرستان 32الی  25در جداول شماره 

های استان بوشهر در طول این دوره تغییراتی داشته و آورده شده است. تعداد شهرستان 1376الی  1364های لزراعی طی سا

 رسیده است. 1376شهرستان در سال  11به  1364شهرستان در سال  7از 

رستانههای دشتستان، گناوه و دشتی بیشترین سهم از سطح زیرکشت و ش، شهرستان1376بر اساس آمار موجود، در سال 

ها از اند. سهم این شهرستانهای دیر، دشتستان و دشتی بیشترین سهم از تولید محصوالت زراعی استان را در اختیار داشته

درصد و  1/27درصد،  7/33درصد و از میزان تولید به ترتیب  4/16درصد و  3/17درصد،  2/24سطح زیر کشت به ترتیب 

درصد از میزان تولید محصوالت  3/76درصد از سطح اراضی و  1/56 رمجموعدباشد. این سه شهرستان درصد می 6/17

باشد. کمترین ها در بخش کشاورزی استان میدهنده نقش عمده این شهرستاناند که نشانزراعی در این سال را تشکیل داده

درصد تعلق  1/1هرستان دیلم با درصد و کمترین سهم از میزان تولید به ش 6/1سهم از اراضی زراعی به شهرستان عسلویه با 

 مشاهده نمود. 24الی  25توان در جداول شماره را نیز می 1376تا  1364های ها در سالداشته است. رتبه و سهم شهرستان

های دشتستان و دیر از سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت زراعی ها سهم شهرستاننکته قابل توجه در کلیه شهرستان

 زنظراسهم از سطح زیر کشت اراضی و شهرستان دیر نیز رتبه اول  ازنظرها شهرستان دشتستان رتبه اول کلیه سال باشد. درمی

 باشد.های تولیدی در این دو شهرستان میدهنده تمرکز فعالیتاند. این امر نشانسهم از میزان تولید محصوالت زراعی داشته

 55-58 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانبه هم و رتس :25جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 6 1714 7676 4 77171 14737 بوشهر

 5 2716 17111 7 37213 7566 تنگستان

 3 17741 157216 1 347717 64452 دشتستان

 2 21774 16551273 2 137757 32677 دشتی

 1 64752 615422 5 117767 25664 دیر 

 7 1754 5113 6 127424 27616 دیلم

 6 6766 77323 6 17671 3672 کنگان

 7 1721 11734 3 137412 32131 گناوه

 4 1726 1161377 7 17571 1364 جم

   111711 67337672   1117111 234153 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 58-58 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانسهم و رتبه  :28جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 6 1751 623176 4 5746 1251573 بوشهر

 5 6763 34771 7 5742 12677 تنگستان

 3 14762 13717176 1 36773 64622 دشتستان

 2 14746 137252 2 12761 27536 دشتی

 1 67725 376616 6 11742 25616 دیر 

 7 1734 3117 3 12723 27163 دیلم

 6 11771 77331 6 1742 3571 کنگان

 7 1757 6767 5 11761 25311 گناوه

 4 1767 1546372 7 1755 1223 جم

   111711 63673676   111711 22211673 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 58-55 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانسهم و رتبه  :28جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( )هکتار(سطح زیرکشت 

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 6 1715 133775 7 4743 13336 بوشهر

 5 5774 52761 4 7717 16217 تنگستان

 3 12737 113666 1 33732 47115 دشتستان

 2 21771 211261 3 12777 24115 دشتی

 1 65776 622261 6 12717 26521 دیر 

 7 1712 211 5 11771 23726 دیلم

 6 11761 77172 6 1772 3667 کنگان

 7 1726 2527 2 13766 27123 گناوه

 4 2771 26674 7 1776 1675 جم

   111711 71667175   111711 211164 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 55-53 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانتبه سهم و ر :25جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 7 1716 1175277 7 4772 13677 بوشهر

 5 4715 4612773 4 7716 16234 تنگستان

 3 17717 16163676 1 33716 44371 دشتستان

 2 17775 16775676 3 12766 25614 دشتی

 1 66761 64777476 5 11771 23732 دیر 

 7 1771 766676 6 11776 26162 دیلم

 6 11712 117164 6 1767 3754 کنگان

 6 1776 1136375 2 13745 27623 گناوه

 4 1757 1446776 7 1771 1623 جم

   111711 115775575   111711 211766 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 53-39 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانسهم و رتبه  :23جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 7 1757 4231 7 4713 11633 بوشهر

 5 6731 65617 4 4716 11717 تنگستان

 2 17771 21771673 1 26725 53517 دشتستان

 3 16712 171723 6 13772 25764 دشتی

 1 63731 65425473 5 11775 21766 دیر 

 7 1727 2615 3 16771 26231 دیلم

 6 7766 77614 6 1776 3751 کنگان

 6 1737 6122 2 17726 32471 گناوه

 4 3741 36177 7 1775 1626 جم

   111711 115337174   111711 167646 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 39-31 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانسهم و رتبه  :39جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( ت )هکتار(سطح زیرکش

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 7 1774 6335 7 4726 1126176 بوشهر

 5 3766 62144 4 4767 1144471 تنگستان

 3 15717 144456 1 26772 5141777 دشتستان

 2 23753 256556 6 13744 2654277 دشتی

 1 61757 665763 5 7777 1774576 دیر 

 7 1726 3176 3 16711 2535272 دیلم

 6 11756 127266 6 2736 627677 کنگان

 6 1757 4666 2 17756 3141272 گناوه

 4 3745 61135 7 1777 162577 جم

   111711 1176417   111711 17775275 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 31-32 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانسهم و رتبه  :31جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 6 1741 14736 4 7777 1234176 بوشهر

 5 6725 66416 7 5751 651776 تنگستان

 2 24743 27757773 1 24722 61561 دشتستان

 3 21776 217716 3 16776 2317675 دشتی

 1 31775 333614 5 11735 1411476 دیر 

 11 1767 7177 6 13762 2134573 دیلم

 6 4764 72142 6 1722 167775 عسلویه

 4 3711 3244175 7 1774 1663 کنگان

 7 1764 15312 2 16737 2661374 گناوه

 7 2752 24611 11 1743 77577 جم

   111711 116774676   111711 15646272 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ
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 32-33 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستانسهم و رتبه  :32جدول 

 شهرستان
 ن(میزان تولید )ت سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 6 2721 26121 7 4776 1221771 بوشهر

 6 5771 4652277 4 6764 1661277 تنگستان

 2 27767 32216274 1 24775 67171723 دشتستان

 3 17746 17321177 3 13774 2611171 دشتی

 1 31731 36216671 5 11775 1717177 دیر 

 11 1765 7334 6 12711 21116 دیلم

 5 5735 5662571 11 1765 166777 عسلویه

 4 2764 3122175 7 1711 173671 کنگان

 7 1776 1711574 2 17747 3176376 گناوه

 7 2746 2664575 6 1726 2265777 جم

   111711 1172624   111711 175124 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 33-34 یسال زراع-استان دیتول زانیو م رکشتیاز سطح ز هاشهرستان:سهم و رتبه  :33جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( کل رتبه سهم )درصد( کل

 6 172 11666 7 772 1217773 بوشهر

 6 774 73512 4 671 1347675 تنگستان

 2 2771 241431 1 2472 6623777 دشتستان

 3 1776 146163 3 1674 2641177 دشتی

 1 3377 325536 5 1172 1671677 دیر 

 11 171 756 6 1271 2136374 دیلم

 5 574 56375 11 176 137677 عسلویه

 4 377 37771 7 172 176577 کنگان

 7 173 2621 2 1773 2727676 گناوه

 7 371 26712 6 176 227671 جم

   111711 746721   111711 14676576 استان

 استان بوشهر و محاسبات مشاور یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ
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ها از سطح زیر کشت و میزان اطالعات مربوط به روند تحوالت سهم هر یک از شهرستان 35و  36در جداول شماره 

ییر در سهم شود بیشترین تغکه مشاهده می طورهمانآورده شده است.  1364-76تولید محصوالت زراعی استان در دوره 

درصد افزایش را تجربه کرده است.  7/7ها از اراضی زراعی در این دوره، به شهرستان تنگستان تعلق داشته که شهرستان

درصد بوده است. در این دوره بیشترین کاهش را شهرستان  7/4آن رشد ساالنهجم قرار دارد که متوسط  شهرستان ازآنپس

 صاص داده است.درصد به خود اخت -1/6دشتستان با 

درصد رشد داشته است. شهرستان  3/16بیشترین افزایش از میزان تولید محصوالت زراعی استان را شهرستان تنگستان با 

درصد رشد، پس از شهرستان تنگستان بیشترین افزایش را در این دوره تجربه  4/4درصد و شهرستان دشتستان با  2/12جم با 

درصد سهم آن از تولید محصوالت زراعی  -1/21ن دوره به شهرستان دیلم تعلق دارد که اند. بیشترین کاهش در ایکرده

 کاهش یافته است.

 

 

 

 استان بوشهر )درصد( یمحصوالت مختلف زراع رکشتیاز سطح ز هاشهرستانهم س :34جدول 

 شهرستان

سهم از 

استان در 

سال 

1358 

سهم از 

استان در 

سال 

1358 

م از سه

استان در 

سال 

1355 

سهم از 

استان در 

 1353سال 

سهم از 

استان در 

 1339سال 

سهم از 

استان در 

 1331سال 

سهم از 

استان در 

 1332سال 

سهم از 

استان در 

 1333سال 

سهم از 

استان در 

سال 

1334 

 772 771 671 473 471 477 474 574 771 بوشهر

 671 675 575 475 472 771 771 574 372 تنگستان

 2472 2477 2472 2677 2672 3371 3373 3677 3477 دشتستان

 1674 1376 1677 1377 1377 1276 1371 1276 1376 دشتی

 1172 1177 1176 1171 1177 1177 1272 1174 1177 دیر 

 1271 1271 1376 1671 1677 1271 1177 1272 1274 دیلم

 176 177 172             عسلویه

 172 171 171 276 271 177 177 174 175 کنگان

 1773 1777 1676 1774 1772 1374 1376 1176 1374 گناوه

 176 173 174 176 176 177 177 174 174 جم

 محاسبات مشاور : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 5002212B0021300306RE103960813 م 

 
64 

 

 

 

 

 استان بوشهر )درصد( یمحصوالت مختلف زراع دیتول زانیاز م هاشهرستانسهم  :35جدول 

 نشهرستا

سهم از 

استان در 

سال 

1358 

سهم از 

استان در 

سال 

1358 

سهم از 

استان در 

سال 

1355 

سهم از 

استان در 

 1353سال 

سهم از 

استان در 

 1339سال 

سهم از 

استان در 

 1331سال 

سهم از 

استان در 

 1332سال 

سهم از 

استان در 

 1333سال 

سهم از 

استان در 

سال 

1334 

 172 272 174 176 174 171 171 175 171 بوشهر

 774 577 672 376 673 471 576 676 271 تنگستان

 2771 2775 2474 1572 1777 1772 1276 1476 1774 دشتستان

 1776 1777 2177 2375 1671 1777 2177 1477 2176 دشتی

 3377 3173 3176 6174 6373 6676 6471 6772 6475 دیر 

 171 177 177 173 173 177 171 176 174 دیلم

 574 573 477             عسلویه

 377 277 371 1174 775 1171 1176 1177 677 کنگان

 173 177 175 174 176 171 173 174 172 گناوه

 371 274 275 377 374 174 277 177 173 جم

 محاسبات مشاور : مأخذ

 باغداری -1-3-2-2-1-3

های گرمسیری و نیمه گرمسیری خشک و میوه های سردسیری وبندی کلی، محصوالت باغی به دو دسته میوهدر یک دسته

ریز و های دانهدار، میوههای دانههای سردسیری و خشک نیز به چندین دسته جداگانه شامل میوهشوند. میوهمی یبندمیتقس

ل آلبالو، دار شامهای هستهدار شامل سیب، گالبی و به، میوههای دانهشوند. میوههای خشک تقسیم میهای خشک و میوهمیوه

های ریز شامل انگور، انواع توت و زرشک، میوههای دانهگیالس، گوجه، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو، قیسی و شلیل، میوه

های نیمه گرمسیری شامل چای، زیتون، مرکبات، انار، انجیر، خرمالو، کیوی، خشک شامل بادام، سنجد، گردو و فندق، میوه

 باشند.سیری شامل موز، کنار و نارگیل میهای گرمخرما و زیتون و میوه

 1376الی  1364های سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت باغی استان بوشهر برای سال 66الی  34در جداول شماره 

 36666به  1364هکتار در سال  61441ارائه شده است. بر اساس آمار موجود، سطح زیرکشت محصوالت باغی استان از 

رشد داشته  -7/1متوسط ساالنه  طوربهکاهش یافته است. به عبارتی سطح زیرکشت محصوالت باغی  1376هکتار در سال 

 است.



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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درصد از سطح  3/76اخیر حدود  یهاسالطی  کهینحوبهاند، های نیمه گرمسیری دارای باالترین سطح کشت بودهمیوه

های گرمسیری و محصوالت های بعدی نیز میوهرده زیرکشت باغات استان به کشت این محصوالت اختصاص داشته است. در

 نیکمتراند. درصد از سطح زیرکشت باغات را به خود اختصاص داده 23/1درصد و  74/1ای قرار دارند که به ترتیب گلخانه

 درصد از اراضی باغی استان به آن تعلق داشته است. 11/1ای تعلق داشته که حدود در این دوره به قارچ دکمه سهم

ای افزایش یافته و سطح زیرکشت های نیمه گرمسیری، گرمسیری و محصوالت گلخانهدر این دوره سطح زیرکشت میوه

های گلخانه کاهش یافته است. بیشترین رشد در این دوره به ترتیب به میوه ردسیری، گیاهان دارویی و گیاهان های سمیوه

 اند.درصد رشد داشته 11/1درصد و  27/1به ترتیب  های نیمه گرمسیری تعلق داشته کهگرمسیری و میوه

افزایش یافته است )متوسط نرخ  هزار تن 224311به  1364در سال  هزار تن 166111میزان تولید محصوالت باغی نیز از 

یر ز سطحدرصدی(. نرخ رشد ساالنه تولید محصوالت باغی طی دوره مورد بررسی مثبت و رشد ساالنه  4/2رشد ساالنه 

 باشد.ت محصوالت باغی منفی بوده است. این امر مبین افزایش راندمان تولید این محصوالت در سطح استان میکش

باشند، های نیمه گرمسیری بیشترین سهم از میزان تولید محصوالت باغی استان را دارا میدر دوره مورد بررسی، میوه

خانهمحصوالت گل ازآنپساین گروه تعلق داشته است.  بهتان درصد از تولید محصوالت باغی اس 5/71 حدودا  کهیطوربه

های سردسیری اند. کمترین سهم به میوههای بعدی قرار گرفتهدرصد در رده 6/2گلخانه با  درصد و گیاهان 5/6ای با سهم 

ش و میزان تولید ای افزایهای نیمه گرمسیری و محصوالت گلخانهمیزان تولید میوه 1364-76تعلق داشته است. طی دوره 

 گلخانه کاهش یافته است. ای و گیاهانهای سردسیری، گیاهان دارویی، قارچ دکمههای گرمسیری، میوهمیوه
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-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :38جدول 

1358 

 نام محصول

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(

عملکرد در 

هکتار 

 بارور نهال )کیلوگرم( 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
 گ
مه
نی

 

 1666 5114 15175474 642771 167126 3176272 265175 2733177 5663 263 5261 خرما

   6632 27377   27377 4176   4176 7276   7276 زیتون

ت
کبا
مر

 

   21711 561674   561674 26773   26773 136   136 پرتغال
   24646 233175   233175 6671   6671 5776   5776 نارنگی
   12514 21177   21177 141671   141671 41175   412 لیموترش
   13631 66676   66676 4277   4277 475   475 لیموشیرین
   7137 67274   67274 7575   7575 2174   2174 نارنج
 3517 633 2773 1773 6 1571 575 774       سایر

   16123 27572 1773 2755275 2113 575 211775 626   626 جمع
   11633 1775   1775 16773   16773 176   176 انار
   2216 7471   7471 6374   6374 373   373 یرانج

                       کیوی
                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
گ

 
   6624 2377   2377 576   576 177   177 موز
                       انبه
 7111 16175 27477 27 24777 22 3 17 1   1 کنار

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رد
س

 

   1447 1   1 174   174       سیب
                       شفتالو
   3751 175   175 176   176       زردآلو
   3111 115   115 35   35       بادام
   6177 573   573 173   173 176   176 انگور

   5633 375   375 174   174 173   173 انواع توت درختی
 1711 5463 16611173 647576 177635 3625572 2641 3177572 4614 263 414277 جمع 

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ
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-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :38جدول 

1358 

 نام محصول

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده )هکتار(
 تولید)تن(

عملکرد در هکتار 

 بارور نهال )کیلوگرم( 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
 گ
مه
نی

 

 1716 6357 135477 642375 131174 3277776 271376 31166 616577 4476 6177 خرما

   674 747716   747716 11671   11671 12674   12674 زیتون

ت
کبا
مر

 

   7536 2635762   2635762 2777613   277761 11775   11775 پرتغال

   12671 156577   156577 12372   12372 4776   4776 نارنگی

   5446 761471   761471 173177   173177 426714   426 لیموترش

   7611 56275   56275 4177   4177 1171   1171 لیموشیرین

   6121 127173   127173 15675   15675 1777   1777 نارنج

                       سایر

   4762 14171   14171 23727713   237277 627764   62777 جمع

   7221 1666771   1666771 2157411   21574 737412   7374 انار

   2711 11773   11773 61   61 12766   12766 انجیر

                       کیوی

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
گ

 

   5352 1572   1572 2766   2766 177   177 موز

                       انبه

 2613 3657 1467627 247146 1367245 6773 773 61 172   172 کنار

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رد
س

 

   6111 17114   17114 17112   17112       سیب

                       شفتالو

   12472 17145   17145 17113   17113       زردآلو

 71 2571 6372 476 3476 67755 7575 16715 6576 3771 477 بادام

   4117 167756   167756 2767   2767 175   175 انگور

   11111 1714   1714 17114   17114 17116   17116 انواع توت درختی

   227717 3575   3575 1577   1577 171   171  یاگلخانهمحصوالت 

   2734 141   141 5675   5675 7   7 گیاهان دارویی

 1446 6437 157646 645475 152616 35761 277674 32761 526771 114 5161 جمع باغات 

هاگل
 ی

ده
بری
خه 

شا
 

   66517 311   311 3755   3755       رز

   121111 6211   6211 35   35       گالیول

   111111 51   51 175   175       نرگس سلطنتی

   111111 151   151 175   175       زینتی آفتابگردان

   632111 214   214 175   175       گیاهان آپارتمانی

   166111 274   274 175   175       زینتی یهادرختچه

   122121 5172   5172 62755   62755       جمع گیاهان و گلخانه 

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ
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 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 1355-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیولت رکشت،یسطح ز :35جدول 

 نام محصول

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم( 
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
گر
مه 

نی
ی
سیر

م
 

 2126 5344 147266 561676 143635 33172 2735 31657 6613 6573 6356 خرما

   646 1237716   1237716 16275   16275 11777   11777 زیتون

ت
کبا
مر

 

   12343 6214712   6214712 361721   361721 6176   6176 پرتغال
   11772 173573   173573 14676   14676 7476   7476 نارنگی
   7726 1366676   1366676 1772   1772 46774   451 لیموترش
   11511 75573   75573 63   63 7175   7175 لیموشیرین
   7561 127177   127177 17173   17173 5276   5276 نارنج
                 6   6 سایر
   6447 22237   2211371 255177   255177 75373   75373 جمع

   4736 1677711   1677711 21277   21277 6471   6471 انار
   2771 12577 276 12373 6575 1 6675 2377 672 1775 انجیر
                       کیوی
                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
گ

 

   5352 1572   1572 2766   2766 172   172 موز
                 171   171 هانب

 2627 11475 5137146 337446 67775 5277 1177 61 4473 21 6473 کنار

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رد
س

 

   6111 17114   17114 17112   17112       سیب
                       شفتالو
   12472 17145   17145 17113   17113       زردآلو
 71 2671 6173 476 3675 67735 7575 13765 64 3771 477 بادام

   1761 167756   167756 676   676 1275   1275 انگور
   11111 1714   1714 17114   17114 17116   17116 انواع توت درختی

   162177 7375   7375 6175   6175 171   171  یاگلخانهمحصوالت 
   16717 116375   116375 71   71 2775   2775 هان داروییگیا

 2172 5663 212167 565177 174235 34616 2626 33566 5762 117 5433 جمع باغات 

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   16276 511   511 3571   3571       گالیول
   111111 51   51 175   175       نرگس سلطنتی

   71447 15175   15175 271   271       یزینت آفتابگردان
   623427 214715   214715 1751   1751       گیاهان آپارتمانی

   117761 274715   274715 2751   2751       زینتی یهادرختچه
   27312 117374   117374 61772   61772       جمع گیاهان و گلخانه 

 تان بوشهراس یسازمان جهاد کشاورز :مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :33جدول 

1353 

 نام محصول

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده )هکتار(
 تولید)تن(

عملکرد در هکتار 

 بارور نهال )کیلوگرم( 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع مدی آبی

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
 گ
مه
نی

 

 3414 5142 17174674 7741716 142116 36757 2755 32112 6167 5777 613176 خرما

   1571 2677115   2677115 16177   16177 77   77 زیتون

ت
کبا
مر

 

   12446 3773   3773 31572   31572 16676   16676 پرتغال

   12153 2316   2316 17176   17176 5773   5773 نارنگی

   11361 26456   26456 217377   217377 53275   53275 لیموترش

   12336 1521   1521 12372   12372 4273   4273 لیموشیرین

   6711 662   662 7674   7674 77   77 نارنج

   5111 275   275 175   175 675   675 سایر

   11511 3332575   3332575 267776   267776 716   716 جمع

   13637 127475   127475 75   75 1772   1772 انار

   3561 156715 276 155775 6675 1 6375 1174 172 1176 انجیر

                       کیوی

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
گ

 

   5317 1571   1571 2766   2766 177   177 وزم

                 171   171 انبه

 6361 13674 714775 21777 717715 74 2677 5171 76 65 53 کنار

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رد
س

 

                 3   3 سیب

     675   675 1   1       شفتالو

   6511 675   675 1   1       زردآلو

   3362 2576   2576 774   774 177   177 بادام

   5551 43   43 11735   11735 2475   2475 انگور

   414 275   275 6714   6714 16   16 انواع توت درختی

   166634 431774   431774 63755   63755 7715   7715  یاگلخانهمحصوالت 

   11111 122575   122575 11176   11176 2772   2772 داروییگیاهان 

 3456 5776 215563 1117172 215612 36236 2761 35653 5315 113 521272 جمع باغات 

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   151111 4111   4111 61   61       گالیول

 151111   411 411   6 6         نرگس سلطنتی

   151111 311   311 2   2       تیزین آفتابگردان

   111111 351   351 375   375       گیاهان آپارتمانی

   111111 1111   1111 11   11 175   175 زینتی یهادرختچه

   137636 6251 411 7451 5775 6 5575 175   175 جمع گیاهان و گلخانه 

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :49جدول 

1339 

 نام محصول

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده )هکتار(
 تولید)تن(

عملکرد در هکتار 

 جمع نهال و بارور بارور نهال )کیلوگرم( 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی

مه 
نی

ری
سی
رم
گ

 

 3431 5144 172762 11677 142246 37142 2742 34211 36717 2667 32131 6265 75 6171 خرما

   1571 315   315 311   311 176   176 113   113 زیتون



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 نام محصول

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده )هکتار(
 تولید)تن(

عملکرد در هکتار 

 جمع نهال و بارور بارور نهال )کیلوگرم( 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

ت
کبا
مر

 

   13525 5617   5617 563   563 611   611 163   163 پرتغال

   11446 2426   2426 267   267 225   225 46   46 نارنگی

   11672 27261   27261 3171   3171 2642   2642 427   427 لیموترش

   12464 1756   1756 212   212 137   137 73   73 لیموشیرین

   7567 642   642 146   146 116   116 56   56 نارنج

   11716 36   36 7   7 6   6 4   4 سایر

   11754 37761   37761 6312   6312 3366   3366 746   746 جمع

   16163 1656   1656 121   121 116   116 16   16 انار

   3671 167 2 167 46 1 42 63 1 62 2175 172 2173 انجیر

                             کیوی

                             سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
گ

 

   2616 3   3 1   1 1   1 1   1 موز

           1   1       1   1 انبه

 6667 4367 725 212 513 224 73 133 126 66 61 76 65 53 کنار

                             سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رد
س

 

   2611 12   12 7   7 5   5 2   2 سیب

   6511 5   5 2   2 1   1 1   1 شفتالو

   6511 5   5 2   2 1   1 1   1 زردآلو

   3743 27   27 16 2 12 6   6 4 2 6 بادام

   5377 116   116 66   66 21   21 27   27 انگور

   3166 27   27 21   21 7   7 12   12 انواع توت درختی

   161756 13326   13326 111   111 75   75 5   5  یانهگلخامحصوالت 

   16113 2165   2165 176   176 154   154 36   36 گیاهان دارویی

 3463 4114 231171 11473 221377 66566 3156 61524 37131 2735 34176 5556 122 5632 جمع باغات 

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   166273 5541   5541 3775   3775 3775   3775       گالیول

 125111   1711 511 1611 11 6 7 11 6 7       نرگس سلطنتی

   161111 561   561 3   3 3   3       زینتی آفتابگردان

   62657 151   151 375   375 375   375       گیاهان آپارتمانی

   54522 451   451 12   12 1175   1175 175   175 زینتی یهادرختچه

   132614 6611 511 6311 47 6 43 4475 6 4275 175   175 جمع گیاهان و گلخانه 

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :41جدول 

1331 

 محصول نام

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم( 
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
مه 

نی ری
سی
رم
گ

 

 3661 5572 172461 11236 162663 35717 2775 32763 6431 76 6537 خرما

   2155 612   612 211   211 112   112 زیتون

ت
کبا
مر

 

   16571 4616   4616 647   647 153   153 پرتغال
   12743 3227   3227 253   253 71   71 نارنگی



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 محصول نام

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم( 
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

   14767 62767   62767 2541   2541 712   712 لیموترش
   16147 2236   2236 156   156 47   47 لیموشیرین
   7511 1161   1161 166   166 41   41 نارنج
   17111 117   117 7   7 3   3 سایر
   15732 54673   54673 3571   3571 1144   1144 جمع

   13761 1537   1537 112   112 12   12 انار
   2772 166 3 161 67 1 66 2471 173 2576 انجیر
                       کیوی
                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
گ

 

   2311 273   273 1   1 173   173 موز
                 171   171 انبه
 3752 6217 137177 36577 111472 22576 11276 12274 15777 6572 7677 کنار

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رد
س

 

   2611 12   12 5   5 3   3 سیب
   6511 675   675 1   1 1   1 شفتالو
   6511 675   675 1   1 1   1 زردآلو
   2511 15   15 4   4 3   3 بادام
   4167 217725   217725 3571   3571 3475   3475 انگور

   2171 31   31 16   16 4   4 انواع توت درختی
   6141 1161   1161 161   161 27   27 گیاهان دارویی
 3651 4574 256144 11424 263661 61177 3177 37116 4165 161 5715 جمع باغات 

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   167274 5311   5311 3575   3575       گالیول
 61111 151111 1651 611 1151 12 5 7       نرگس سلطنتی

   25111 111   111 6   6       یزینت آفتابگردان
   51111 151   151 3   3       آپارتمانی گیاهان
   36447 241   241 775   775 175   175 زینتی یهادرختچه

 61111 121351 7241 611 4641 42 5 57 175   175 جمع گیاهان و گلخانه 

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

 5002212B0021300306RE103960813 م 

 
56 

-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یعملکرد محصوالت باغو  دیتول رکشت،یسطح ز :42جدول 

1332 

 نام محصول

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده )هکتار(

 تولید)تن(

عملکرد در 

هکتار 

 )کیلوگرم( 
 جمع نهال و بارور بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
 گ
مه
نی

 

 3216 5114 163651 7561 133711 33227 3167 31161 27731 277774 24752 3677 47 3626 خرما

   676 135   135 141   141 151   151 11   11 زیتون

ت
کبا
مر

 

   13113 6165   616576 653   653 317   317 136   136 پرتغال

   12677 2212   2212 234   234 177   177 57   57 نارنگی

   14623 62677   62677 3161   3161 2411   2411 547   547 لیموترش

   13611 2171   2171 227   227 157   157 47   47 لیموشیرین

   7431 1117   1117 216   216 165   165 46   4676 نارنج

   17111 112   112 6   6 4   4 2   2 سایر

   15614 52435   52435 6316   6316 3617   3617 712   712 جمع

   12563 751   751 75   75 41   5776 15   1677 انار

   3154 164   164 7471   7471 57   57 1771   17 انجیر

                             کیوی

                             سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رم
گ

 

   2311 273   2 173   173 1   1 173   173 موز

           171   171       171   171 انبه

 3315 6727 146676 371 1277 34577 14777 17576 24474 116 167 7771 52 67 کنار

                             سایر

یم
هاوه

 ی
ری

سی
رد
س

 

   5447 36   36 6   6 4   4 2   2 سیب

   6511 675   675 2   2 1   1 1   1 شفتالو

   4111 7   7 2   2 175   175 175   175 زردآلو

   1211 676   676 7   7 7   7 2   2 بادام

   4214 23572   23572 5777   5777 3777   3777 21   21 انگور

   2171 3176   3176 21   21 16   16 7   7 انواع توت درختی

 3216 4173 177146 7731 167237 36323 3217 35114 33751 3174 31455 6573 121 6652 جمع باغات 

   16447 1436   1436 116   116 66   66 14   14 گیاهان دارویی

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   67413 5311   5311 4175   4175 4175   41       گالیول

                             نرگس سلطنتی

                             زینتی آفتابگردان

   76434 1165   1165 11   11 11   11       گیاهان آپارتمانی

   27312 567   567 2175   2175 2175   22       زینتی یهادرختچه

   76746 4772   4772 73   73 73   73       جمع گیاهان و گلخانه 

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : ذمأخ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :43جدول 

1333 

 نام محصول

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 ( )کیلوگرم
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
 گ
مه
نی

 

 3173 5116 162117 7127 132671 27517 275174 24557 3671 76 3773 خرما

   2163 151   151 71   71 4   4 زیتون

ت
کبا
مر

 

   16116 6711   671173 366   366 75   75 پرتغال
   12763 2252   2252 176   176 55   55 ینارنگ

   14422 66167   66167 2454   2454 423   423 لیموترش
   16772 1361   1361 71   71 43   43 لیموشیرین
   6172 1122   1122 137   137 31   3171 نارنج
   12751 112   112 6   6 2   2 سایر
   15767 53674   53674 3612   3612 646   646 جمع

   12776 231   231 16   1671 6   671 انار
   3152 161   161 57   57 16   16 انجیر
                       کیوی
                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
گ

 

   2311 273   2 1   1 173   173 موز
                 171   171 انبه
 3164 7762 151177 371 1161 24174 116 166 11575 53 53 نارک

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رد
س

 
   5447 36   36 4   4       سیب
   7251 1675   1675 2   2 1   1 شفتالو
   4111 7   7 175   175 175   175 زردآلو
   1211 676   676 7   7 1   1 بادام

   7621 217   21771 26   2671 11   11 نگورا
   2171 3176   3176 16   16 7   7 انواع توت درختی

 3175 4224 176266 7511 166766 33367 3171 31321 6713 151 6742 جمع باغات 

   223527 1711171   17111 65   65        یاگلخانهمحصوالت 
جمع باغات با محصوالت 

  یاگلخانه
6742 151 6713 31615 3171 33676 217766 7511 217266 4636   

   11467 563   563 51   51       گیاهان دارویی
   211111 361   361 1771   1771       یادکمهقارچ 

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   67116 5253   5253 4173   41       گالیول
     64   64 172   1       نرگس سلطنتی

     56   56 174   1       زینتی آفتابگردان



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 نام محصول

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 ( )کیلوگرم
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

   66767 451   451 1373   13       گیاهان آپارتمانی
   67531 116575   1164 2671   26       زینتی یهادرختچه

   71656 716775   716775 7775   7775       زینتیجمع  گل و گیاهان 

 وشهراستان ب یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

-(یریگرمس مهیو ن یریخشک، گرمس ،یریسردس یهاوهیم) یو عملکرد محصوالت باغ دیتول رکشت،یسطح ز :44جدول 

1334 

 نام محصول

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم( 
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
 گ
مه
نی

 

 3156 5174 166171 7124 137165 27615 275174 24643 3571 76 3673 خرما

   757 53   53 71   71 4   4 زیتون

ت
کبا
مر

 

   16136 6716   671375 367   367 75   75 پرتغال
   12763 2252   2252 176   176 55   55 نارنگی
   14427 66266   66266 2441   2441 423   423 لیموترش
   16676 1333   1333 71   71 43   43 لیموشیرین
   6217 1124   1124 137   137 31   2777 نارنج
   12751 112   112 6   6 2   2 سایر
   15763 53741   53741 3617   3617 646   646 جمع

   12667 232   232 16   1671 6   671 انار
   3136 165   165 57   57 16   16 انجیر
                       کیوی
                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رم
گ

 

   2311 273   2 1   1 173   173 موز
                 171   171 انبه
 3164 7743 151677 371 1166 24174 116 166 114 53 56 کنار

                       سایر

یم
هاوه

 ی
ی
سیر

رد
س

 

   5447 36   36 4   4       سیب
   7251 1675   1675 2   2 1   1 شفتالو
   4111 7   7 175   175 175   175 زردآلو
   1211 676   676 7   7 1   1 بادام
   7621 217   21771 26   2671 11   11 انگور

   2171 3176   3176 16   16 7   7 انواع توت درختی
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 نام محصول

سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده 

 تولید)تن( )هکتار(
عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم( 
 بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 3141 4346 216336 7377 176734 33712 3171 31432 6413 151 6642 جمع باغات 

   216272 17345   17345 7676   7676        یاگلخانهمحصوالت 
جمع باغات با محصوالت 

  یاگلخانه
6642 151 6413 31727 3171 33777 216311 7377 223477 4776   

   11473 523   523 67   67       گیاهان دارویی
   211111 341   341 1761   1761       یادکمهقارچ 

هاگل
 ی

خه 
شا ده

بری
 

   62267 463   463 673   6       گالیول
     64   64 172   1       نرگس سلطنتی

     56   56 174   1       زینتی آفتابگردان
   42261 341   341 576   4       گیاهان آپارتمانی

   67677 57675   575 1271   12       زینتی یهادرختچه
   41375 171675   171675 26   26       زینتی جمع  گل و گیاهان

 استان بوشهر یسازمان جهاد کشاورز : مأخذ

 

 

 1332-1333دوره  یاستان بوشهر ط یکشت محصوالت باغ ریوالت سطح زروند تح :45جدول 

 1334سال  1333سال  1332سال  نام محصول
سهم در سال 

 )درصد(1332

سهم در سال 

 )درصد(1333

سهم در سال 

 )درصد(1331

سهم طی 

دوره 

مورد 

بررسی 

 )درصد(

رشد 

طی 

دوره 

مورد 

 بررسی

 1711 76731 76737 76722 76726 37647 37655 37654 نیمه گرمسیری یهاوهیم

 1727 1774 1774 1774 1775 347 347 347 گرمسیری یهاوهیم

 -1177 1722 1721 1721 1724 76 76 111 سردسیری یهاوهیم

   1723 1725 1722 … 75 65 … یاگلخانهمحصوالت 
 -3176 1716 1713 1713 1727 67 51 116 گیاهان دارویی

   1711 1711 1711 … 2 2 ... یادکمهقارچ 
 -6571 1717 1717 1724 1726 26 111 73 گیاهان و گلخانه

 -1716   111711 111711 111711 36666 36561 36517 جمع کل محصوالت باغی

 محاسبات مشاور : مأخذ
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 1332-1333دوره  یاستان بوشهر ط یمحصوالت باغ دیروند تحوالت سطح تول :48جدول 

 1334سال  1333سال  1332سال  نام محصول
سهم در سال 

 )درصد(1332

سهم در سال 

 )درصد(1333

سهم در سال 

 )درصد(1334

سهم 

طی 

دوره 

مورد 

بررسی 

 )درصد(

رشد 

طی 

دوره 

مورد 

 بررسی

 1735 7175 6775 6772 7677 212511 174655 177154 نیمه گرمسیری یهاوهیم

 -573 177 177 177 176 1517 1516 1471 گرمسیری یهاوهیم

 -171 1716 171 171 172 315 315 322 سردسیری یهاوهیم

   675 674 676 … 17345 17111 … یاگلخانهمحصوالت 
 -6376 176 172 172 176 523 563 1436 گیاهان دارویی

   1714 172 172 … 341 361 ... یادکمهقارچ 
 -5176 276 176 372 376 1717 7151 4772 گیاهان و گلخانه

جمع کل محصوالت 

 باغی
217775 225357 224311 11171 11171 11171   6734 

 محاسبات مشاور : مأخذ

 

ها از سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت باغی استان طی سالسهم و رتبه شهرستان 55الی  67در جداول شماره 

 ذکر چند نکته الزم است. 55الی  67ل شماره شده است. در خصوص جداوآورده  1376الی  1364های 

درصدی در رتبه اول در میان  3/47شهرستان دشتستان با سهم  1376هزار هکتار اراضی باغی استان بوشهر در سال  36از -

، درصدی 2/7جم با سهم  یهاشهرستاننیز  بعدازآنگیرد. در اختیار داشتن اراضی باغی قرار می ازنظرهای استان شهرستان

های دوم تا پنجم قرار گرفتهدرصدی در رتبه 7/3درصدی و گناوه با سهم  7/5درصدی، دشتی با سهم  2/7تنگستان با سهم 

 اند.درصد از اراضی باغی استان را به خود اختصاص داده 3/75 درمجموعاند. پنج شهرستان مذکور 

 36666درصدی به حدود  -13/1رشد  تجربه با 1373هزار هکتار در سال  36537اراضی باغی استان بوشهر از حدود -

 32/1درصدی،  4/1های دشتی، دیر، جم به ترتیب با نرخ رشد رسیده است. در این دوره شهرستان 1376هزار هکتار در سال 

های استان بوشهر تجربه درصدی باالترین میزان رشد را در مساحت باغی خود در میان شهرستان 7و درصدی  16/1درصدی، 

 اند.کرده

درصدی در رتبه اول در میان  2/57شهرستان دشتستان با سهم  1376تن تولید محصوالت باغی استان در سال  224311از 

، دشتی با سهم 2/21های جم با سهم نیز شهرستان بعدازآنگیرد. تولید محصوالت باغی قرار می ازنظرهای استان شهرستان
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اند. پنج شهرستان های دوم و پنجم قرار گرفتهدرصدی در رتبه 5/2دی و گناوه با سهم درص 7/5درصدی، تنگستان با سهم  2/6

 اند.درصد از تولیدات باغی استان را به خود اختصاص داده 6/75 درمجموعمذکور 

درصدی به حدود  6/1با تجربه رشد  1373تن در سال  225357میزان تولید محصوالت باغی استان بوشهر از حدود -

تنگستان، دشتی، جم و دشتستان به ترتیب با نرخ رشد  یهاشهرستانرسیده است. در این دوره  1376تن در سال  224311

درصدی باالترین میزان رشد را در تولید محصوالت باغی خود در  62/1درصدی و  45/1درصدی،  26/2درصدی،  14/3

 اند.های استان بوشهر تجربه کردهمیان شهرستان
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 1358-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :48جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 6 1727 2367 6 1717 634 بوشهر

 3 7747 16123 2 6723 3364 تنگستان

 1 71717 127172 1 71741 27117 دشتستان

 5 1776 3174 6 6763 1611 دشتی

 4 1771 315572 4 1772 711 دیر 

 7 1717 121 7 1721 62 دیلم

 7 1751 274177 7 1714 671 کنگان

 6 2774 5176 5 3766 1577 گناوه

 2 13711 26137 3 7771 3136 جم

   111711 166111   111711 61441 استان

 1363-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1358-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :45جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 1737 2221 6 1717 661 بوشهر

 3 4741 1175277 2 6761 3652 تنگستان

 1 71716 116167 1 71716 26752 دشتستان

 6 3717 5116 6 6777 2166 دشتی

 4 1763 277671 4 1743 471 دیر 

 7 1714 115 7 1731 125 دیلم

 6 1747 111772 7 1724 516 کنگان

 5 2773 6637 5 3766 1573 گناوه

 2 13765 21676 3 6724 33717625 جم

   111711 142454   111711 61127 استان

 1365-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1355-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :43جدول 

 شهرستان
 تن(میزان تولید ) سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 1727 2571 7 1724 533 بوشهر

 3 11711 21554 3 6735 3525 تنگستان

 1 42775 127746 1 47766 27277 دشتستان

 6 5726 11462 6 5717 2166 دشتی
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 شهرستان
 تن(میزان تولید ) سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 4 1751 317177 4 1744 712 دیر 

 7 1717 351 7 1761 146 دیلم

 6 1757 115372 6 1723 516 کنگان

 5 2744 5377 5 3771 1451 گناوه

 2 15752 31567 2 6745 34677625 جم

   111711 213261   111711 62171 استان

 1366-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1353-شهرستان کیتفک ( استان بوشهر بهی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :59جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 1716 2466 7 1735 567 بوشهر

 3 11715 227267125 3 6767 3712 تنگستان

 1 57777 127314 1 46771 31137 دشتستان

 6 4744 16716 6 6772 2164 دشتی

 4 1763 611177 4 1745 721 دیر 

 7 1726 421 7 1765 176 دیلم

 6 1752 115372 6 1717 516 کنگان

 5 6767 11157 5 6763 1733 گناوه

 2 17711 36277 2 6742 3754771 جم

   111711 223633   111711 63577 استان

 1363-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1339-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :51جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 6 1716 2762 7 1737 411 بوشهر

 3 7771 232667125 3 6766 3746 تنگستان

 1 53767 127256 1 47746 31213 دشتستان

 6 7747 16651 6 6773 2212 دشتی

 7 1774 622171 4 1747 767 دیر 

 7 1724 421 7 1764 216 دیلم

 4 2763 461171 6 1726 572 کنگان

 5 3775 7116 5 6762 2156 گناوه

 2 16774 65666 2 7737 617176 جم

   111711 237671   111711 66451 استان

 1333-استان بوشهر یمارنامه کشاورزآ : مأخذ
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 1331-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :52جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 1775 2677 7 1764 475 بوشهر

 3 6776 22754 3 7713 6176 تنگستان

 1 54766 167416 1 44727 31456 دشتستان

 6 5733 13732 6 5717 2371 دشتی

 4 1726 325175 4 1745 742 دیر 

 7 1725 466 7 1761 371 دیلم

 6 1751 131171 6 1711 516 کنگان

 5 3774 7636 5 5717 2366 گناوه

 2 22771 57312 2 7765 634675 جم

   111711 241324   111711 64265 استان

 1331-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1332-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :53جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 1765 1757 7 1737 524 بوشهر

 3 4747 1371174 3 7731 2613 تنگستان

 1 41777 124727 1 47723 24444 دشتستان

 6 6767 11143 6 5764 2113 دشتی

 4 1731 271575 4 1741 417 دیر 

 7 1761 641 6 1771 275 دیلم

 11 1721 61771 11 1761 156 عسلویه

 6 1766 717 7 1754 215 کنگان

 5 3713 4311 5 3775 1523 گناوه

 2 21717 66135 2 7761 3423 جم

   111 217776   111 36517 استان

 1332-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1333-شهرستان کیان بوشهر به تفک( استی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :54جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 1751 3612 7 1765 557 بوشهر

 6 5751 1237477 3 7717 2771 تنگستان

 1 57715 133276 1 47736 24737 دشتستان
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 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 3 6715 16131 6 5741 2142 دشتی

 4 2716 662675 4 1742 426 دیر 

 6 1741 1362 6 1773 261 دیلم

 11 1712 24771 11 1761 153 عسلویه

 7 1737 671 7 1756 216 کنگان

 5 2756 5617 5 3772 1511 گناوه

 2 17774 66766 2 7716 3534 جم

   111 225357   111 36537 استان

 1333-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ

 1334-شهرستان کی( استان بوشهر به تفکی)دائم یمحصوالت باغ رکشتیو سطح ز دیتول زانیم :55جدول 

 شهرستان
 میزان تولید )تن( سطح زیرکشت )هکتار(

 رتبه سهم )درصد( مقدار رتبه سهم )درصد( مقدار

 7 172 2711 7 1762 567 بوشهر

 6 577 12767 3 7721 2773 تنگستان

 1 5772 133646 1 4773 24466 دشتستان

 3 672 16537 6 577 2175 دشتی

 4 271 662475 4 1743 424 دیر 

 6 175 1137 6 1772 277 دیلم

 11 171 26771 11 1737 151 عسلویه

 7 176 671 7 1756 216 کنگان

 5 275 5576 5 377 1514 گناوه

 2 2172 65726 2 7721 3537 جم

   111 224311   111 36666 اناست

 1334-استان بوشهر یآمارنامه کشاورز : مأخذ
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 هکتار-1334استان بوشهر در سال  یهاشهرستان:سطح زیرکشت محصوالت باغی در 4نمودار 

 
 

 

 

 تن-1334ستان بوشهر در سال ا یهاشهرستان:میزان تولید محصوالت باغی در 5نمودار 
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 دامپروری -1-3-2-2-1-4

 )جمعیت دام )سبک و سنگین 

، رأسهزار  763درصد و معادل  5/66، شهرستان دشتستان با 1373جمعیت دامی استان در سال  رأسهزار  1415از تعداد 

های دوم و درصد مقام 7/7و  درصد 3/17های دشتی و جم به ترتیب با رتبه اول را به خود اختصاص داده است و شهرستان

 باشد.می کنگان( مربوط به شهرستان رأس 27264درصد ) 3/2باشند. کمترین جمعیت دام نیز با سوم را دارا می

 تولید شیر 

تن( رتبه اول را به خود  22323درصد ) 1/52، شهرستان دشتستان با 1373تن شیر تولیدی استان در سال  62611از مقدار 

های دوم و سوم قرار دارند. درصد در رتبه 5/7درصد و شهرستان بوشهر با  2/11ست. شهرستان دشتی با اختصاص داده ا

درصد از شیر تولیدی استان در این سال را به عهده داشته  1/2کمترین میزان تولید شیر به شهرستان کنگان تعلق داشته که 

 است.

 ولید گوشت قرمزت 

تن بوده است. از این مقدار، شهرستان  11161ید شده در استان بوشهر برابر با ، میزان گوشت قرمز تول1373در سال 

 آنازپسدرصد( بیشتر سهم از تولید گوشت را به خود اختصاص داده است.  2/66تن گوشت قرمز ) 6661دشتستان با تولید 

اند. کمترین وشت استان را داشتهدرصد بیشترین سهم از تولید گ 11/7درصد و  6/16های دشتی و جم به ترتیب با شهرستان

 درصد به شهرستان کنگان تعلق داشته است. 2/2سهم از تولید گوشت استان نیز با 

 مشاهده کرد. 6نمودار در  وانتشیر و تولید گوشت قرمز را میها از جمعیت دام، تولید  سهم هر یک از شهرستان

 1333-استان بوشهر یهاشهرستانو گوشت قرمز در  ریش دیتول زانیدام و م تیجمع عیتوز :58جدول 

 شهرستان
 تولید گوشت قرمز )تن( تولید شیر )تن( (رأسجمعیت دام )

 رتبه درصد مقدار رتبه درصد مقدار رتبه درصد تعداد

 4 571 517 3 775 6144 7 273 3766577 بوشهر

 6 577 567 4 676 2175 6 577 71733756 تنگستان

 3 771 713 5 571 2126 3 777 126674 جم

 1 6672 6661 1 5271 22323 1 6675 763416 دشتستان

 2 1676 1667 2 1172 6341 2 1773 312135 دشتی

 6 276 262 7 272 726 6 275 61372774 دیر 

 7 676 662 7 374 1537 7 374 56132724 دیلم

 7 674 645 6 374 1527 4 673 47541726 عسلویه

 11 272 226 11 271 676 11 177 27264 کنگان



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 شهرستان
 تولید گوشت قرمز )تن( تولید شیر )تن( (رأسجمعیت دام )

 رتبه درصد مقدار رتبه درصد مقدار رتبه درصد تعداد

 5 576 536 6 477 2775 5 673 71164 گناوه

   111711 11161   111711 62611   111711 1415733 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ

 و تن( رأس) 1333-ناز جمعیت دام، شیر و تولید گوشت قرمز استا هاشهرستانسهم :  6نمودار 
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 دام سنگین 

 154درصد معادل  6/52، شهرستان دشتستان با داشتن سهم 1373هزار واحد دام سنگین استان بوشهر در سال  577147از 

وه به ترتیب های بوشهر و گناهای استان به خود اختصاص داده است. شهرستانهزار واحد دامی رتبه اول را در میان شهرستان

درصد، معادل  2/2ها شهرستان عسلویه با سهم درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند. در بین شهرستان 7/4درصد و  11/16با 

 واحد دامی در رتبه آخر قرار دارد. 4531

 دام سبک 

هزار واحد آن را در  471هزار واحد بوده که شهرستان دشتستان  1342تعداد واحد دام سبک استان برابر با  1373در سال 

درصد مقام  7/17شهرستان دشتی با  ازآنپسدرصد بوده است.  3/67خود جای داده است. سهم شهرستان دشتستان برابر با 

درصد  5/1اند. کمترین سهم نیز به شهرستان کنگان با درصد مقام سوم را به خود اختصاص داده 5/7دوم و شهرستان جم با 

 ی در رتبه آخر تعلق دارد.واحد دام 21515معادل 

 1333-استان بوشهر یهاشهرستاندر  نیسبک و سنگ یهادام یدام عیتوز :58جدول 

 شهرستان
 دام سنگین دام سبک

 رتبه درصد واحد دامی رتبه درصد واحد دامی

 2 1671 61414 6 271 27217 بوشهر

 7 376 11127 6 577 76157 تنگستان

 6 276 6161 3 775 111722 جم

 1 5276 154461 1 6773 471227 دشتستان

 6 476 16744 2 1777 246673 دشتی

 5 677 13641 7 271 27145 دیر 

 4 377 11547 7 377 51527 دیلم

 11 272 4531 4 377 52616 عسلویه

 7 277 6155 11 175 21515 کنگان

 3 477 21121 5 676 41376 گناوه

   111711 274457   111711 1342216 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 (رأس) -1333از جمعیت دام سبک و سنگین استان  هاشهرستان:سهم 8نمودار 

 
 تولید گوشت سفید 

تن بوده است  2133111با  و در کشور برابر تن 26216برابر با  1373میزان تولید گوشت سفید در استان بوشهر در سال 

از این مقدار گوشت ها هم هر یک از شهرستانس . باشدیمدرصد  1737که سهم استان بوشهر از تولید گوشت سفید کشور 

درصد،  2/36شهرستان استان بوشهر، شهرستان دشتستان با داشتن سهم  11آورده شده است. در میان  57جدول تولید شده در 

درصد در رتبه دوم  7/26شهرستان گناوه با سهم  ازآنپستن گوشت رتبه اول را به خود اختصاص داده است.  11761معادل 

 64درصد معادل  12/1اند. کمترین تولید گوشت سفید نیز با درصد در رتبه سوم قرار گرفته 7/13و شهرستان بوشهر با سهم 

  درصد می باشد. 1737سهم استان بوشهر از تولید گوشت مرغ کشور  باشد.تن مربوط به شهرستان دیر می

 

 1333-استان بوشهر یهاشهرستاندر  دیگوشت سف دیتول زانیم :55جدول 

 شهرستان
 میزان تولید گوشت مرغ )تن(

 رتبه درصد مقدار

 3 1377 3724 بوشهر

 5 774 2164 تنگستان

 6 172 51 جم

 1 3672 11761 دشتستان

 6 1177 3112 دشتی

 7 172 64 دیر 

 4 671 1151 دیلم

 11 171   عسلویه



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 شهرستان
 میزان تولید گوشت مرغ )تن(

 رتبه درصد مقدار

 7 176 121 کنگان

 2 2677 4776 گناوه

   111711 26216 استان
  1737 2133111 کشور

 1333-کشاورزی جهادسازمان  : مأخذ
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 زنبورداری -1-3-2-2-1-5

درصد در  2/56کندو معادل  43371کندوی عسل داشته که از این تعداد،  26721، حدود 1373استان بوشهر در سال 

کندوهای درصد از  11/16درصد و  1/16های جم و تنگستان نیز به ترتیب شهرستان دشتستان قرار داشته است. شهرستان

استان را تشکیل  زنبورعسلدرصد از کندوهای  3/64 درمجموعاین سه شهرستان اند. استان را در خود جای داده زنبورعسل

 ها داشته است.کندوی عسل رتبه آخر را در میان شهرستان 41درصد معادل  2/1اند. در این میان شهرستان دیلم با سهم داده

هزار  165درصد معادل  7/55نیز شهرستان دشتستان با سهم  1373ی استان در سال هزار کیلوگرم عسل تولید 241از 

های درصد مقام 77/16درصد و  65/16کیلوگرم، رتبه اول را به خود اختصاص داده و شهرستان تنگستان و جم به ترتیب با 

 وگرم( به شهرستان دیلم تعلق دارد.کیل 441درصد ) 3/1باشند. کمترین میزان عسل تولیدی نیز با دوم و سوم را دارا می

 

 1333-استان بوشهر یهاشهرستانعسل در  دیتول زانیعسل و م یتعداد کندو عیتوز :53جدول 

 شهرستان
 تولید عسل بدون موم )کیلوگرم( کندوی عسل

 رتبه درصد مقدار رتبه درصد تعداد

 4 273 4111 4 272 551 بوشهر

 2 16765 36451 3 1671 3511 تنگستان

 3 16777 36511 2 1671 3521 جم

 1 5577 165511 1 5672 16511 دشتستان

 6 674 11771 6 676 1171 دشتی

 5 376 7711 5 375 661 دیر 

 7 173 441 7 172 41 دیلم

             عسلویه
 6 177 6611 6 174 611 کنگان

 7 176 6411 7 177 621 گناوه

   111711 241311   111711 26721 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 )درصد( 1333-از تعداد کندو و میزان تولید عسل در استان بوشهر هاشهرستانسهم  :5نمودار 

 

 مرغداری -1-3-2-2-1-8

تن آن را در خود جای داده  536تان تن بوده که شهرستان دشتس 723صنعتی استان برابر با  مرغتخمتولید  1373در سال 

درصد مقام دوم و  11/11شهرستان تنگستان با  ازآنپسدرصد بوده است.  3/56است. سهم شهرستان دشتستان برابر با 

 11درصد معادل  2/1اند. کمترین سهم نیز به شهرستان دیر با درصد مقام سوم را به خو اختصاص داده 3/7شهرستان بوشهر با 

 به آخر تعلق دارد.تن در رت

 1333استان بوشهر  یهاشهرستاندر  یصنعت مرغتخم دیتول عیتوز :89جدول 

 شهرستان
 صنعتی )تن( مرغتخممیزان تولید 

 رتبه درصد مقدار

 3 773 47 بوشهر

 2 1171 72 تنگستان

 6 574 52 جم

 1 5673 536 دشتستان

 5 576 51 دشتی

 11 172 11 دیر 

 6 277 25 دیلم

 7 375 32 عسلویه

 4 377 36 کنگان

 7 276 22 گناوه

   111711 723 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 
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 )درصد( 1333-صنعتی در استان بوشهر مرغتخماز تولید  هاشهرستان:سهم 3نمودار 

 

 شیالت -1-3-2-2-1-8

درصد  4/65تن بوده است. در این سال شهرستان بوشهر با  63763حدود  1365بوشهر در سال ماهی در استان  صیدمیزان 

درصد  11/14های دیر و کنگان به ترتیب شهرستان ازآنپسبیشترین سهم از صید ماهی استان را به خود اختصاص داده است. 

 اند.درصد از صید ماهی استان را به عهده داشته 5/12و 

افزایش یافته است.  1373تن در سال  57767در طول این دوره هشت ساله روندی صعودی داشته و به میزان صید ماهی 

، 1365درصد بوده است. بیشترین سهم در این سال نیز همچون سال  5/3متوسط رشد ساالنه صید ماهی استان طی این دوره 

های دیر و تنگستان نیز ر اختیار داشته است. شهرستاندرصد از صید ماهی استان را د 3/67به شهرستان بوشهر تعلق داشته که 

 اند.های دوم و سوم قرار گرفتهدرصد در رتبه 3/12درصد و  4/16به ترتیب با سهم 

های مورد بررسی بیشترین سهم از صید ماهی استان را به خود شود شهرستان بوشهر در اکثر سالکه مشاهده می طورهمان

و  11/21درصد بوده است. همچنین متوسط سهم شهرستان دیر  3/63سهم آن در این دوره اختصاص داده است. متوسط 

 باشد.درصد می 1/12شهرستان تنگستان 

 

 

 



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 )تن( 1355-1333میزان صید ماهی شهرستان های استان بوشهر در سال :  81جدول 

 میزان صید )تن(

 1373 1372 1371 1371 1367 1366 1367 1364 1365 شهرستان

 27335 24617 26753 23612 23114 17276 23766 12171 17737 بوشهر

 7173 7116 4114 7177 6447 5127 5255 7141 5611 تنگستان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 1377 1 1365 1 1 1 1 1 1 دشتی

 6626 11752 11261 7147 7574 7652 11566 15562 4767 دیر 

 3167 2711 2411 1367 1563 1475 1731 3227 2712 دیلم

 2116                 عسلویه

 5471 4112 6136 7113 6736 6627 6711 6533 5677 کنگان

 2415 1522 2465 1242 2217 1612 2252 3277 3117 گناوه

 57767 55711 54156 51622 66167 63747 52663 65732 63763 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 

 

 (درصد) 1355-33-در استان یماه دیص زانیاز م هاشهرستانسهم  :82جدول 

 سهم

 1373 1372 1371 1371 1367 1366 1367 1364 1365 شهرستان

 6773 6772 6675 6575 6671 3775 6573 2475 6574 بوشهر

 1273 1275 1177 1671 777 1177 1171 1574 1276 تنگستان

 171 171 171 171 171 171 171 171 171 جم

 171 171 171 171 171 171 171 171 171 دشتستان

 276 171 275 171 171 171 171 171 171 دشتی

 1674 2176 1673 1776 1576 2275 2171 3376 1471 دیر 

 573 572 677 277 372 376 373 771 477 دیلم

 377 171   171 171 171 171 171 171 ویهعسل

 777 1177 1673 1775 1674 1773 1771 777 1275 کنگان

 675 277 676 275 674 372 673 771 477 گناوه

 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 





تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 5002212B0021300306RE103960813 م 

 
62 

درصد  2/62تن بوده است. در این سال شهرستان بوشهر با  1174حدود  1365در استان بوشهر در سال میگو میزان صید 

 11/23تنگستان به ترتیب های دیر و شهرستان ازآنپساستان را به خود اختصاص داده است.  یگوبیشترین سهم از صید م

 اند.استان را به عهده داشته میگودرصد از صید  6/22درصد و 

افزایش یافته است.  1373تن در سال  1513و به نوسانات زیادی داشته در طول این دوره هشت ساله  میگومیزان صید 

، 1365هم در این سال نیز همچون سال درصد بوده است. بیشترین س 11/6استان طی این دوره میگو متوسط رشد ساالنه صید 

نیز  تنگستان و دیرهای استان را در اختیار داشته است. شهرستان میگودرصد از صید  4/41به شهرستان بوشهر تعلق داشته که 

 اند.های دوم و سوم قرار گرفتهدرصد در رتبه 11/16درصد و  7/16به ترتیب با سهم 

استان را به  میگوهای مورد بررسی بیشترین سهم از صید سال ن بوشهر در تمامیشود شهرستاکه مشاهده می طورهمان

و  4/16درصد بوده است. همچنین متوسط سهم شهرستان دیر  6/53خود اختصاص داده است. متوسط سهم آن در این دوره 

 .باشددرصد می 7/15شهرستان تنگستان 

 )تن( 1355-33-هاشهرستاندر استان و  گویم دیص زانیم :83جدول 

 میزان صید )تن(

 1373 1372 1371 1371 1367 1366 1367 1364 1365 شهرستان

 732 1431 2111 1144 462 1145 776 611 643 بوشهر

 223 615 162 162 174 271 636 537 264 تنگستان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 1 1 1 1 1 1 16 1 1 دشتی

 212 536 611 223 172 521 461 335 252 دیر 

 57 121 111 72 165 77 141 361 56 دیلم

 1                 عسلویه

 61 115 61 31 25 164 67 36 63 کنگان

 64 66 11 7 33 51 73 71 36 گناوه

 1513 2651 2732 1561 1233 2151 2642 2161 1174 استان

 1363-33-هاد کشاورزیسازمان ج: مأخذ

 (درصد) 1355-33-در استان گویم دیص زانیاز م هاشهرستانسهم  :84جدول 

 سهم

 1373 1372 1371 1371 1367 1366 1367 1364 1365 شهرستان

 4174 57723 73721 47763 52717 67753 61737 34746 6272 بوشهر

 1677 16721 4744 11751 15771 13753 17743 26742 2276 تنگستان

 171 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 171 جم

 171 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 171 دشتستان



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
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 سهم

 171 1711 1711 1711 1711 1711 1757 1711 171 دشتی

 1671 16776 16746 16711 15757 26717 27742 15734 2371 دیر 

 377 6725 3744 6755 11774 3756 4751 17762 677 دیلم

 171     1711 1711         عسلویه

 274 6716 1764 1774 2713 4777 3753 1776 377 کنگان

 371 1756 1737 1766 2746 2737 3776 6717 375 گناوه

 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 استان

 مشاور محاسبات:مأخذ

 45در جداول شماره  1365-73های آن در طول دوره طالعات مربوط به میزان تولید میگو در استان بوشهر و شهرستانا

تن بوده است. از این میزان تولید، بیشترین  1/1423، 1365ارائه شده است. میزان تولید میگو در استان بوشهر در سال  44و 

 5/17درصد،  6/45ها به ترتیب و تنگستان تعلق داشته است. سهم این شهرستانهای گناوه، دشتی سهم به ترتیب به شهرستان

را تشکیل داده  1365درصد از تولید میگو استان در سال  4/74 درمجموعدرصد بوده است. این سه شهرستان  7/11درصد و 

 است.

های رسیده است. شهرستان 1373در سال  16511درصد رشد به  6/31در این دوره صعودی بوده و با  میزان تولید میگو

 1373درصد بیشترین سهم از تولید میگو استان در سال  3/17درصد و  6/16درصد،  4/37گناوه، بوشهر و دشتی به ترتیب با 

 اند.را به خود اختصاص داده

 )تن( 1355-33-هاشهرستاندر استان و  ی پرورشیگویم دیتول زانیم :85جدول 

 میزان تولید میگو )تن(

 1373 1372 1371 1371 1367 1366 1367 1364 1365 شهرستان

 2447 167275 715 476 36474 32675 16675 57 56745 بوشهر

 1336 63675 614 717 66176 665 63175 73 167763 تنگستان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 2515 1676 1135 715 37476 27275 266 164 31476 دشتی

 351 15674 31 1 1 1 1 1 1 دیر 

 1711 743 416 157 1 6275 21 1 1 دیلم

 1                 عسلویه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کنگان

 5737 357175 3117 2677 213377 163175 1317 576 1142723 گناوه

 16511 667671 4511 5156 317777 2714 2211 674 142371 استان

 1363-33سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ
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 )درصد(1355-33- هاو شهرستان در استان پرورشی یگویم دیتول زانیاز م هاشهرستانسهم  :88جدول 

 سهم

 1373 1372 1371 1371 1367 1366 1367 1364 1365 شهرستان

 1676 17757 13771 13753 11766 11713 6757 4776 376 بوشهر

 772 7762 12753 13771 13776 15724 17757 11742 1177 تنگستان

 171 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 171 جم

 171 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 171 دشتستان

 1773 17761 15771 13747 11777 7736 11717 14747 1775 دشتی

 276 1762 1766 1711 1711 1711 1711 1711 171 دیر 

 1371 11736 7726 3716 1711 1764 1771 1711 171 دیلم

 171             1711   عسلویه

 171 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1711 171 کنگان

 3774 62715 67771 55762 43741 42761 57764 45776 4576 گناوه

 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 استان

 محاسبات مشاور: مأخذ

مزرعه در شهرستان  21مزرعه بوده که از این تعداد،  37تعداد مزارع فعال تکثیر و پرورش میگو استان برابر با  1365در سال

زارع استان در مزرعه از کل م 36مزرعه در شهرستان دشتی بوده است. به عبارتی  7مزرعه در شهرستان تنگستان و  7گناوه، 

مزرعه افزایش یافته است. در این سال  257تعداد مزارع استان به  1373اند. تا سال این سه شهرستان مشغول به فعالیت بوده

مزرعه،  61اند. شهرستان گناوه دارای مزرعه را در خود جای داده 174 درمجموعهای گناوه، بوشهر و دشتی شهرستان

ها از کل مزارع استان اند. سهم هر یک از شهرستانمزرعه بوده 61رعه و شهرستان دشتی دارای مز 56شهرستان بوشهر دارای 

 مشاهده نمود. 46و  47توان در جداول را میدر طول دوره مورد بررسی 

 
 1355-33 هاشهرستاناستان و  وگیتعداد مزارع فعال پرورش م :88جدول 

 تعداد مزارع فعال

 1373 1371 1364 1365 شهرستان

 56 16 2 2 بوشهر

 34 17 7 7 تنگستان

 1 1 1 1 جم

 1 1 1 1 دشتستان

 61 14 7 7 دشتی

 7 1 1 1 دیر 

 36 6 1 1 دیلم

         عسلویه
 1 1 1 1 کنگان
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 تعداد مزارع فعال

 61 36 21 21 گناوه

 257 71 37 37 استان

 سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ

 1355-33در استان  گویاز تعداد مزارع فعال پرورش م هاشهرستان:سهم  :85جدول 

 سهم)درصد(

 1373 1371 1364 1365 شهرستان

 2171 1776 576 576 بوشهر

 1671 2177 1677 1677 تنگستان

 171 171 171 171 جم

 171 171 171 171 دشتستان

 1471 1774 1677 1677 دشتی

 277 171 171 171 دیر 

 1676 676 171 171 دیلم

 171 171     عسلویه

 171 171 171 171 کنگان

 3175 3776 5476 5476 گناوه

 111711 111711 111711 111711 استان

 سازمان جهاد کشاورزیمأخذ: 

 جنگلداری -1-3-2-2-1-5

آن  6/5ظتی و های حفادرصد آن از نوع جنگل 2/76هکتار بوده که  226615های استان ، مساحت جنگل1373در سال 

درصد،  5/61های دشتستان با های دست کاشت بوده است. بیشترین سهم از مساحت جنگلی استان به ترتیب به شهرستانجنگل

 درصد تعلق داشته است.  7/14درصد و جم با  5/16دشتی با 

ز نوع مراتع درجه یک، درصد ا 7/1هزار هکتار بوده است. از این مساحت،  1242مساحت مراتع استان نیز در این سال 

باشد. بیشترین سهم از مراتع استان در سال مورد درصد از نوع مراتع درجه سه می 3/46درصد از نوع مراتع درجه دو و  11/31

ها از مراتع استان به ترتیب های دشتستان، دشتی و تنگستان تعلق داشته است. سهم این شهرستانبه ترتیب به شهرستانبررسی 

باشد. بیشترین سهم از مراتع درجه یک، درجه دو و درجه سه به شهرستان درصد می 3/11درصد و  5/22، درصد 5/32

 دشتستان تعلق داشته است.

هزار هکتار بوده  32411و مساحت بیابانی کشور برابر با  هزار هکتار 331، مساحت بیابانی استان برابر با 1373در سال 

های استان نبیشترین مساحت بیابانی از میان شهرستا بوده است. استان بوشهرور متعلق به از مساحت بیابانی کش 1712است که 

 11/17درصد و  2/16های دیر و تنگستان به ترتیب با داشتن درصد در شهرستان دشتی جای داشته است. شهرستان 2/37با 
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درصد از  5/72 درمجموعاند. این سه شهرستان های دوم و سوم را به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت بیابانی استان رتبه

  اند.مساحت بیابانی استان را تشکیل داده

 انیااستان در پ یاز کل مساحت جنگل هاشهرستاناز  کیو سهم هر  هاشهرستاناستان و  یهاجنگلمساحت  :83جدول 

 1333سال 

 شهرستان
 سهم )درصد( مساحت جنگل)هکتار(

 جمع دست کاشت حفاظتی جمع دست کاشت فاظتیح

 477 1172 477 15565 1331 16216 بوشهر

 676 6377 472 16727 5751 13177 تنگستان

 1477 176 1671 36147 54 36113 جم

 6175 2173 6177 71134 2767 66267 دشتستان

 1675 1375 1677 61461 1746 37717 دشتی

 277 671 276 4176 1156 5114 دیر

 171 176 171 111 77 11 دیلم

             عسلویه
 576 171 471 13111 1 13111 کنگان

 171 271 171 242 242 1 گناوه

 111711 111711 111711 226615 13117 211716 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ

 
 

سال  انیاستان در پا یاز کل مساحت جنگل هاشهرستاناز  کیو سهم هر  اهشهرستانمساحت مراتع استان و  :89جدول 

1333 

 شهرستان
 سهم )درصد( مساحت مراتع)هکتار(

 جمع درجه سه درجه دو درجه یک جمع درجه سه درجه دو درجه یک

 376 377 375 776 66265 36154 13541 446 بوشهر

 1173 1277 571 271 127472 117361 21134 174 تنگستان

 477 472 675 171 64565 53515 33171 1 جم

 3275 2771 6375 6377 611755 233363 171117 7554 دشتستان

 2275 2376 2171 374 266157 215377 76637 321 دشتی

 776 1176 171 171 76243 76243 1 1 دیر

 673 771 476 372 115172 76145 24761 265 دیلم

 171 171 171           عسلویه

 171 171 372 171 12417 1 12417 1 کنگان

 477 577 773 171 67357 51734 34621 1 گناوه

 111711 111711 111711 111711 1242777 642777 371772 7115 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 (ی )بخش کشاورزیاقتصاد یاه تی فعال  یاه نهی زم  لی 

 

 5002212B0021300306RE103960813 م 

 
67 

 1333سال  انیدر پااستان  یهاابانیباز مساحت  هاشهرستانسهم  :81جدول 

 سهم شهرستان )درصد( مساحت بیابان )هکتار( شهرستان

 576 16137 بوشهر

 1771 54513 تنگستان

 171 1 جم

 571 14711 دشتستان

 3772 123511 دشتی

 1672 41311 دیر

 571 14711 دیلم

 171   عسلویه

 776 31132 کنگان

 274 6711 گناوه

 111711 331462 استان

 و محاسبات مشاور 1333سازمان جهاد کشاورزی  :مأخذ
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 آوری تولیدفن -1-3-2-2-2

 مکانیزاسیون -1-3-2-2-2-1

یادآور  عموال مسنتی مکانیزاسیون مترادف است با تحوالت و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین. کشاورزی  واژه

نماید. در نظام دهقانی تمامی برداری خرد و دهقانی است، که فعالیت کشاورزی معیشتی و خانوادگی را مطرح مینظام بهره

 گرفت.فرآیند کاشت، داشت و برداشت با نیروی انسانی و دامی صورت می

های بین مزارع، قطعهاراضی، تسطیح و ایجاد راه یسازکپارچهیزیربناهای کشاورزی از قبیل  یسازآمادهکشاورزی نوین 

آالت برای انجام عملیات زراعی، توسعه پایدار و افزایش تسهیل کاربرد ماشین منظوربهبندی اراضی شبکه آبیاری و زهکشی 

 شود.ها در فرآیند کاشت و داشت و برداشت را شامل میوری نهادهبهره

و مناسب عملیات زراعی در راستای تسهیل و تسریع  موقعبهانجام  منظوربهین های نوآوریآالت و فنکاربرد ماشین

در راستای  گریدهای نوین از سوی عملیات و کاربرد روش موقعبهو افزایش  سوکیفعالیت کشاورزی برای کشاورزان از 

موعه اقداماتی که در بخش کشاورزی مج افزودهارزشافزایش ماندگاری محصوالت و جلوگیری از ضایعات و افزایش 

 مکانیزاسیون بخش کشاورزی متصور است.چارچوب 

آالت و ادوات کشاورزی مهم در ادامه سعی شده تا با استفاده از اطالعات در اختیار، تصویری از میزان استفاده از ماشین

ر و بذرپاش، کودپاش، های آن شامل تراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکادر استان و شهرستان

 ارائه و مقایسه صورت گیرد. 1373و  1371ورزی در سال و ادوات خاک کوبخرمن، پاشسم

 162دیسک،  1727گاوآهن،  2313دروگر خودگردان،  31کمباین،  26تراکتور،  3377، دارای 1371استان در سال 

بوده است. در میان شهرستان یورزخاکادوات  262و  کوبخرمن 376، پاشسم 4672کودپاش،  1274بذرکار و بذرپاش، 

ها، شهرستان دشتستان بیشترین سهم از تراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، بذرکار و بذرپاش، کودپاش، 

 ررا داشته است. سهم شهرستان دشتستان از تراکتو پاشسمو شهرستان دیر بیشترین سهم از  یورزخاکو ادوات  کوبخرمن

درصد،  6/64درصد، از دیسک  6/51 گاوآهندرصد، از  3/32درصد، از دروگر خودگردان  2/56کمباین  درصد، از 11/36

 11/55 یورزخاکدرصد و از ادوات  7/66 کوبخرمندرصد، از  6/47درصد، از کودپاش  5/36از بذرکار و بذرپاش 

 بوده است.

باشد. درصد می 11/1رسیده است. متوسط رشد ساالنه تراکتور  3376و  ، تنها تعداد تراکتور افزایش یافته1373تا سال 

ذرکار و بتراکتور، کمباین، دروگر خودگردان، گاوآهن، دیسک، در این سال نیز شهرستان دشتستان بیشترین سهم از 
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 6/51درصد،  3/32درصد،  2/56درصد،  11/36که به ترتیب  داشتهرا  ورزیو ادوات خاک کوبخرمن بذرپاش، کودپاش،

استان نیز بیشترین  پاشسم 1274باشد. از درصد می 11/55درصد و  7/66درصد،  6/47درصد،  5/36درصد،  6/64درصد، 

ها و کشاورزی شهرستان آالتنیماشدرصد به خود اختصاص داده است. متوسط رشد ساالنه  7/61سهم را شهرستان دیر با 

 مشاهده نمود. 75الی  71ل شماره در جداو تواندر طول این دوره را می هاآنسهم 

 

 1339-هاشهرستانمهم مورد استفاده در استان و  یو ادوات کشاورز آالتنیماشتعداد  :82جدول 

شهرستا

 ن

تراک

 تور

کمب

 این

دروگر 

 خودگردان

گاوآه

 ن

دیس

 ک

بذرکار و 

 بذرپاش

کودپ

 اش

پسم

 اش

کخرمن

 وب

ادوات 

 یورزخاک

 22 22 36 66 12 41 76 2 6 266 شهربو

 6 6 132 76 7 141 75 5   113 نتنگستا

 1   151 5   31 71 1   34 جم

 133 177 1676 715 67 611 1144 11 13 1272 دشتستان

 62 51 1736 111 7 151 251 2   716 دشتی

 15 54 2643 22 6 277 377 5   211 دیر

 6 16 7 1 13 71 3   1 261 دیلم

     36     12 16     64 عسلویه
   3 611   3 71 162 1   66 کنگان
 13 41 14 111 37 71 74 5 4 664 گناوه

 262 376 4672 1274 162 1727 2313 31 26 3377 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ

 1339-مهم مورد استفاده در استان یات کشاورزو ادو آالتنیماشاز تعداد  هاشهرستان:سهم  :83جدول 

 یورزخاکادوات  کوبخرمن پاشسم کودپاش بذرکار و بذرپاش دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 771 574 175 476 675 375 376 475 1477 773 بوشهر

 373 271 177 577 473 773 372 1471 171 373 تنگستان

 176 171 272 176 171 177 371 372 171 171 جم

 5571 6677 2176 4776 3675 6476 5176 3273 5672 3671 دشتستان

 1776 1277 2572 776 473 677 1176 475 171 2171 دشتی

 472 1672 6177 177 574 1471 1476 1471 171 472 دیر

 373 674 171 171 772 572 171 171 672 771 دیلم

 171 171 174   171 177 174 171 171 176 عسلویه

 171 176 576 171 271 671 777 372 171 176 کنگان

 576 1572 172 777 2775 671 672 1471 2571 1371 گناوه

 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 استان
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 1333-هاشهرستانمهم مورد استفاده در استان و  یو ادوات کشاورز تآالنیماشتعداد  :84جدول 

 یورزخاکادوات  کوبخرمن پاشسم کودپاش بذرکار و بذرپاش دیسک گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 22 22 36 66 12 41 76 2 6 251 بوشهر

 6 6 132 76 7 141 75 5 1 112 تنگستان

 1 1 151 5 1 31 71 1 1 34 جم

 133 177 1676 715 67 611 1144 11 13 1271 دشتستان

 62 51 1736 111 7 151 251 2 1 721 دشتی

 15 54 2643 22 6 277 377 5 1 211 دیر

 6 16 7 1 13 71 3 1 1 261 دیلم

 1 1 36 1 1 12 16 1 1 64 عسلویه

 1 3 611 1 3 71 162 1 1 66 کنگان

 13 41 14 111 37 71 74 5 4 664 گناوه

 262 376 4672 1274 162 1727 2313 31 26 3376 استان

 1333-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ

 1333-مهم مورد استفاده در استان یو ادوات کشاورز آالتنیماشاز تعداد  هاشهرستانسهم  :85جدول 

 یورزخاکادوات  کوبخرمن سم پاش کودپاش بذرکار و بذرپاش یسکد گاوآهن دروگر خودگردان کمباین تراکتور شهرستان

 771 574 175 476 675 375 376 475 1477 776 بوشهر

 373 271 177 577 473 773 372 1471 171 373 تنگستان

 176 171 272 176 171 177 371 372 171 171 جم

 5571 6677 2176 4776 3675 6476 5176 3273 5672 3671 دشتستان

 1776 1277 2572 776 473 677 1176 475 171 2172 دشتی

 472 1672 6177 177 574 1471 1476 1471 171 472 دیر

 373 674 171 171 772 572 171 171 672 771 دیلم

 171 171 174 171 171 177 174 171 171 176 عسلویه

 171 176 576 171 271 671 777 372 171 176 کنگان

 576 1572 172 777 2775 671 672 1471 2571 1371 گناوه

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 استان

 محاسبات مشاور: مأخذ

و مساحت اراضی زراعی و میزان تولید  می باشد 3376برابر با  1373تراکتور استان در سال  دنیز عنوان شد که تعدا ترشیپ

باشد. نسبت تراکتور به اراضی زراعی و میزان تولید استان به ترتیب می هزار تن 1172624هکتار و  175124استان به ترتیب 

تن تولید  111هکتار اراضی زراعی و به ازا هر  111که به ازا هر  آن استباشد. این ارقام مبین می 1731و  177برابر با 

 باشد.محصوالت زراعی یک تراکتور در استان موجود می

شهرستان عسلویه بیشترین نسبت تراکتور به سطح اراضی زراعی و شهرستان دیلم بیشترین نسبت ها، در میان شهرستان

و نسبت تراکتور  371تراکتور به میزان تولید را در این سال داشته است. نسبت تراکتور به اراضی زراعی در شهرستان عسلویه 

 3های دشتی و دشتستان به ترتیب رستان عسلویه، شهرستانباشد. پس از شهمی  2757 به میزان تولید زراعی در شهرستان دیلم
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نسبت تراکتور  1716و  2735های گناوه و بوشهر به ترتیب با بیشترین نسبت تراکتور به سطح اراضی زراعی و شهرستان 277و 

 به تولید محصوالت زراعی استان را دارند.

 

 1333-هاشهرستاناستان و  یزراع دیتول زانیو م یراضنسبت تراکتور به سطح ا :88جدول 

 تعداد تراکتور شهرستان
مساحت اراضی 

 زراعی )هکتار(

نسبت تراکتور به اراضی زراعی 

 )تراکتور در هر صد هکتار(

میزان تولید 

 )تن(

نسبت تراکتور به میزان تولید 

 تن( 199زراعی )تراکتور در هر 

 1716 26121 271 12217 251 بوشهر

 1717 46523 176 16613 112 تنگستان

 1712 26644 174 2264 34 جم

 1761 322163 277 67171 1271 دشتستان

 1737 173212 371 26111 721 دشتی

 1714 362166 171 17171 211 دیر

 2757 7334 171 21116 261 دیلم

 1716 56625 371 1671 64 عسلویه

 1715 31222 275 1736 66 کنگان

 2735 17114 176 31763 664 هگناو

 1731 1172624 177 175124 3376 استان

 جهاد کشاورزی ونیزاسیاداره مکان : مأخذ
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 استفاده از کود -1-3-2-2-2-2

تن در سال  22643نزولی به  روندکیتن بوده که با طی  33317د مصرف شده در استان برابر با ، مقدار کو1365در سال 

باشد. میزان کود مصرف شده در این دوره درصد می -67/5النه مصرف کود در استان رسیده است. متوسط رشد سا 1372

دهد که شهرستان ها از مصرف کود در طول این دوره نشان میبا نوسانات بسیاری همراه بوده است.متوسط سهم شهرستان

ی دشتی و دیر به ترتیب با متوسط هاشهرستان ازآنپسدرصد بیشترین سهم از مصرف کود را داشته است.  5/62دشتستان با 

 اند.های دوم و سوم را در مصرف کود به خود اختصاص دادهدرصد رتبه 4/11درصد و  6/15سهم 

 )تن( 1355-32 هاو شهرستانشده در استان  عیتوز ییایمیش یکودها مقدار انواع :88جدول 

 1332 1331 1339 1353 1355 1358 1358 1355 شهرستان

 1361 1533 1117 1611 1444 1476 2171 2527 بوشهر

 1631 2166 1617 1741 1737 2177 2243 2646 تنگستان

 621 1111 533 761 724 766 664 633 جم

 11324 11351 7173 7771 13675 13171 15267 15115 دشتستان

 6761 6732 3216 6151 3515 3653 5147 6325 دشتی

 1771 3376 3513 3361 3766 3121 3471 2763 دیر

 315 1155 773 1161 1266 1216 1716 1561 دیلم

 365 ... ... ... ... ... ... ... عسلویه

 371 2351 717 1151 1221 1116 1156 1276 کنگان

 665 1371 1164 1751 1616 2151 2767 2611 گناوه

 22643 27336 21467 23721 27566 27256 36767 33317 استان

 1363-32-سازمان جهاد کشاورزی: مأخذ

 )تن( 1355-32شده در استان  عیتوز ییایمیش یکودها مقدار انواعاز  هاشهرستانسهم  :85جدول 

 1332 1331 1339 1353 1355 1358 1358 1355 شهرستان

 471 572 572 577 574 577 473 774 بوشهر

 671 773 475 776 577 775 475 776 تنگستان

 377 376 275 671 371 274 276 275 جم

 6471 3677 6273 3374 6574 6571 6377 6573 دشتستان

 2173 1476 1676 1775 1176 1372 1675 1371 دشتی

 671 1175 1472 1672 1375 1177 1175 676 دیر

 176 377 374 571 672 672 677 677 دیلم

 177 … … … … … … … عسلویه

 177 671 672 676 671 376 373 376 کنگان

 271 677 676 776 471 776 671 772 گناوه

 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 111711 استان

 محاسبات مشاور: مأخذ
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 های اصلی اقتصاد کشاورزی استانتحلیل شاخص -1-3-2-2-3

بخش با  در این درواقعاقتصاد کشاورزی استان بوشهر است.  یهاشاخص بخش از گزارش به دنبال معرفی و تحلیل این

گیرد. جهت معرفی شاخص، وضعیت اقتصاد کشاورزی در استان بوشهر با کشور مورد مقایسه قرار میهاشاخصارائه برخی 

، مصرف واسطه دهافزوارزشاز ارزش تولید )شامل  اندعبارتشود که های اقتصاد کشاورزی از دو پارامتر اساسی استفاده می

 اقتصاد کشاورزی استان یهاشاخصو ستانده( و اشتغال در بخش کشاورزی استان. در ادامه بر اساس دو پارامتر مذکور 

 شود.مقایسه می با کشورمعرفی و 

 های تولیدی کشاورزیتمرکز و تخصص فعالیت -1-3-2-2-3-1

ر دو جدول ارائه شده است. در جدول های مربوط به وضعیت تولید کشاورزی در استان بوشهر در دو بخش و دشاخص

 ریزکالن با کشور مقایسه شده، و در جدول بعدی وضعیت تولید  صورتبهنخست وضعیت ارزش تولیدات کشاورزی استان 

که  طورمانهمربوط به گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری مورد بررسی قرار گرفته است. یهابخش

ده مقایسه ش باهموضعیت کالن تولیدات کشاورزی استان بوشهر و کشور در قالب چند شاخص  77جدول اشاره شد در 

و مشخص شدن جایگاه  باهمها مقایسه وضعیت اقتصاد کشاورزی استان بوشهر و کشور این شاخصاست. هدف از ارائه 

 استان بوشهر در اقتصاد کشاورزی کشور است.

گروه  دهافزوارزشاز جایگاه استان بوشهر در ارزش تولید کشاورزی کشور است. این شاخص با سهم استان شاخص اول 

شود که در جدول نیز مالحظه می طورهمانفعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری تعریف شده است. 

رسیده  1371میلیارد ریال در سال  7344به 1365 سالمیلیارد ریال در  2655بخش کشاورزی در استان بوشهر از  افزودهارزش

یخش مذکور در کشور از  افزودهارزشبخش کشاورزی استان سبب شده تا سهم استان از  افزودهارزشاست. این رشد در 

برسد. بنابراین روشن است که در دوره مورد بررسی جایگاه  1371درصد در سال 176به حدود  1365درصد در سال 176

 ارتقا یافته است. اندکی هر در تولید کشاورزی کشوراستان بوش

ارزش تولیدات  ازنظرکشور  یهااستانتوان از رتبه استان در میان جایگاه استان بوشهر در بخش کشاورزی کشور را می

 25رتبه  1365 سالکشور در  یهااستانارزش تولیدات بخش کشاورزی کشور در میان  ازنظرنیز مشخص نمود. رتبه استان 

 بوده است. 23رتبه  1371و در سال 

شاخص دوم درجه اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان است. این شاخص با سهم بخش کشاورزی از کل 

دهنده از این شاخص در استان و کشور نشان آمدهدستبهتولید شده در استان تعریف شده است. اعداد و ارقام  افزودهارزش
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رزی  از ارزش افزوده استان  در سال های مورد بررسی از متوسط کشور کمتر بوده است  و این است که سهم بخش کشاو

رسیده است که موید این مطلب است که سهم  1371در سال  675به  1365در سال  577سهم آن از ارزش افزوده کل استان از 

م هم حاکم بوده است به نحوی که سه بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل استان کاهش یافته است چنین روندی در کشور

کاهش  1371درصد در سال  671به  1365درصد در سال  676ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده کشور از 

 یافته است 

شاخص بعدی، شاخص کارایی اقتصادی بخش کشاورزی است. این شاخص که از نسبت ستانده به مصرف واسطه بخش 

آمده  به دستدهد که به ازای هر یک ریال مصرف واسطه، چند ریال محصول )ستانده( ید، نشان میآمی به دستکشاورزی 

این شاخص برای استان بوشهر و کشور  77جدول دهنده کارایی باالتر است.در نشانهرچه این نسبت باالتر باشد،  مسلما است. 

 1365ریال در سال  61/2است. شاخص کارایی اقتصادی بخش کشاورزی استان از  محاسبه شده 1371و  1365در دو سال 

 کاهش یافته است. 1371ریال در سال  34/2به  1365در سال  56/2ریال افزایش و در کشور از  65/2به 

، رسرانه گروه فعالیتی کشاورزی، شکا افزودهارزشکل و  افزودهارزشرشد ساالنه  دو شاخص پایانی نیز متوسط

درصد و 24762برابر  1371-65استان در دوره  این بخش در افزودهارزشجنگلداری و ماهیگیری است. متوسط رشد ساالنه 

ه بخش سران افزودهارزشدرصد بوده است. برتری استان نسبت به کشور در مورد متوسط رشد ساالنه  17727در کشور برابر 

سرانه بخش کشاورزی در استان  افزودهارزششود متوسط رشد ساالنه میکه مالحظه  طورهمانکشاورزی نیز صادق است. 

 درصد بوده است.17775درصد و 22777و کشور در دوره مورد بررسی به ترتیب 
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شور در وشهر و کدر استان ب یریگیو ماه یجنگلدار ،شکار،یکشاورز یتیدر گروه فعال دیتول یهایژگیو سهیقام :83جدول 

 1355-39دوره 

 کشور استان بوشهر شاخص های اصلی اقتصاد کشاورزی  
سهم استان از 

 کشور )درصد(

1365 

 176 211175 2655 افزوده گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )میلیارد ریال(ارزش

 … 676 577 افزوده کل )درصد(سهم گروه از ارزش
 … 2761 3221 کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )هزار ریال(افزوده سرانه ارزش

 … 274 276 شاخص کارایی اقتصادی
 … … 25 رتبه استان در کشور ازنظر تولید کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

1371 

 176 517174 7344 افزوده گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )میلیارد ریال(ارزش

 … 671 675 افزوده کل )درصد(سهم گروه از ارزش
 … 4766 7147 افزوده سرانه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )هزار ریال(ارزش

 … 276 275 شاخص کارایی اقتصادی
 … … 23 رتبه استان در کشور ازنظر تولید کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 … 17727 24762 افزوده گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )درصد(ارزش متوسط رشد ساالنه
 … 17775 22777 افزوده سرانه گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری )درصد(متوسط رشد ساالنه ارزش

 مرکز آمار و محاسبات مشاور: مأخذ

زیرمجموعه گروه فعالیتی کشاورزی، شکار،  یهاتیفعال افزودهارزشسهم و متوسط رشد ساالنه  61جدول  در

ارائه شده است. گروه فعالیتی مذکور دارای چهار  1365-71جنگلداری و ماهیگیری در استان بوشهر و کشور در دوره 

و  زنبورعسلرورش کرم ابریشم و دامداری، مرغداری، پ"، "زراعت و باغداری"فعالیت زیرمجموعه است که شامل 

 است. "ماهیگیری"و  "جنگلداری"، "شکار

 نیترمهم، هم در کشور و هم در استان بوشهر بخش زراعت و باغداری، 1365شود در سال که مالحظه می طورهمان

خش است. دو بنیز بخش دامداری قرار گرفته  ازآنپسارزش تولید بوده است.  ازنظرکشاورزی  یهاتیفعالزیرمجموعه 

گروه کشاورزی را به خود اختصاص داده افزودهارزشدرصد  6/74درصد و در کشور  11/62در استان  درمجموعمذکور 

 52/15درصد و ماهیگیری  6/47، بخش زراعت و باغداری 1371 در سالاند و بخش جنگلداری سهم بسیار ناچیزی دارد. 

بخش  افزودهارزشدرصد از ایجاد  1/26درصد و دامداری  3/47اری درصد در استان  و در کشور بخش زراعت و باغد

ایجاد شده در  افزودهارزشسهم دو بخش زراعت و ماهیگیری از  درمجموعاند. در این سال داشته به عهدهکشاورزی را 

 درصد بوده است. 6/75درصد و سهم دو بخش زراعت و دامداری در سطح کشور  32/65استان  سطح
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زیرمجموعه گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و  یهاتیفعال افزودهارزش:سهم و متوسط رشد ساالنه 59جدول 

 1355-39-ماهیگیری در استان بوشهر و کشور

 کشور استان بوشهر  

سهم استان 

از کشور 

 )درصد(

زیرمجموعه گروه فعالیتی  یهاتیفعالسهم 

نگلداری و ماهیگیری کشاورزی، شکار، ج

 1365این بخش در سال  افزودهارزشاز 

 )درصد(

 1734 111 111 گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 1726 71761 46777 زراعت و باغداری

 1771 25754 17717 رو شکا زنبورعسلدامداری،مرغداری، پرورش کرم ابریشم و 

 1776 1766 2717 جنگلداری

 7773 2717 15777 ماهیگیری

زیرمجموعه گروه فعالیتی  یهاتیفعالسهم 

کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری 

 1371این بخش در سال  افزودهارزشاز 

 )درصد(

 1765 111711 111711 گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 1772 47736 47767 زراعت و باغداری

 1764 26731 13711 رو شکا زنبورعسلداری، پرورش کرم ابریشم و دامداری،مرغ

 2776 1711 1751 جنگلداری

 6771 3731 15752 ماهیگیری

 1365-71متوسط رشد ساالنه در دوره 

 )درصد(

 ... 17724 24761 گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری

 ... 31771 26773 زراعت و باغداری

 ... 36774 21715 رو شکا زنبورعسلاری،مرغداری، پرورش کرم ابریشم و دامد

 ... 17711 16774 جنگلداری

 ... 53761 24717 ماهیگیری

 مرکز آمار و محاسبات مشاور: مأخذ
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ز داری و ماهیگیری ازیرمجموعه گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگل یهاتیفعال:روند تحوالت سهم 19نمودار 

 )درصد( 1355-39این بخش در استان بوشهر  افزودهارزش

 
 

 یهاتیفعالنگلداری و ماهیگیری و ج گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، افزودهارزش:متوسط رشد ساالنه 11نمودار 

 1355-39-زیرمجموعه آن در استان بوشهر و کشور
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 یهاتیعالفگروه فعالیتی کشاورزی، شکار،جنگلداری و ماهیگیری و  افزودهارزشسهم استان بوشهر از  مقایسه :12نمودار 

 1355-39زیرمجموعه آن در کشور 

 
کل  ی در استان بوشهر وروند تحوالت اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی و شکار و جنگلداری و ماهیگیر 61جدول  در

 1365ارائه شده است. بخش کشاورزی استان بوشهر در سال  هاآنو متوسط رشد ساالنه  1371و 1365های کشور در سال

است که  کهیدرحالدرصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. این  22/12شاغل،  هزار نفر 32737با حدود 

درصد بوده است. در این سال سهم استان  11/16شتغال کل کشور در این سال در حدود سهم گروه فعالیتی مذکور از ا

 درصد بوده است. 67/1درصد و سهم آن از اشتغال بخش کشاورزی در حدود  32/1بوشهر از کل اشتغال کشور 

هزار نفر افزایش  34621درصد به  25/2با متوسط رشد ساالنه  1365-71 دورهاشتغال بخش کشاورزی در استان بوشهر در 

وسط رشد مت کهیطوربهدرصدی را از کل اشتغال استان برای این گروه فعالیتی در پی داشته است.  14/11یافته که سهم 

درصد بوده و درنتیجه  16/1درصد و متوسط رشد ساالنه اشتغال بخش کشاورزی  17/1ساالنه اشتغال کشور در این دوره 

 درصد افزایش یافته است. 17تغال کل کشور به سهم گروه فعالیتی مذکور از اش

 

 1339و  1355-در اشتغال استان بوشهر و کشور التیو ش یشکار، جنگلدار ،یکشاورز یتیگروه فعال گاهیجا :51جدول 

 سهم )درصد( کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال کل  

1365 

 16711 3464767 21674366 کشور

 12722 32737 247671 استان بوشهر

 ... 1767 1732 سهم استان از کشور )درصد(

1371 
 17 3712613 21564676 کشور

 11714 34621 332767 استان بوشهر

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

زراعت و باغداری دامداری،مرغداری، 

پرورش کرم ابریشم و

زنبور عسل و شکار

جنگلداری ماهیگیری

1385

1390
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 سهم )درصد( کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال کل  

 ... 1776 1742 سهم استان از کشور )درصد(

 مرکز آمار و محاسبات مشاور: مأخذ

 

 

 1355-39-سهم گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری از اشتغال استان بوشهر و کشور ایسهمق :13نمودار 

 )درصد(

 
 یهاهرستانشجایگاه گروه فعالیتی کشاورزی، شکار و جنگلداری و شیالت در اقتصاد استان و   63و  62در جداول شماره 

از کل  1365که اشاره شد در سال  طورهمانبررسی قرار گرفته است.  مورد 1371و 1365 یهاسالتعداد شاغل در  ازنظرآن 

اند. بیشترین درصد از اشتغال کل( در بخش کشاورزی مشغول فعالیت بوده 2/12هزار نفر ) 32737اشتغال استان در حدود 

درصد و  6/15، دیر درصد 1/31های دشتستان با سهم از اشتغال بخش کشاورزی استان در این سال به ترتیب به شهرستان

 درصد اختصاص داشته است. 3/16دشتی با 

شهرستان دشتستان بیشترین سهم را از اشتغال بخش کشاورزی استان به خود اختصاص داده، اما درجه اهمیت  باوجودآنکه

رستان درصد از اشتغال کل شه 3/17در حدود  1365شهرستان بسیار ناچیز است. در سال بخش مذکور در ساختار اشتغال 

 ییهاهرستانشاز اشتغال کل در حالی است که سهم گروه فعالیتی مذکور دشتستان  به بخش کشاورزی مربوط بوده و این 

دهنده اهمیت باالی درصد بوده است. این ارقام نشان 1/16درصد و  26درصد،  6/37همچون دیر، دشتی و تنگستان به ترتیب 

 باشد.مذکور می یهانشهرستابخش کشاورزی  در ساختار اشتغال 

ین سال استان است. در ا یهاشهرستاندرجه اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان دیر بیشتر از سایر  1371در سال 

دشتی و  یهاشهرستاندرصد از اشتغال شهرستان دیر به بخش کشاورزی اختصاص داشته است. پس از شهرستان دیر،  2/27

شهرستان دیر در سال مورد به بخش کشاورزی تعلق دارد.  هاآندرصد از اشتغال  1/21درصد و  4/26دشتستان قرار دارند که 
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 اهسهمدرصد از اشتغال بخش کشاورزی استان را در اختیار داشته است. این  4/11درصد از اشتغال کل استان و  6/6بررسی 

درصد بوده است.  4/32درصد و  1/17شتستان درصد و برای شهرستان د 7/15درصد و  1/4برای شهرستان دشتی به ترتیب 

 باشد.مذکور می یهاشهرستانپایه کلیدی در  یهاتیفعالبنابراین باید اذعان نمود که بخش کشاورزی از 

 1355- آن یهاانشهرستدر اشتغال استان بوشهر و  التیو ش یشکار، جنگلدار ،یکشاورز یتیگروه فعال گاهیجا :52جدول 

 اشتغال کل هاشهرستان
سهم از استان 

 )درصد(

اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، 

 جنگلداری و ماهیگیری

سهم از استان 

 )درصد(
 سهم )درصد(

 574 1275 6114 2772 73215 بوشهر

 1671 772 3121 472 14715 تنگستان

 774 277 666 673 11711 جم

 1773 3171 7731 2173 57367 دشتستان

 2671 1673 6474 773 17412 دشتی

 3776 1576 5166 676 13161 دیر 

 1173 277 747 372 6566 دیلم

 572 773 2367 1771 65612 کنگان

 776 573 1767 677 23666 گناوه

 1272 111 32737 111 247671 استان

 1363-استان بوشهر یسالنامه آمار : مأخذ

 1339-آن  یهاانشهرستدر اشتغال استان بوشهر و  التیو ش یشکار، جنگلدار ،یکشاورز یتیگروه فعال گاهیجا :53جدول 

 اشتغال کل هاشهرستان
سهم از استان 

 )درصد(

اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، 

 جنگلداری و ماهیگیری

سهم از استان 

 )درصد(
 سهم )درصد(

 577 1271 6626 2277 75676 بوشهر

 1671 676 3262 576 17767 تنگستان

 776 671 1675 676 15727 جم

 2171 3274 11766 1771 54641 دشتستان

 2674 1577 5775 471 21271 دشتی

 2772 1174 6271 676 16425 دیر 

 1173 277 777 274 6427 دیلم

 272 577 2165 2777 76774 کنگان

 1171 474 2663 773 26377 گناوه

 1171 11171 34621 11171 332767 ناستا

 استان بوشهر یسالنامه آمار : مأخذ
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 1365-71رشد ساالنه اشتغال کل و اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری در دوره متوسط 

درصد رشد، بیشترین افزایش را در اشتغال کل و شهرستان جم بیشترین  4/14دهد که در این دوره شهرستان کنگان با نشان می

و درصد به شهرستان دشتستان  -2/1کاهش در اشتغال کل نیز با افزایش را در اشتغال بخش کشاورزی داشته است. بیشترین 

متوسط رشد ساالنه اشتغال کل و اشتغال  درصد به شهرستان دیر اختصاص داشته است. -6/3در اشتغال بخش کشاورزی به با 

 .باشدیم 171و  171گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری در کشور به ترتیب 

استان بوشهر و  یریگیو ماه یشکار، جنگلدار ،یکشاورز یتیمتوسط رشد ساالنه اشتغال کل و اشتغال گروه فعال :54جدول 

 1355-39-آن یهاشهرستان

 شهرستان
 اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری اشتغال کل

 متوسط رشد ساالنه )درصد( 1371 1365 متوسط رشد ساالنه )درصد( 1371 1365

 175 6626 6114 174 75676 73215 بوشهر

 176 3262 3121 176 17767 14715 تنگستان

 1171 1675 666 476 15727 11711 جم

 376 11766 7731 -172 54641 57367 دشتستان

 673 5775 6474 177 21271 17412 دشتی

 -376 6271 5166 273 16425 13161 دیر 

 172 777 747 172 6427 6566 دیلم

 -176 2165 2367 1474 76774 65612 کنگان

 477 2663 1767 176 26377 23666 گناوه

 273 34621 32737 673 332767 247671 استان

 171 3712613 3464767 171 21564676 21674366 کشور

 رانیمرکز آمار ا : مأخذ

سطح سواد شاغالن گروه فعالیتی کشاورزی و شکار و جنگلداری و ماهیگیری در استان بوشهر و کشور در  65جدول در 

دهنده باالتر بودن متوسط سطح سواد شاغالن گروه فعالیتی نشان  77جدول مقایسه شده است. اطالعات  باهم 1371سال 

 با متوسط کشور است. کشاورزی در استان بوشهر در مقایسه 

درصد بوده است.  6/44درصد و در کشور  4/62شاغالن این گروه فعالیتی در استان بوشهر  یباسواددر این سال نرخ 

این  کهیدرحالاند، تر بودهدرصد از شاغالن بخش کشاورزی دارای سطح سواد متوسطه و باال 2/67همچنین در استان بوشهر 

رصد بوده است. همچنین سهم شاغالن دارای تحصیالت دانشگاهی نیز در استان بوشهر از متوسط د 2/21نسبت در کشور برابر 

 کشور بیشتر است.
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-وشهر و کشوردر استان ب یریگیو ماه یو شکار و جنگلدار یکشاورز یتیسطح سواد شاغالن گروه فعال سهیمقا :55جدول 

 )درصد( 1339

 جمع  

 باسواد

 اظهارنشده داسویب
 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع

سوادآموزی 

 ساالنبزرگ

سایر 

 یهادوره

 تحصیلی

 کشور
1117

1 

447

6 
2676 1771 1574 171 572 276 172 3276 171 

 استان بوشهر
1117

1 

627

4 
1171 1673 2475 173 

217

6 
172 677 776 775 

 رانیمرکز آمار ا : مأخذ

بوشهر، جم، گناوه، تنگستان، دشتستان، دیر، دیلم و  یهاشهرستانسطح سواد شاغالن بخش کشاورزی، وضعیت  ازنظر

 4/62ان شاغالن بخش کشاورزی در است یباسواددشتی در مقایسه با متوسط استان بهتر بوده است. در سال مورد بررسی نرخ 

درصد بوده است.  6/67درصد و  1/71درصد،  6/76ه به ترتیب های بوشهر، جم و گناودر شهرستان کهیدرحالدرصد بوده، 

. همچنین سهم شاغالن دارای درصد به شهرستان کنگان تعلق داشته است 3/44نیز در این دوره با  یباسوادکمترین نرخ 

بیشترین  در شهرستان بوشهر که کهیدرحالدرصد بوده،  2/67تحصیالت متوسطه و باالتر از اشتغال بخش کشاورزی استان 

های جم و گناوه قرار دارند که این نسبت در شهرستان ازآنپسباشد. درصد می 2/44داشته  هاشهرستاننسبت را در میان 

  درصد بوده است. 2/66درصد و  7/41به ترتیب  هاآن

 .باشدیم 277شاغالن بخش کشاورزی در کشور  یباسوادسهم استان بوشهر از نرخ  یبررسدر سال مورد 

وشهر و در استان ب یریگیو ماه یو شکار و جنگلدار یکشاورز یتیسطح سواد شاغالن گروه فعال سهیمقا :58دول ج

 )درصد( 1339-آن یهاشهرستان

 جمع شهرستان

 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع

سوادآموزی 

 ساالنبزرگ

ایر س

 یهادوره

 تحصیلی

 بوشهر
1117

1 

767

6 
771 1771 3277 176 3371 3371 272 675 176 

 تنگستان
1117

1 

677

1 
1577 2671 2774 176 1676 177 171 1274 173 

 جم
1117

1 

717

1 
1175 1272 2676 172 3773 674 177 677 172 

 دشتستان
1117

1 

647

6 
1674 2372 2776 175 1671 172 175 1272 176 
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 جمع شهرستان

 باسواد

 اظهارنشده سوادیب
 عالی یدانشگاهشیپ متوسطه راهنمایی ابتدایی جمع

سوادآموزی 

 ساالنبزرگ

ایر س

 یهادوره

 تحصیلی

 دشتی
1117

1 

637

7 
1671 1773 2476 174 1677 277 271 1577 176 

 دیر 
1117

1 

647

3 
1477 2274 2572 176 1471 671 173 1373 176 

 دیلم
1117

1 

647

1 
1574 2571 2673 174 1676 176 176 1171 371 

 کنگان
1117

1 

447

3 
772 1375 1775 171 1373 176 1273 671 2777 

 گناوه
1117

1 

677

6 
1376 2677 3277 173 1572 171 177 674 271 

 استان
1117

1 

627

4 
1171 1673 2475 173 2176 172 677 776 775 

 376 173 375 2276 1273 271 671 177 173 277 177 کشور

 رانیمرکز آمار ا : مأخذ

 عوامل تولید یوربهرهتحلیل  -1-3-2-2-4

روند  61جدول ار کشاورزی استان بوشهر است. در تنیروی انسانی آخرین پارامتر مورد بررسی مطالعات ساخ یوربهره

 باهم 1371و  1365نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی در استان بوشهر و کشور در دو سال  یوربهرهتحوالت 

 شده است.  سهیمقا

نسانی شاغل در بخش کشاورزی استان نیروی ا یوربهره ترمناسبآمده حاکی از وضعیت بسیار  به دستاعداد و ارقام 

طح کشور باالتر از س تنهانهنیروی انسانی در بخش کشاورزی استان بوشهر  یوربهره. بوشهر در مقایسه با متوسط کشور است

 است، بلکه با شیب تندتری افزایش یافته است.

هزار ریال و در کشور در حدود  64475در حدود  نیروی انسانی بخش کشاورزی در استان بوشهر یوربهره 1365در سال 

 خواهد بود. 5/1نیروی انسانی بخش مذکور در استان به کشور  یوربهرههزار ریال بوده است. بنابراین نسبت  54767

 1371هزار ریال در سال  256373درصد به  13/26نیروی کار در بخش کشاورزی استان با متوسط رشد ساالنه  یوربهره

هزار ریال در سال  127737نیروی انسانی بخش مذکور در کشور به حدود  یوربهرهاست که  کهیحالدررسیده است. این 

 نیروی انسانی یوربهرهدرصدی است. این تحوالت سبب شده تا نسبت  7/17متوسط رشد ساالنه  دهندهنشانرسیده که  1371

 ارتقا یابد. 2شاغل در بخش کشاورزی استان به 
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 نیروی انسانی در بخش کشاورزی استان بوشهر و کشور یوربهرهسه مقای :58جدول 

 سال

افزوده گروه فعالیتی ارزش

کشاورزی و شکار و جنگلداری و 

 ماهیگیری )میلیارد ریال(

اشتغال گروه فعالیتی کشاورزی و 

شکار و جنگلداری و ماهیگیری 

 )نفر(

 یوری نیروی انسانی در گروه فعالیتبهره

کشاورزی و شکار و جنگلداری و 

 ماهیگیری )هزار ریال(

نسبت 

استان به 

 کشور

 کشور استان کشور استان کشور استان

 به قیمت جاری
1365 2655 211175 32737 3464767 64475 54767 175 

1371 7344 517174 34621 3712613 256373 127737 2 

 1371به قیمت ثابت 
1365 4547 663217 32737 3464767 177353 131147 175 

1371 7344 517174 34621 3712613 256373 127737 2 

 مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور: مأخذ

 )هزار 1355-39-نیروی انسانی در بخش کشاورزی استان بوشهر و کل کشور به قیمت جاری یوربهره مقایسه :14نمودار 

 ریال(
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 1355-39نیروی انسانی در بخش کشاورزی استان بوشهر و کل کشور به قیمت ثابت سال  یوربهره مقایسه :15نمودار 

 )هزار ریال(

 

 سعه صنایع تبدیلی و توسعه صادرات محصوالت کشاورزی در استان بوشهرتولزوم  -1-3-2-2-5

ای اصلی هبه عنوان یکی از قطب و شیالت گوجه فرنگی ،به ویژه خرما د محصوالت کشاورزیاستان بوشهر در تولی

مینه استان بوشهر در زت. ولی در زمینه فروش همین محصوالت با مشکالت زیادی مواجه اس ،شودتولید کشور محسوب می

ان کرد که رما عنوتوان ختولیدی استان را می تمهمترین محصوال. یکی از های بسیار بزرگی استکشاورزی دارای ظرفیت

محصول استراتژیک دیگر استان بوشهر گوجه فرنگی است که ود. شهزار تن خرما در این استان تولید می 151ساالنه بیش از 

 . استان بوشهر در زمینه تولید محصول خارج از فصل دارای رتبه نخست کشور است

رزان در این استان، فروش محصوالت کشاورزی های اساسی کشاوهای بی شمار، یکی از دغدغهدر کنار این ظرفیت

ی باعث ضررکرد باال های زیادی روبرو است و این موضوع گاها بازار محصوالت کشاورزی استان بوشهر با نوسان ،است

 د. شوکشاورزان می

ف مختدهند و طی یک ماه کل محصول خرما در نقاط ها در طول سال یک بار محصول میبا توجه به اینکه نخلستان

ارائه این محصوالت به بازار در یک فرصت زمانی کوتاه باعث می شود تا دالالن از وضعیت پیش آمده  ،شودبرداشت می

ن های مناسبی همچونگهداری این محصول نیازمند داشتن زیرساختد. استفاده کنند و قیمت محصول را پائین بیاورن

انه در استان بوشهر این امکان نیست و کشاورزان به ناچار محصوالت های بزرگ و انبارهای مجهز است که متاسفسردخانه
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اسب کنند تا در فرصت منبرخی از کشاورزان نیز که محصول خود را در منزل نگهداری مید. خود را باید تحویل دالالن بدهن

 د. دهنز دست میشوند و مشتریان خود را اآن را به فروش برسانند، با افت وزن و کیفیت محصول خود روبرو می

وانی خدر زمان برداشت محصول، میزان عرضه و تقاضا با هم هم .کنددر مورد گوجه فرنگی نیز همین موضوع صدق می

ول کشاورزان تمایلی به برداشت محص وشود های برداشت محصول از هزینه فروش آن بیشتر میندارد و در برخی موارد هزینه

هر را بیش در استان بوشو نیز توسعه صادرات محصوالت کشاورزی میت ایجاد صنایع تبدیلی این موضوع، اهدارند. خود نیز ن

تواند کشاورزی استان بوشهر را حیاتی دوباره بخشیده و دغدغه اصلی کشاورزان را که می دو راهکاریکند. از پیش بیان می

 ند. برطرف ک

 ک محصولی، لزوم بازنگری عمیقی را در سیاست راه هاینوسان و ناپایداری قیمت نفت و آسیب پذیری شدید اقتصاد ت

توسعه اقتصادی کشور به منظور یافتن راه هایی که منجر به توسعه درآمدهای غیرنفتی شود را ایجاب می نماید. با توجه به 

رات است صاداین موضوع که یکی از منابع مهم کسب درآمد برای کلیه کشورهایی که به طریقی به دریای آزاد راه دارند، 

ذایی غ و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد ایران دارد، توسعه این بخش در گام نخست خودکفایی در تولید مواد

 . تاستراتژیک و کاهش واردات و در گام بعدی تأمین بخشی از ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات را به دنبال خواهد داش

وش کیبی بوده که با تولید مناسب و مشتری پسند آغاز و با بازاریابی، توزیع و فرآیندی پیچیده و تررتوسعه کشاورزی ف

کشاورزی  عمال  آن در بازارهای داخلی و خارجی تداوم می یابد. پایین بودن سطح کیفیت حرفه کشاورزی و عملکرد تولید،

 د. را به نابودی می کشان

زم المعرفی شده و کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه  با توجه به اینکه تجارت به عنوان موتور رشد و توسعه

نطقه ت مالاست به دنبال حضور جدی تر در تجارت جهانی باشند، از جمله روشهای حضور در تجارت جهانی گسترش مباد

یعی جهت ساستان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین استان های ساحلی کشور، پتانسیل ها و امکانات و. ای بین کشورهاست

تعامل در امر صادرات در خود جای داده است و از سوی دیگر بنابر آمار و ارقام موجود، این استان در بخش کشاورزی 

 ت. ادارای جایگاه ویژه ای اس

ب ت کشاورزی با توجه به موقعیت آالت کشاورزی، نوع پتانسیل و تنوع محصوالرکوردهای کشوری در تولید محصو

ت تجاری نظیر کشت های گلخانه ای رتبه الخارج از فصل، موقعیت اقلیمی ویژه و کشت محصوو هوایی و کشت ها ی 

 ود. از مزیت های این استان به شمار می رو ...  خرما، بزرگترین بندر صیادی و صید میگو وکشت گوجه فرنگی  های برتر
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اغی، فعال و ت زراعی و بالسیاری از محصوموقعیت استراتژیک و اقلیمی خود نه تنها برای تولید ب استان بوشهر بنا به

افیایی با توجه به زیر ساخت های جغرد. ها و تولیدات نیز می باشالبلکه در مسیر ترانزیت و صادرات و واردات کا ،مساعد است

 و بسترهای طبیعی موجود این امکان می تواند گسترش یابد. 

به آب های آزاد جهان، موقعیت های طبیعی بسیار مناسب  از جمله این موقعیت ها، دسترسی به راه های آبی و اتصال

جهت ساخت و احداث بندرگاه ها و اسکله های بزرگ با امکان پهلوگیری کشتی های تجاری، وجود کشورهای جنوبی 

ت کشاورزی و در مقابل موقعیت الحوزه خلیج فارس و محدودیت این کشورها از بعد آب و خاک جهت تولید محصو

ت و تبدیل شدن این کشورها به بازار مناسب و وسیع جهت عرضه تولیدات کشاورزی و الدر تولید این محصومناسب استان 

 است.  …دامی و 

اما عوامل متعددی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مانع از دستیابی به تمام توان و ظرفیت های موجود جهت بهره گیری 

ال بفتن امکانات، بخشی از توان استان نیز جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید بر هدر ر عالوهاز این امکانات می باشد که 

در حالیکه می توان با فعال نمودن استعدادهای بالقوه و بکارگیری این استعدادها  .استفاده مانده و از آن بهره برداری نمی شود

در جهت سرمایه گذاری های جدید، افزایش  ه بر ایجاد اشتغال جدید، زمینه های مناسبی راعالوو استراتژی های مناسب، 

 رد. ارزش افزوده بخش کشاورزی استان و ارتقاء سطح بهره برداران و در نتیجه مدرن شدن این بخش فراهم می آو

 مقایسه هزینه خدمات کشاورزی در استان بوشهر و کشور   -1-3-2-2-8

وشهر و کل کشور انجام شود. برای این در این بخش سعی شده تا مقایسه ای میان هزینه خدمات کشاورزی در استان ب

تان و متوسط در اس بوشهر، منظور ابتدا مقایسه ای میان قیمت فروش هر کیلوگرم از محصوالت کشاورزی استراتژیک استان

 کشور انجام شده و پس از آن هزینه برخی از خدمات کشاورزی در استان و کشور با هم مقایسه شده اند. 

ت فروش یک کیلوگرم از محصوالت استراتژیک استان بوشهر که شامل گندم، گوجه فرنگی، در جدول زیر متوسط قیم

بر اساس اطالعات استخراج شده از طرح  1375و  1371خرما و هندوانه است، در استان بوشهر و کل کشور در سالهای 

ور که توسط مرکز آمار در دو سال مذک« قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور»

ایران تهیه می شود، انجام شده است. همانطور که مالحظه می شود قیمت فروش محصوالت مذکور بجز گوجه فرنگی در 

روش هر د. اما اختالف قیمت فناستان تقریبا  با متوسط کشور برابر بوده و اختالف معنی داری ندار در دو سال مورد بررسی

استان بوشهر و کشور قابل توجه است و علت آن نیز عرضه گوجه فرنگی استان در خارج از فصل کیلو گرم گوجه فرنگی در 

 مرسوم است که سبب شده تا قیمت این محصول در استان از متوسط کشور باالتر باشد. 
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 ، متوسط رشد ساالنه همه محصوالت1371همانطور که مالحظه می شود هم به قیمت جاری و هم به قیمت ثابت سال 

بجز گوجه فرنگی در استان بوشهر و کشور بسیار به هم نزدیک است و اختالف معنی داری ندارند. اما در حالی که قیمت 

درصد رشد داشته است، به قیمت ثابت هم در  775درصد و  -377گوجه فرنگی به قیمت جاری در استان و کشور به ترتیب 

 استان این رشد منفی بسیار شدیدتر و تقریبا  دو برابر متوسط کشور است.  استان و هم در کشور با رشد منفی همراه بود و در

متأسفانه در سالهای اخیر از یک طرف به دلیل رشد تولید گوجه فرنگی در استان و عرضه یکباره این محصول به بازار و 

 مرسوم شدن و گسترش عدم وجود صنایع تبدیلی مناسب و یا امکان صادرات مناسب برای این محصول و از طرف دیگر

تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در سایر استانهای جنوبی کشور مانند کرمان و هرمزگان، با افزایش شدید عرضه، قیمت 

 این محصول طی سالهای اخیر با کاهش واقعی )کاهش به قیمت ثابت( مواجه شده است. 

، گوجه فرنگی محصول بسیار با اهمیت و شتستان()دیر، دشتی و د از آنجا در برخی از شهرستانهای استان بوشهر

از مردم این شهرستانها به این محصول گره خورده است، لذا برنامه ریزی صحیح در  یاستراتژیکی است و زندگی بسیار

خصوص بازاریابی گوجه فرنگی، توسعه صنایع تبدیلی آن و توسعه بازارهای صادراتی، باید بصورت بسیار جدی و فوری 

 وجه مسئوالن استان قرار گیرد. مورد ت

 
 

 ریال -متوسط قیمت فروش یک گیلوگرم از محصوالت استراتژیک استان بوشهر در مقایسه با کشور : 55جدول 
 ریال -متوسط قیمت فروش یک گیلوگرم از محصوالت استراتژیک استان بوشهر در مقایسه با کشور

  
 ساالنه )درصد(متوسط رشد  1375 1371

 بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 به قیمت جاری

 %2671 %2775  12،417      12،623      3،472     3،612    گندم

 %377- %775  5،454     3،664     4،673     2،462    گوجه فرنگی

 %3575 %3677  23،654      26،272      5،225     5،663    خرما

 %2171 %2674  6،674     6،547     1،735     1،521    وانههند

 1371به قیمت ثابت سال 

 %771 %676  5،166     5،116     3،472     3،612    گندم

 %1775- %1171-  2،326     1،561     4،673     2،462    گوجه فرنگی

 %1376 %1277  7،611     7،772     5،225     5،663    خرما

 %173 %673  1،667     1،674     1،735     1،521    هندوانه

سالهای  -«قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور»مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش 

 1333و  1333

. کشور مقایسه شده استدر جدول زیر متوسط هزینه برخی از خدمات ماشینی کشاورزی در استان بوشهر با متوسط 

به مراتب کمتر از از  1375و  1371همانطور که مالحظه می شود متوسط هزینه این خدمات در استان بوشهر در هر دو سال 

، در استان حتی کمتر از نصف 1375متوسط کشور است و حتی در برخی موارد مانند درو و خرمن کوبی با کومباین در سال 
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تالف قیمتهایی می تواند به ایجاد مزیت نسبی و نیز ایجاد مزیت رقابتی برای استان بوشهر منجر کشور بوده است. چنین اخ

 شود. 

هزار  -متوسط هزینه برخی از خدمات ماشینی کشاورزی برای یک هکتار در استان بوشهر در مقایسه با کشور : 53جدول 

 ریال

  
 درصد(متوسط رشد ساالنه ) 1335 1339

 بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 به قیمت جاری
 شخم با تراکتور

 %2171 %2672  1،121     1،671     373   676  زمین آبی

 %1777 %2375  737   1،167     311   345  زمین دیم

 %3173 %2271  1،172     1،673     317   473  باغ

 %2472 %3771  1،132     2،773     322   413  کمباین )درو و خرمن کوبی(

 1371به قیمت ثابت سال 
 شخم با تراکتور

 %173 %377  617   416   373   676  زمین آبی

 %172 %373  313   631   311   345  زمین دیم

 %771 %271  671   771   317   473  باغ

 %577 %1676  626   1،221     322   413  کمباین )درو و خرمن کوبی(

سالهای  -«قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور«مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش 

 1333و  1333

همانند هزینه خدمات ماشینی کشاورزی، هزینه کارگر کشاورزی نیز در استان بوشهر از متوسط کشوری بسیار کمتر 

 1375و  1371دستمزد یک روز کارگر کشاورزی در استان بوشهر و متوسط کشور در دو سال است. در جدول زیر متوسط 

با هم مقایسه شده اند. همانطور که مالحظه می شود هم در استان بوشهر و هم در کل کشور در این دوره هزینه کارگر 

ثابت،  ت و بیل زن زمین زراعی به قیمتکشاورزی تغییر خاصی نکرده و در استان بوشهر هزینه کارگر میوه چین، دروگر غال

 کاهش هم یافته است. 

 

 هزار ریال -متوسط دستمزد یک روز کارگر کشاورزی در استان بوشهر در مقایسه با کشور : 39جدول 

  
 متوسط رشد ساالنه )درصد( 1335 1339

 بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 به قیمت جاری

 %1771 %2271  632   511   174   166  ه چینمیو

 %1777 %1373  651   571   211   315  دروگر غالت

 %1671 %2171  371   661   171   166  بیل زن زمین زراعی

 %2175 %2371  652   565   176   173  بیل زن باغ

 1371به قیمت ثابت سال 

 %271- %272  177   215   174   166  میوه چین

 %175- %571-  165   236   211   315  دروگر غالت

 %171- %176  141   177   171   166  بیل زن زمین زراعی

 %177 %371  164   226   176   173  بیل زن باغ

های سال -«قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور«مأخذ: مرکز آمار ایران، گزارش 

 1333و  1333

 




