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 116 ........................................................................................................................................... 1389-22 دوره در

 یدیتول افزوده ارزش اطالعات اساس بر بوشهر استان در یصنعت یهاتیفعال یامنطقه تخصص شاخص: 59 جدول

 113 .................................................................................................. 1389-22 دوره در یصنعت مختلف یهاتیفعال

 118 ......................................................... 1335-29 دوره در بوشهر استان در ساختار رییتغ شاخص زانیم: 51 جدول

 112 ..............1385 و 1329 یهاسال در بوشهر استان در یصنعت یهاتیفعال تمرکز سطح سنجش شاخص: 52 جدول

 121 ..... 1329 و 1385 یهاسال بوشهر استان یهاشهرستان در یاقتصاد یهاتیفعال عیتوز بیضر شاخص: 53 جدول

 1332123-22 دوره در بوشهر استان در ساخت- صنعت یتیفعال گروه افزوده ارزش یمکان بیضر شاخص: 54 جدول

 125 .............. 1332-22 دوره در بوشهر استان در یصنعت یهاتیفعال افزوده ارزش یمکان بیضر شاخص: 55 جدول

 126 ........ 1385-29 دوره در بوشهر استان در ساخت- صنعت یتیفعال گروه اشتغال یمکان بیضر شاخص: 56 جدول

 1385123-29 دوره در استان یهاشهرستان در ساخت- صنعت یتیفعال گروه اشتغال یمکان بیضر شاخص: 53 جدول

 136 ........ 1383-1322-شتریب و کارکن نفر ده یها،کارگاه کارکن نفر 42 تا 19یصنعت یهاکارگاه تعداد: 58 جدول

 1383138-1322-شتریب و کارکن نفر ده یها،کارگاه کارکن نفر 42 تا 19یصنعت یهاکارگاه نیشاغل تعداد: 52 جدول

-1322-شتریب و کارکن نفر ده یها،کارگاه کارکن نفر 42 تا 19یصنعت یهاکارگاه افزوده ارزش زانیم: 69 جدول
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 1383142-1322-شتریب و کارکن نفر ده یهاکارکن،کارگاه نفر 42 تا 19یعتصن یهاکارگاه یوربهره زانیم: 61 جدول

 145یلیحصت مدرک و سواد وضع برحسب بوشهر استان شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن: 62 جدول

 145 ........................................................... کشور کل شتریب و کن کار نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن: 63 جدول

 مدرک و سواد وضع برحسب بوشهر استان شتریب و کن کار نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن عیتوز: 64 جدول

 145 .......................................................................................................................................................... یلیتحص

یلیتحص رکمد و سواد وضع برحسب کشور کل شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن عیتوز :65 جدول
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 سواد وضع ببرحس بوشهر استان شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن یمکان بیضر صشاخ: 66 جدول
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 سواد وضع برحسب کشور شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن متقارن مکان بیضر شاخص: 63 جدول
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 143 ............... (نفر) مهارت سطح برحسب بوشهر استان شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن: 68 جدول

 148 ....................... (نفر) مهارت سطح حسب بر کشور شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه نشاغال: 62 جدول

 148 .............. مهارت سطح برحسب بوشهر استان شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن عیتوز: 39 جدول

 148 ....................... مهارت سطح برحسب کشور شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن عیتوز: 31 جدول

 142 مهارت حسط برحسب ناستا شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن یمکان بیضر شاخص: 32 جدول

مهارت سطح برحسب کشور شتریب و کارکن نفر ده یصنعت یهاکارگاه شاغالن متقارن مکان بیضر شاخص: 33 جدول
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 وعن برحسب بوشهر استان و کشور( شتریب و کارکن نفر 19) یصنعت بزرگ یهاکارگاه شاغالن یوربهره: 34 جدول

 153 ........................................................................................................................................ (الیر ونیلیم) تیفعال
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 155 ........................................................................................................................................ ( درصد) تیفعال نوع

 152 ..................... الیر اردیلیم -کشور و بوشهر استان در معدن یتیفعال گروه افزوده ارزش تحوالت روند: 36 جدول

 169 ...................... درصد- کشور و بوشهر استان در معدن یتیفعال گروه افزوده ارزش رشد تحوالت روند: 33 جدول

 162 ................ درصد -کشور و بوشهر استان افزوده ارزش کل از معدن یتیفعال گروه سهم تحوالت روند: 38 جدول

 163 ... 1385-29 دوره در کشور و بوشهر استان در معدن یتیفعال گروه اشتغال و کل اشتغال تحوالت روند: 32 جدول

 164 ............................... 1322 سال در بوشهر استان و کشور یبرداربهره الح در معادن اطالعات خالصه: 89 جدول

 165 ......................................................... 1322 سال در بوشهر استان و کشور در معادن تیمالک تیوضع: 81 جدول

 رد بوشهر استان و کشور معادن در یبردار باطله مقدار و خام سنگ استخراج مقدار ،یقطع رهیذخ رمقدا:  82 جدول

 166 .................................................................................................................................... ( تن ونیلیم) 1322 سال

 163 . 1322 سال در بوشهر استان و کشور در یمعدن محصوالت صادرات و رفته فروش داتیتول کل ارزش:83 جدول

 163 ............................................ 1322 سال در شاغالن تعداد برحسب بوشهر استان و کشور معادن تعداد: 84 جدول

 168 .................................... بوشهر استان در معدن بخش افزوده ارزش و کل افزوده ارزش تحوالت روند: 85 جدول

 در آن یاهشهرستان و بوشهر استان در معدن استخراج یتیفعال گروه اشتغال و کل اشتغال تحوالت روند: 86 جدول

 139 ................................................................................................................................................ 1385-29 دوره

 131 ......... بوشهر استان معدن بخش اشتغال و کل اشتغال از بوشهر استان یهاشهرستان سهم تحوالت روند: 83 جدول

 133 ..................... 1382-22 دوره در بوشهر استان در معدن یهاتیفعال یهاشاخص یبرخ تحوالت روند: 88 جدول



 

 

 138 .................... 1382-22 دوره در تیمالک نحوه برحسب بوشهر استان یبرداربهره حال در معادن تعداد: 82 جدول

 132 1382-22 دوره در مهارت سطح برحسب بوشهر استان معدن ریبگ حقوق و مزد نیاغلش تعداد متوسط: 29 جدول

 181 ... 1322 سال در سال در مختلف یمعدن مواد کیتفک به بوشهر استان معدن بخش یهاتیفعال و معادن: 21 جدول

 رد بوشهر استان در معدن بخش یهاتیفعال یهاشاخص گرید و معادن تعداد از مختلف یمعدن مواد سهم: 22 جدول

 181 ........................................................................................................................................ (درصد) 1322   سال

 183 ........... 1322 سال در آن یهاشهرستان و بوشهر استان در معدن بخش یهاتیفعال و معادن مشخصات: 23 جدول

 184(درصد) 1322 سال در بوشهر استان معدن بخش یهاتیفعال و معادن تعداد از استان یهاشهرستان سهم: 24 جدول

 184 ........................................ 1322 یمعدن مواد انواع کیتفک به هاشهرستان و بوشهر استان معادن تعداد: 25 جدول

 185 .......................... (درصد) 1322 سال در هاشهرستان و استان معادن تعداد از مختلف یمعدن مواد سهم: 26 جدول

 185 ............. (درصد)1322 سال در مختلف یمعدن مواد کیتفک به استان معادن تعداد از هاشهرستان سهم: 23 جدول

 122 ................................... -1322-1332 کشور و بوشهر استان مسکن بخش با مرتبط یهاشاخص سهیمقا: 28 جدول

 صنعت نآ گاهیجا و کشور و بوشهر استان در یرفلزیغ یکان محصوالت دیتول افزوده ارزش تحوالت روند: 22 جدول

 124 ..................................................................................................................................... یداخل ناخالص دیتول و

 دیولت و صنعت آن گاهیجا و کشور و بوشهر استان در یاساس فلزات دیتول افزوده ارزش تحوالت روند: 199 جدول

 128 ................................................................................................................................................ یداخل ناخالص

 1322291 سال در بوشهر استان و کشور در توسعه و قیتحق واحد یدارا یبرداربهره حال در معادن تعداد: 191 جدول

 رد مهارت سطح برحسب کشور و استان یبرداربهره حال در معادن حقوق و مزد با شاغالن تعداد متوسط: 192 جدول

 292 ....................................................................................................................................................... 1322 سال

 293 ......... 1322 سال در کارکنان طبقات برحسب کشور و استان یبرداربهره حال در معادن تعداد عیتوز: 193 جدول

 طحس برحسب کشور و استان یبرداربهره حال در ماسه و شن معادن قوقح و مزد با شاغالن تعداد متوسط: 194 جدول

 294 ....................................................................................................................................... 1322 سال در مهارت

1322 الس در کارکنان طبقات برحسب کشور و استان یبرداربهره حال در ماسه و شن معادن تعداد عیتوز: 195 جدول
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 293 ........................... (1382-1322) بوشهر استان و کشور یبرداربهره حال در معادن شاغالن یوربهره: 196 جدول

 222 .......................................... 1381 سال بوشهردر استان یهاکارگاه تعداد از یصنعت یهاتیفعال سهم: 193 جدول
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 225 ....................................... 1381 سال در کارگاه ابعاد هابرحسبشهرستان و استان یصنعت یهاکارگاه:192جدول
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 فهرست نمودار

 5 ........ 1332-1322-درصد -کشور صنعت یتیفعال گروه افزوده ارزش از بوشهر استان سهم تحوالت روند: 1 نمودار

 تیفعال گرفتن نظر در بدون کشور صنعت یتیفعال گروه افزوده ارزش از بوشهر استان سهم تحوالت روند: 2 نمودار

 5 ........................................................................ 1332-1322-درصد -شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساخت

 19 .................... (درصد) 1332-22 دوره در کشور صنعت بخش افزودهارزش از بوشهر استان سهم متوسط: 3 نمودار

 19 ...................................... یمیپتروش بدون کشور صنعت بخش افزودهارزش از بوشهر استان سهم متوسط: 4 نمودار

 کشور و بوشهر استان در آن رمجموعهیز یهاتیفعال و صنعت بخش افزوده ارزش ساالنه رشد متوسط سهیمقا:  5 نمودار

 15 ............................................................................................................................................. 1332-22 دوره در

 13 ...................... صنعت بخش افزوده ارزش از صنعت بخش رمجموعهیز یهاتیلفعا سهم متوسط سهیمقا:  6 نمودار

-29 دوره رد کشور ساخت -صنعت یتیفعال گروه اشتغال و کل اشتعال از بوشهر استان سهم تحوالت روند:  3 نمودار

1385 ................................................................................................................................................................ 18 

 21 .................. و شتریب و کارکن نفر ده یدارا یصنعت یهاکارگاه تعداد از بوشهر استان سهم تحوالت روند: 8 نمودار

 21 .......................... یصنعت یهاکارگاه داتیلتو ارزش و افزوده ارزش از بوشهر استان سهم تحوالت روند: 2 نمودار

 23 ....... بوشهر استان در شده دیتول افزوده ارزش کل از ساخت -صنعت یتیفعال گروه سهم تحوالت روند: 19 نمودار

 25 ................ آن یهاشهرستان و بوشهر استان اشتغال از ساخت-صنعت یتیفعال گروه سهم تحوالت روند: 11 نمودار

 28 ............... درصد -1385 سال در بوشهر استان ساخت -صنعت یتیفعال گروه اشتغال از هاشهرستان سهم: 12 نمودار
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1324برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد. استان بوشهر(

آن در  ینیآفرنقشخاص این استان و  هایویژگیشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هانااستبا شرح خدمات سایر تشکیل شده است که در قیاس ی مقیاس ملی از مراحل مختلف

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآی است. سطح راهبردی با الگوی آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاتبرنامه 

 ارائهیاتی به عمل طحو س کندمیی مشخص المللنیبو  و جایگاه این استان را در سطح ملی پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیممختلف استان  یهاشهرستاندر سطح  ازین موردی هاپروژهو  هاطرح

ص به مشخ طور بهتدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات  در برنامه ازین موردتداوم اقدامات  منظور بهعالوه بر این 

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

 خدمات به شرح زیر است :

 تدوین سند آمایش مرحله اول:

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

جربیات جهانی و ت هاروشفصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم،  .شودمیابی مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزی فرادست

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

د. رسانانجام می عمومی را بهی اجماع ساز ، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری ونفعیذی هاگروهیی شناسافصل چهارم، 

در فصل ششم،  نیاز اختصاص دارد. بندی اقدامات موردمنظور اولویت استان به مسائلبندی و طبقه یمسئله شناسفصل پنجم به 

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

های مطالعاتی الزم برای تهیه اسناد توسعه فصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحسریع انجام خواهد شد و  ارزیابی اساس

 اختصاص دارد. راهبردی و عملیاتی استان

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

اداری و سازمانی،  -لیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی، بررسی و تحستیز طیمح

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

ها، بررسی و تحلیل ین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی ب

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

 دهد.قرار می یبررس مورداستان را 



 

 ب

ین: شناسایی ل با عناوتوسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فص یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

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

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

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

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

 .شودمیتوسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل 

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 شراکت توسعه استان، کلیات بودجه

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

ی برنامه افزار پایش و ارزیاب زمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سر

 آمایش است.

 تهیه طرح عملیاتی آمایش مرحله دوم:

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

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

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

(، دخالنمیذر کلیه مشتمل بن، بررسی تجربه مشارکت شهروندی )های اجرایی استاها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

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

 باشد.می

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

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

 های اجرایی توسعه است.سیاست

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

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میتهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاسمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح 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 شنهادی تأپی



 

 ت

هنگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرپنج مدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامه های توسعه بلندها و برنامهطرح

 استان است.

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

های و سیاست ارزیابی برنامه هایشاخصپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و 

 .باشداجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 پایش و ارزیابی برنامه آمایش مرحله سوم:

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

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 دستورالعملش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ افزار پایارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدوره های میانایش استان و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

 هایشاخصها و معیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضگریپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنشده، بررسی تحققتعیین

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

ررسی و بگروه تحلیل  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

-3-2-1و  1-2-3-2-1و بند  صنعت و معدناقتصادی بخش  یهافعالیت یهانهیزمبا عنوان گزارش تحلیل  تحلیل اقتصادی

 .شرح خدمات است 2-2

  



 

 ث

 مقدمه ای بر ویرایش سوم گزارش 

با حضور نمایندگان محترم ناظر و کارفرما مقرر گردید  96/98/26پیرو جلسه برگزار شده در دانشگاه خلیج فارس مورخ 

 موارد زیر در گزارش اعمال گردد.

 .گزارش ( 4صفحه  )9افزوده شد 1329ثابت سال  متیه به ق، ارزش افزود کیبه جدول شماره  -1

 یبهره بردار یمجوزها و پروانه ها یهای زگیو یبررس»با عنوان  5-1-1-1-2-3-2-1اطالعات مربوط به بند  هیکل -2

اخذ  دیبر اساس اطالعات جد( 194الی  33)صفحه « 1324 یال 1389دراستان بوشهر از سال  یصنعت یها تیصادر شده فعال

 شده است. یبروز رسان 1324شده از استان، تا سال 
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 اصلی یهابخش حسب برفعالیت اقتصادی  یهانهیزمتحلیل  -1-2-3-2

 یهارهیزنج یریگشکلپراکندگی، تخصصی شدن،  نظر ازساختار صنعتی و معدنی استان  -1-2-3-2-1

 صنعتی یهاخوشهتولید و 

عات موجود بر اساس آمار و اطال معدنی استان بوشهر یهاتفعالیصنعتی استان و سپس ساختار  یهافعالیتابتدا ساختار 

 . ردیگیممورد بررسی قرار 

 ساختار صنعتی استان -1-2-3-2-1-1

صنعتی  یهاصصتخبر اساس شرح خدمات مطالعات آمایش استان بوشهر در بخش ساختار صنعتی استان، ابتدا باید تحلیل 

دی، تحلیل غالب تولی یهاوهیشصنعتی، تحلیل  یهاخوشهتولید و  یهارهیزنجاستان بحث شود و سپس به بندهای تحلیل 

 پرداخته شود.  یوربهرهتحلیل  تینها دراصلی اقتصاد صنعتی و  هایشاخص

تولید، از آمار  غالب یهاوهیشصنعتی استان، تحلیل زنجیره تولید و تحلیل  یهاتخصصتحلیل در بندهای  که آنجا ازاما 

اصلی اقتصاد صنعتی استان، آمده است، لذا در تدوین گزارش تحلیل  هایشاخصتحلیل ر دکه  شودمیو اطالعاتی استفاده 

گرفت که بند  بیترت نیا بهتیم کارشناسی مطالعات تصمیم بر جابجایی بندهای شرح خدمات  ساختار صنعتی استان بوشهر

تان و توزیع کامل از وضعیت صنعت اساصلی اقتصاد صنعتی استان در ابتدای بحث مطرح شود تا تصویری  هایشاخصتحلیل 

اختار در ادامه بر همین اساس س. ردیگیمو سپس سایر بندهای مربوطه مورد بحث قرار گردد فضایی آن در سطح استان ارائه 

 صنعت استان بوشهر مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته است. 

 های اصلی اقتصاد صنعتی استانتحلیل شاخص -1-2-3-2-1-1-1

 یهاعالیتفاصلی اقتصاد صنعتی استان بوشهر سعی شده تا تصویری روشن از ابعاد مختلف  هایشاخصدر قالب بند تحلیل 

ت جایگاه استان در بخش صنعت کشور، جایگاه صنع جمله ازصنعتی استان ارائه گردد. در این بخش به موضوعات مختلفی 

رشته فعالیت و  سببرحن و بیشتر( استان بوشهر بزرگ صنعتی )ده نفر کارک هایکارگاهتحلیل وضعیت  و د استاندر اقتصا

رشته  رحسبباستان  یهاشهرستان (ر ده نفر و ده نفر کارکن و بیشترواحدهای صنعتی فعال )زی یهافعالیتبررسی کلیه 

صادره و بررسی ساختار مکانی و  یهاپروانههمچنین اطالعات سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص  فعالیت و

 . شودمیو نواحی صنعتی استان بوشهر، پرداخته  هاهرکشاقتصادی 
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 جایگاه استان بوشهر در صنعت کشور -1-2-3-2-1-1-1-1

صنعتی  هایکارگاهتولید شده، اشتغال و  افزوده ارزشدر ادامه جایگاه استان بوشهر در بخش صنعت کشور از سه منظر 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 افزوده ارزش نظر ازجایگاه استان بوشهر در صنعت کشور  -1-2-3-2-1-1-1-1-1

میلیارد ریال در  863( در استان بوشهر به قیمت جاری از ساخت-صنعتی )گروه فعالیتی صنعت  یهافعالیت افزوده ارزش

درصدی  44.23ساالنه  متوسط رشد دهنده نشانافزایش یافته است که  1322میلیارد ریال در سال  193342به  1332سال 

بیشتر  از متوسط کشورصنعتی در استان بوشهر  یهافعالیت افزوده ارزششد ساالنه این در حالی است که متوسط ر .است

درصد بوده است که سبب  23.86بخش صنعت کشور  افزوده ارزشبوده است. در دوره مورد بررسی متوسط رشد ساالنه 

  .افزایش یابد 1322رد ریال در سال میلیا 1469826به  1332میلیارد ریال در سال  29433از  هافعالیتاین  افزوده ارزششده 

در . صنعتی کشور است افزوده ارزشاز  سهم ،بخش صنعت در استان بوشهر افزوده ارزشنکته قابل توجه در خصوص 

 درصد بوده است و 3.4صنعتی کشور  یهافعالیت افزوده ارزشسهم استان بوشهر از  سال هرمتوسط در  طوربهاین دوره 

درصد  1در طی دوره مورد بررسی از  صنعتی استان از کشور یهافعالیت افزوده ارزش که این سهم دهدیمنشان  1جدول 

  .افزایش یافته است 1322در سال درصد  3.3به  1332در سال 

والت یایی و محصساخت مواد شیم" بخش ریز افزوده ارزش شیاز افزا یناش دیسهم شد شیافزا نیتوجه کرد که ا دیبا

 ارزشباال بودن  انتومیصنعت، ن نیبودن ا برهیسرما زیوابسته به نفت و ن تیو با توجه به ماه یرو نیا از. باشدیم "شیمیایی

نشان  2مودار ندانست. ضمناً  یمصادف با باال بودن اشتغال صنعت کی به کیرابطه  کیصنعت در استان بوشهر را در  افزوده

افت  دتش بهصنعت کشور  افزوده ارزشسهم استان بوشهر از  ها،لیدر تحل ربخشیز نیکه با در نظر نگرفتن ا دهدیم

 .کندمی

متوسط  کهیورط به ،ن از جمعیت کشور بسیار بیشتر استصنعتی کشور از سهم استا افزودهارزشمتوسط سهم استان از 

 درصد است 3.4صنعتی کشور  افزوده ارزشمتوسط سهم استان از و درصد  1.32ر این دوره سهم استان از جمعیت کشور د

 . دهدیمکه بیانگر نقش صنعتی استان را نشان 

 رزشااهمیت بخش صنعت را در اقتصاد استان بوشهر در مقایسه با متوسط کشور نشان دهد  دتوانمیشاخص دیگری که 

 1933صنعتی سرانه در استان بوشهر از  افزوده ارزش .ایسه آن با متوسط کشوری استو مق صنعتی سرانه در استان افزوده

درصدی  41.66توسط رشد ساالنه م دهندهنشانرسیده است که  1322در سال هزار ریال  22634به  1332هزار ریال در سال 

 رهزا 1498درصدی از  22.54االنه متوسط رشد س تجربه باصنعتی سرانه کشور  افزوده ارزشاین در حالی است که  .است
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صنعتی سرانه استان بوشهر به کشور  افزوده ارزشنسبت  .رسیده است 1322هزار ریال در سال  49358به  1332ریال در سال 

 .است افتهی شیافزا 1322درصد در سال  244.55به  1332درصد در سال  36.42از 

به متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده صنعتی استان و کشور و تحلیل به منظور حذف تأثیر رشد قیمتها و تورم در محاس

بهترتحوالت این بخش، یک بار نیز تغییرات ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت محاسبه شده است. به قیمت ثابت سال 

رسیده  1322سال  میلیارد ریال در 61935به  1332میلیارد ریال در سال  4111ارزش افزوده صنعتی استان بوشهر از  1329

 1329درصدی است. این در حالی است که در این دوره به قیمت ثابت سال  23.1است که نشان دهنده متوسط رشد ساالنه 

 839581به  1332میلیارد ریال در سال  431922درصد، از  5.2ارزش افزوده صنعتی کل کشور با تجربه متوسط رشد ساالنه 

بنابراین روشن است که به قیمت ثابت نیز ارزش افزوده صنعتی استان بوشهر رشد ه است. رسید 1322میلیارد ریال در سال 

 بسیار باالیی )بسیار بیشتر از متوسط کشور( را تجربه کرده است. 

البته همانطور که اشاره شد، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی استان و رشد این ارزش افزوده در دوره مورد 

به صنایع پتروشیمی است. محاسبات انجام شده نشان می دهد که صنعت پتروشیمی در طول دوره مورد بررسی بررسی مربوط 

سهم  1332درصد از کل ارزش افزوده صنعتی استان بوشهر را تولید کرده است )در سال  33.3به طور متوسط در هر سال 

درصد از ارزش افزوده  23ین در هر سال تنها حدود درصد بوده است(. بنابرا 24.2سهمش  1322درصد و در سال  34.4آن 

 صنعتی استان بوشهر، مربوط به سایر فعالیتهای صنعتی )بجز پتروشیمی( است. 

میلیارد ریال  3142میلیارد ریال به  1953از  1329ارزش افزوده صنعتی استان بدون صنایع پتروشیمی به قیمت ثابت سال 

درصدی را نشان می دهد. بنابراین روشن است که حتی با حذف صنایع نفت و گاز،  8.8 افزایش یافته که متوسط رشد ساالنه

 درصد در سال( داشته است.  5.2باز هم صنعت استان بوشهر رشد به مراتب بیشتری در مقایسه با متوسط کشور )

ایع باالدستی ارند و این صنهر چند صنایع پتروشیمی موجود در استان بوشهر، در گروه صنایع باالدستی پتروشیمی قرار د

به دلیل عدم ایجاد و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، کمترین تأثیر را در اقتصاد محلی گذاشته است و ارزش افزوده آن 

به صورت ملی توزیع می گردد، اما باز هم می توان تأثیر این صنعت و به طور کلی تر صنایع نفت و گاز را در رشد باالتر 

رشد صنعت  در طول دوره مورد بررسیدر مقایسه با کشور رد یابی کرد.  بدون در نظر گرفتن صنعت پتروشیمی انصنعت است

فیه نفت و های حاصل از تصساخت کک، فراورده»استان بدون صنعت پتروشیمی، عمدتاً مربوط به رشد فعالیتهای صنعتی 

تی است که دو فعالیت صنع« ساخت فلزات اساسی»و « ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک»، «های هسته ایسوخت

  اول، به طور مستقیم و غیر مستقیم به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی وابسته اند.
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 ()میلیارد ریال1339-92بخش صنعت در استان بوشهر و کشور در دوره  افزوده ارزشروند تحوالت  :1جدول 

 1332 1389 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1383 1388 1382 1329 1321 1322 
متوسط رشد ساالنه 

 )درصد(

است

 ان

 5،636 5،286 4،234 4،523 2،129 1،256 863 افزوده به قیمت جاریارزش
19،61

6 

16،94

4 

16،49

4 

23،21

5 

59،42

3 
83،884 193،342 44.2 

 3،832 5،332 4،111 1329افزوده به قیمت ثابت سال ارزش
14،66

2 

13،32

9 

13،28

1 

12،34

6 

29،12

2 

24،26

5 

22،49

1 

33،96

4 

59،42

3 
63،323 61،935 23.1 

 28.1 5،523 6،442 3،893 2،312 2،392 1،211 1،286 1،335 2،985 3،933 2،253 893 553 221 افزوده استان بدون محصوالت شیمیایی به قیمت جاریارزش

یمت یی به قافزوده استان بدون محصوالت شیمیاارزش

 1329ثابت سال 
1،953 2،365 2،266 2،444 8،531 5،232 3،826 2،438 2،829 3،153 3،225 3،893 4،249 3،142 8.8 

کش

 ور

 افزوده به قیمت جاریارزش
29،43

3 

191،3

31 

131،9

13 

165،1

28 

292،9

23 

259،2

29 

319،3

25 

322،4

21 

463،6

33 

429،8

43 

692،2

26 

888،9

15 

1،125،4

36 

1،469،8

26 
23.2 

 1329افزوده به قیمت ثابت سال ارزش
431،9

22 

435،2

21 

483،2

32 

523،6

21 

569،2

89 

628،6

23 

626،8

29 

344،9

63 

393،3

15 

639،2

81 

332،5

96 

888،9

15 
862،162 839،581 5.2 

 43.8 3.3 3.8 5.3 4.5 3.3 3.4 2.3 1.8 2.1 2.5 2.8 1.6 1.2 1 سهم استان از کشور

افزوده بخش مواد و )بدون احتساب ارزش سهم استان از کشور

 محصوالت شیمیایی(
9.2 9.5 9.6 1.8 1.5 9.8 9.6 9.3 9.4 9.5 9.4 9.4 9.6 9.4 9.65 

یامنطقه ملی و هایحساب -مرکز آمار ایران :  مأخذ
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 1339-1392-درصد -کشور نعتص یتیفعال گروه افزوده ارزش بوشهر از استان سهم تحوالت روند :1نمودار 

 
 محاسبات مشاور  و یامنطقهملی و  هایحساب :مأخذ

تن بدون در نظر گرف کشور صنعت یتیفعال گروه افزوده ارزش بوشهر از استان سهم تحوالت روند: 2نمودار  

 1339-1392-درصد -شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساختفعالیت 

 
 محاسبات مشاور  و یامنطقهملی و  هایحساب: خذمأ

مالحظه می شود، سهم استان بوشهر از ارزش افزوده صنعتی کشور بدون در نظر گرفتن صنعت  2نمودار همانطور که در

ه گروه فعالیتی جهش بسیار شدیدی را تجربه کرده است. این جهش مربوط ب 1383و  1382پتروشیمی،  در سالهای 

 2546به  1381میلیارد ریال در سال  442است. ارزش افزوده این فعالیت صنعتی از « ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل»

میلیارد ریال در  333، 1384میلیارد ریال در سال  1212، 1383میلیارد ریال در سال  2499، 1382میلیارد ریال در سال 
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رسیده است. همچنین سهم این گروه فعالیتی از ارزش افزوده صنعتی استان  1386ر سال میلیارد ریال د 292و  1385سال 

 2مودار نبوشهر بدون در نظر گرفتن صنایع پتروشیمی در این سالها بسیار باالست و در نتیجه نوسان نشان داده شده در 

ی در نعتی از ارزش افزوده صنعتی استان بوشهر بدون صنایع پتروشیممربوط به این گروه فعالیتی است. سهم این رشته ص

 درصد بوده است.  58درصد و  3درصد،  86درصد،  56به ترتیب برابر  1384الی  1381سالهای 

حال سوال اینجاست که در این گروه صنعتی در این سالهای چه اتفاقی افتاده که چنین جهشی را ایجاد کرده است. بر 

فعالیتهای زیرمجموعه این رشته صنعتی عبارتند از تولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه آبی )که شامل  ISICی اساس کدها

صنایع کشتی سازی است(، تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن، تولید وسایل نقلیه هوایی و فضایی و تولید سایر وسایل حمل 

ن ه صنایع کشتی سازی صدرا، جایگاه خاصی در کشور دارد. بنابرایو نقل. از میان فعالیتهای مذکور استان بوشهر به واسط

 های شرکت کشتی سازی صدرا در طول این سالهاست.  نوسانات نمایش داده شده در نمودار فوق الذکر، مربوط به فعالیت

م گروه بوده است. سه 1385تا  1389به نظر می رسد اوج فعالیت این شرکت صنعتی در دوره مورد بررسی، سالهای 

درصد  23.1به  1332درصد در سال  9.23صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل از ارزش افزوده صنعتی استان از 

درصد در سال  23.1، 1383درصد در سال  48.3، 1382درصد در سال  55.4، 1381درصد در سال  21.2، 1389در سال 

  بوده است. 1322درصد در سال  9.98و  1386درصد در سال  1.21 ،1385درصد در سال  13.6، 1384

 یهافعالیتصنعتی در استان بوشهر و کل کشور به تفکیک  یهافعالیت افزوده ارزش 5جدول الی  2جدول در 

صنعتی استان  افزوده ارزش زیرمجموعه از کل یهافعالیتفعالیت است، و سهم هر یک از  23زیرمجموعه آن که شامل 

 ارائه شده است.  1332-22و کشور در دوره 

 گرید عبارت بهو یا  افزوده ارزشتولید  نظر ازصنعتی  یهافعالیت نیترمهمدر استان بوشهر  شودمیکه مالحظه  طورهمان

مواد شیمیایی و محصوالت  ساخت" یهافعالیتاز  اندعبارتصنعتی استان به ترتیب  افزوده ارزشاز نظر سهم از 

ساخت محصوالت "و  "ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی"، "نقل و حملساخت سایر تجهیزات "، "شیمیایی

با سهم  نام برده شده به ترتیب یهافعالیتفعالیت صنعتی مختلف در استان بوشهر،  23. در میان "غذایی و انواع آشامیدنی

سهم را به خود اختصاص  صنعتی استان، باالترین افزوده ارزشدرصد از 3.82رصد و د 3.24درصد،  14.29درصد،  33.44

 افزوده ارزشدرصد از  5کمتر از  مانده یباقگانه  12 یهافعالیت یهارشتهو این موضوع بیانگر آن است که سایر  اندداده

 .دارندرا در بر 

و ساخت مواد شیمیایی "، "14.12آشامیدنی با سهم  عانواساخت محصوالت غذایی و " یهافعالیتدر کل کشور نیز 

حاصل  یهافراوردهک کساخت "و "درصد 12.35لزات اساسی با سهم ساخت ف"، "13.48محصوالت شیمیایی با سهم 
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 19.54تریلر و نیم تریلر با سهم  ،ساخت وسایل نقلیه موتوری" ،"19.25با سهم  یاهسته یهاسوختاز تصفیه نفت و 

فعالیت  ششصنعتی کشور،  افزوده ارزشاز کل  "درصد 8.82با سهم  یرفلزیغخت سایر محصوالت کانی سا"و "درصد

 هستند.  افزوده ارزشتولید  ازنظرصنعتی مهم کشور 

 یهالیتفعا نیترمهم "نقل و حملساخت سایر تجهیزات "و  "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"بنابراین دو فعالیت 

 دهندیماستان، را تشکیل  افزوده ارزشدرصد از سهم  83.64 مجموع درکه  شوندیمهر محسوب صنعتی در استان بوش

زات ساخت فل"،  "ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی" ، "محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی" یهافعالیتو 

تریلر  ،ت وسایل نقلیه موتوریساخ" ،"یاهسته یهاسوختحاصل از تصفیه نفت و  یهافراوردهساخت کک " ،"اساسی

کشور را به  افزوده ارزشدرصد از سهم  39.41 مجموع درکه  ،"یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی " ،"و نیم تریلر

 .باشندیمصنعتی کشور  یهافعالیت نیترمهم، از انددادهخود اختصاص 
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 ()میلیارد ریال1339-92بخش صنعت در استان بوشهر در دوره  رمجموعهیز یهافعالیت افزوده ارزشروند تحوالت  :2جدول 
  1339 1331 1331 1332 1333 1331 1331 1331 1333 1333 1339 1391 1391 1392 

 193342.34 83884.96 59486.34 23291.12 16494.19 16943.65 19615.86 5636.21 5286.94 4234.48 4523.12 2129.48 1256.29 862.52 صنعت 

هاآشامیدنیساخت محصوالت غذایی و انواع   196.52 23.58 123.39 141.24 162.14 291.32 123.32 223.42 383.36 498.32 439.84 829.36 1583.22 1298.83 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

ت منسوجاتساخ  16.45 12.25 26.63 33.85 49.32 53.29 59.98 42.29 63.65 43.63 23.62 24.42 39.64 58.22 

و رنگ کردن خز یآورعملساخت پوشاک،   2.33 2.36 3.52 4.15 3.33 4.86 5.41 5.12 6.19 3.39 4.52 4.12 3.93 4.32 

 3.32 5.25 19.31 1.36 62.55 28.38 11.94 3.45 3.82 15.42 2.55 26.81 2.32 8.63 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 33.49 32.53 28.43 38.95 39.31 44.49 32.24 26.15 14.48 12.56 11.84 12.32 8.84 6.34 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 81.62 61.89 35.53 81.59 68.24 55.12 61.33 22.94 42.23 59.43 58.93 45.23 2.32 12.63 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده یهارسانهانتشار، چاپ و تکثیر   1.91 9.86 9.82 1.38 1.29 2.13 2.39 3.29 4.46 4.82 5.63 6.23 8.13 19.48 

حاصل از تصفیه نفت و  یهافراوردهساخت کک، 

یاهستهیهاسوخت  
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 6.29 152.53 158.65 223.66 421.83 422.25 422.68 

 191822.64 81434.52 46681.89 24429.35 14925.16 14132.64 2322.38 3241.54 3291.93 1823.16 1635.21 1313.84 393.62 641.46 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

.38 42.32 13.41 4.95 4.33 19.92 19.26 2.33 9.62 9.58 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 22  28.11 36.36 45.36 54.33 

یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی   34.82 42.58 46.69 63.14 263.83 491.43 423.52 332.12 626.31 685.99 233.82 1263.35 2338.55 2186.42 

 28.28 21.98 13.18 2.42 8.62 12.34 19.39 3.32 2.35 1.22 1.25 9.22 9.42 9.33 ساخت فلزات اساسی

آالتماشینجزبهصوالت فلزی فابریکی ساخت مح  

و تجهیزات   
29.22 21.98 33.21 59.15 63.54 38.23 191.12 135.62 182.28 135.41 181.39 238.63 255.93 331.22 

نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  آالتنیماشساخت   1.13 3.81 3.89 4.19 3.82 5.23 3.24 11.26 83.84 11.33 11.21 15.49 19.63 15.33 

دفتری، حسابداری و محاسباتی آالتنیماشساخت   9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

نشده  یبندطبقهبرقی  یهادستگاهو  آالتنیماشساخت   4.91 1.28 4.41 5.38 3.62 8.83 11.53 13.39 41.22 53.22 41.34 135.23 33.19 196. 11  

و وسایل ارتباطی هادستگاهساخت رادیو و تلویزیون،   9.93 9.93 9.19 9.12 9.12 9.11 9.11 9.19 9.13 9.12 9.11 9.14 9.22 9.22 

 4.29 3.63 2.81 2.12 2.26 1.51 1.24 9.33 9.63 9.68 9.54 9.32 9.33 9.25 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

سایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلرساخت و  9.13 9.96 9.16 9.26 9.34 9.41 9.48 9.54 9.31 9.84 9.23 1.92 9.34 9.28 

ونقلحملساخت سایر تجهیزات   2.34 349.38 442.35 2545.68 2499.33 1212.63 333.63 292.52 196.36 432.24 541.52 434.39 1231.28 66.93 

نشده در جای دیگر یبندطبقه ساخت مبلمان و مصنوعات  2.31 3.59 2.82 13.32 23.18 26.84 39.84 33.32 55.35 61.98 66.36 126.38 163.48 28.15 

افتیباز  9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 
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 )درصد( 1339-92بخش صنعت استان بوشهر در دوره  افزوده ارزشبخش صنعت از کل  رمجموعهیز یهافعالیتروند تحوالت سهم  :3جدول 
 متوسط سهم در دوره  1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 1339 

   199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 صنعت 

هاآشامیدنیساخت محصوالت غذایی و انواع   12.36 3.33 5.83 3.92 3.49 3.82 3.41 2.89 2.42 2.42 1.33 1.36 1.89 1.38 3.82 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 9.65 9.95 9.93 9.95 9.92 9.22 9.42 9.46 9.88 1.92 9.81 9.34 1.26 1.93 1.21 ساخت منسوجات

و رنگ کردن خز یآورعملساخت پوشاک،   9.23 9.12 9.13 9.92 9.16 9.92 9.19 9.95 9.94 9.92 9.92 9.91 9.99 9.99 9.92 

 9.23 9.99 9.91 9.92 9.91 9.42 9.18 9.19 9.13 9.15 9.31 9.96 1.26 9.12 1.99 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

اخت چوب و محصوالت چوبیس  9.38 9.39 9.21 9.26 9.25 9.23 9.46 9.33 9.28 9.12 9.14 9.96 9.94 9.93 9.34 

 9.31 9.98 9.93 9.15 9.39 9.42 9.34 9.58 9.32 9.24 1.91 1.26 2.13 9.34 1.43 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده یهارسانهانتشار، چاپ و تکثیر   9.12 9.93 9.94 9.94 9.94 9.94 9.95 9.93 9.93 9.93 9.92 9.91 9.91 9.91 9.94 

یاهستهیهاسوختحاصل از تصفیه نفت و  یهافراوردهساخت کک،   9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.96 9.22 9.23 9.82 9.23 9.56 9.46 9.35 

.38 35.62 62.15 56.92 34.36 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی 41  69.56 62.44 83.88 88.92 85.22 29.93 22.46 22.66 24.85 33.44 

 9.13 9.95 9.95 9.93 9.19 9.23 9.26 9.16 9.93 9.92 9.29 9.22 9.11 9.95 9.93 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی   4.94 3.32 2.29 1.46 5.39 3.52 8.62 3.53 3.29 4.18 3. 25  2.51 2.31 2.94 3.24 

 9.95 9.93 9.92 9.93 9.93 9.95 9.98 9.19 9.93 9.94 9.94 9.93 9.94 9.94 9.94 ساخت فلزات اساسی

و تجهیزات آالتنیجزماشبهساخت محصوالت فلزی فابریکی   2.34 1.68 1.32 1.92 1.28 1.42 1.38 1.28 1.14 1.93 9.63 9.43 9.22 9.35 1.12 

نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  التآنیماشساخت   9.14 9.39 9.18 9.92 9.16 9.11 9.13 9.11 9.55 9.93 9.94 9.93 9.91 9.91 9.14 

دفتری، حسابداری و محاسباتی آالتنیماشساخت   9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

نشده در جای دیگر یبندطبقهبرقی  یهاتگاهدسو  آالتنیماشساخت   9.46 9.19 9.21 9.13 9.15 9.13 9.29 9.16 9.26 9.33 9.15 9.23 9.92 9.19 9.29 

و وسایل ارتباطی هادستگاهساخت رادیو و تلویزیون،   9.99 9.91 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.992 

شکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابزار پز  9.93 9.93 9.92 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.99 9.99 9.91 

 9.91 9.99 9.99 9.99 9.99 9.91 9.99 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.92 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

ونقلحملساخت سایر تجهیزات   9.23 23.19 21.12 55.42 48.25 23.93 13.63 1.21 9.63 2.23 1.22 9.86 1.45 9.96 14.29 

نشده در جای دیگر یبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات   9.31 9.69 9.43 9.32 9.43 9.51 9.54 9.36 9.35 9.33 9.25 9.25 9.12 9.92 9.33 

افتیباز  9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 یامنطقهملی و  هایحساب ،مرکز آمار :مأخذ
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 )درصد( 1339-92بخش صنعت کشور در دوره  افزودهارزشاستان بوشهر از  سهم متوسط: 3نمودار 

 
 یامنطقهملی و  هایحسابمحاسبات مشاور بر اساس  :مأخذ

 بخش صنعت کشور بدون پتروشیمی  افزودهارزشمتوسط سهم استان بوشهر از : 1نمودار  

 )درصد( 1339-92در دوره 

 
   یامنطقهملی و  هایحساب: محاسبات مشاور بر اساس مأخذ
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 ()میلیارد ریال 1339-92ت در کشور در دوره بخش صنع رمجموعهیز یهافعالیت افزوده ارزشروند تحوالت  :1جدول 
صنعت  

 برحسب

 ISICکد

1339 1331 1331 1332 1333 1331 1331 1331 1333 1333 1339 1391 1391 1392 

 3136948.518 2386153.51 883662.892 692396.435 429846.591 463636.826 322421.352 319325.419 259229.352 292923.362 165128.281 131913.336 191331.285 29432.329 کل صنعت 

15 15926.398 15443.384 18496.682 18243.253 21345.665 32916.312 35231.219 43588.932 51235.468 62382.542 81358.252 196632.326 549849.143 338454.5218 

16 564.226 421.836 529.959 532.254 635.623 382.362 223.385 1963.848 3421 .216 2212.935 2993.229 2151.588 2812.382466 6241.26833 

13 6345.942 5853.558 2226.269 19339.895 12343.838 14384.535 18526.324 18116.813 29561.221 12198.531 13339.641 21514.264 58323.8416 38888.11315 

18 1288.353 1228.611 1258.322 1226.948 2999.258 2313.421 3945.611 3988.133 3694.219 2531.122 3118.233 3135.325 4911.211292 4612.3832 

12 336.952 892.486 1425.183 1598.262 1342.436 1522.222 1824.522 1293.562 1881.399 2183.911 2433.893 2229.433 8653.942195 2266.114945 

29 825.853 1958.493 1241.963 2239.363 8234 .822 2231.334 4329.245 6842.956 3811.156 5896.932 3921.152 6932.836 12289.33542 16399.35653 

21 1935.116 231.241 1155.815 1522.485 1268.282 2285.418 2533.485 3152.529 3348.925 3899.321 3436.338 3829.343 16289.61662 36454.63818 

22 659.366 639.254 335.216 1168.861 1221.262 1515.513 1882.153 2459.956 2398.962 2689.152 2318.145 4339.332 5352.268332 3529.165861 

23 6331.234 3828.332 2831.435 14346.194 18123.322 12492.342 28534.284 43363.486 46432.683 45691.832 32224.965 221332.242 352342.1232 384645.94 

24 38122 .263 14323.926 13511.358 16842.831 21336.538 22486.965 36895.418 43445.255 69141.825 65656.233 85329.625 123625.253 412159.293 563232.5856 

25 2241.542 2932.236 3642.443 3261.441 4862.492 6388.452 8155.913 19911.321 11116.923 12443.343 13232.894 12452. 232  62252.43236 84569.81893 

26 3831.264 2452.213 12838.341 16369.233 29932.952 24138.213 23223.286 36133.122 43822.835 54831.199 69692.233 31129.639 112592.9323 141246.2391 

23 19135.335 8899.198 11958.133 13698.629 22622.242 34153.193 43329.431 61635.138 53296 .549 51938.994 65219.292 26989.183 333612.131 426321.3963 

28 4225.232 5483.613 3862.886 2535.239 11212.844 13832.561 18911.328 23936.933 22265.531 28114.926 39362.368 36632.113 34832.15923 111925.3314 

22 5591.213 6335.853 8123.683 2912.516 11623.232 13559.943 16238.238 29353.194 22341.634 25523.533 22299.656 22461.962 63232.33293 22342.35248 

39 128.116 132.182 182.389 144.149 284.235 343.243 225.452 432.468 1631.645 1393.852 1552.512 1644.494 4325.332885 5263.625236 

31 2188.124 2324.855 4193.324 2459 .138 5512.291 3346.625 8359.833 11985.623 14339.835 13393.484 13522.233 12633.915 42312.92231 52152.35332 

32 232.612 589.614 1922.426 1985.223 1322.423 1322.942 1254.621 1941.343 1518.816 1498.932 1339.544 1228.326 3826.224832 4246.282328 

33 421.155 699.932 653.631 269.153 1235.455 1282.382 1338.339 2912.462 2531.394 3469.246 3262.338 4233.698 8446.822251 2868.183923 

34 8949.968 12855.283 13353.913 21626.333 21826.244 23123.213 35986.586 49214.182 52183.529 63185.252 39325.413 35826.211 124356.3616 152248 .1594 

35 531.562 221.122 1359.533 4133.355 4616.235 4949.331 4863.156 2283.128 3562.299 3359.513 3842.862 4121.352 11334.65353 11442.53345 

36 1455.118 2928.938 3583.111 5413.863 6486.256 8896.238 19166.344 11563.523 14162.433 16914.666 18363.361 25639.252 33426.21283 41181.25843 

33 29.263 22.334 41.341 63.951 22.125 131.834 283.998 423.139 692.862 883.146 1231.622 1292.319 4662.541366 6389.592366 

 یامنطقه ملی و هایحساب :مأخذ
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 )درصد( 1339-92بخش صنعت کشور در دوره  افزوده ارزشز کل بخش صنعت ا رمجموعهیز یهافعالیتروند تحوالت سهم  :1جدول 
 متوسط سهم در دوره  1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 1339 

   199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 صنعت 

هاآشامیدنیساخت محصوالت غذایی و انواع   16.61 15.18 14.95 11.43 19.56 12.89 11.33 11.11 11.11 12.31 13.59 12.91 22.63 23.55 14.12 

 9.33 9.22 9.12 9.24 9.33 9.45 9.22 9.23 9.39 9.31 9.31 9.32 9.49 9.41 9.62 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 4.85 2.52 2.45 2.42 2.25 3.82 4.49 4.62 5.23 5.35 6.11 6.52 3.94 5.36 3.46 ساخت منسوجات

و رنگ کردن خز یآورعملساخت پوشاک،   1.42 1.28 1.59 1.21 9.22 1.92 9.28 9.32 9.33 9.52 9.52 9.36 9.13 9.15 9.84 

 9.52 9.32 9.36 9.33 9.49 9.45 9.49 9.42 9.61 9.64 9.63 9.21 1.92 9.32 9.86 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

چوب و محصوالت چوبیساخت   9.21 1.94 1.48 1.35 1.16 1.12 1.52 1.35 1.63 1.18 1.18 9.68 9.54 9.52 1.16 

 9.85 1.16 9.31 9.43 9.58 9.33 9.89 9.89 9.83 9.21 9.23 9.26 9.88 9.22 1.12 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده یهارسانهانتشار، چاپ و تکثیر   9.32 9.62 9.56 9.31 9.69 9.61 9.61 9.62 9.42 9.55 9.45 9.42 9.22 9.24 9.54 

یاهستهیهاسوختحاصل از تصفیه نفت و  یهافراوردهساخت کک،   3.48 3.36 3.59 8.23 2.99 3.36 2.21 11.95 2.24 2.22 13.16 24.24 15.96 12.23 19.25 

 13.42 13.28 13.23 14.32 14.23 13.38 12.86 12.92 11.86 11.38 19.58 19.29 13.33 14.54 14.39 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 2.43 2.39 2.61 2.12 2.31 2.54 2.38 2.55 2.63 2.55 2.41 2.49 2.38 2.94 2.48 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی   8.39 2.22 2.89 19.15 2.23 2.65 2.92 2.21 19.24 11. 31  19.96 8.92 4.31 4.59 8.82 

 12.35 15.83 13.28 19.82 19.82 19.49 14.93 15.31 13.26 13.65 14.39 19.66 8.44 8.65 11.25 ساخت فلزات اساسی

و تجهیزات آالتنیجزماشبهساخت محصوالت فلزی فابریکی   4.35 5.32 6.99 5.89 5.55 5.55 5.89 5.88 6.26 5.33 5.94 4.13 3.14 3.54 5.18 

نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  آالتنیماشساخت   6.98 6.62 6.29 5.46 5.35 5.42 5.43 5.22 4.86 5.29 4.84 3.32 2.82 2.24 5.92 

دفتری، حسابداری و محاسباتی آالتنیماشساخت   9.14 9.13 9.14 9.92 9.14 9.14 9.19 9.11 9.35 9.23 9.26 9.12 9.18 9.13 9.13 

نشده در جای دیگر یبندطبقهبرقی  یهادستگاهو  آالتنیماشاخت س  2.42 2.35 3.13 2.33 2.33 3.19 2.62 2.82 3.16 3.53 2.22 2.22 2.98 1.82 2.33 

و وسایل ارتباطی هادستگاهساخت رادیو و تلویزیون،   1.94 9.53 9.83 9.66 9.85 9.56 9.49 9.23 9.32 9.22 9.22 9.23 9.16 9.14 9.43 

 9.52 9.31 9.35 9.48 9.66 9.31 9.55 9.51 9.43 9.52 9.63 9.58 9.59 9.52 9.43 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 19.54 3.13 8.15 8.54 11.68 12.83 11.16 19.25 11.31 19.83 19.89 13.92 19.12 12.63 8.82 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

ونقلحملساخت سایر تجهیزات   9.52 9.23 1.34 2.59 2.28 1.61 1.53 9.36 9.36 9.68 9.64 9.46 9.48 9.36 1.93 

نشده در جای دیگر یبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات   1.61 2.96 2.33 3.28 3.21 3.52 3.28 2.25 3.93 3.26 3.95 2.82 1.53 1.31 2.39 

افتیباز  9.92 9.93 9.93 9.94 9.95 9.95 9.92 9.11 9.13 9.18 9.21 9.21 9.29 9.22 9.11 

 و محاسبات مشاور  یامنطقه ملی و هایحساب :مأخذ
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زیرمجموعه صنعت در استان بوشهر و کشور در دوره  یهافعالیتصنعتی و  یهافعالیتمتوسط رشد ساالنه کل  6جدول در 

ی در صنعت یهافعالیت افزوده ارزشمتوسط رشد ساالنه  شودمیکه مالحظه  طور همانبه و ارائه شده است. محاس 22-1332

 یتریقواز آهنگ رشد  درصد( 23.86درصد بوده که در مقایسه با متوسط کشور ) 44.23استان بوشهر در دوره مذکور 

 .برخوردار بوده است

ی با رشد منف "دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی"فعالیت  ودهافز ارزشدر این دوره متوسط رشد ساالنه 

یمیایی ساخت مواد ش" یهافعالیت افزوده ارزشبوده است. همچنین در استان بوشهر متوسط رشد ساالنه  رو به رودرصد  6.23

ا صنعتی استان که برابر ب یهافعالیتکل  افزوده ارزش، از متوسط رشد ساالنه "درصد 43.63و محصوالت شیمیایی با رشد 

صنعتی  یهاتفعالیکل  افزوده ارزشصنعتی از متوسط رشد ساالنه  یهافعالیتدرصد است بیشتر بوده است و بقیه  44.23

 استان کمتر بوده است. 

 1322-1332سهم آن در دوره  رشته فعالیت ساخت مواد و محصوالت شیمیایی که متوسط 6جدول همچنین با توجه به 

 43.63بیشترین آهنگ رشد را داشته است ) ،درصد بوده است 33ن بوشهر بیش از کل بخش صنعت در استا افزوده ارزش از

 ارزشدرصد از کل  9.13در رتبه بعدی رشته فعالیت ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک با متوسط سهم  درصد(.

. ساخت فلزات اساسی با متوسط سهم (درصد 41.81رد نظر قرار دارد )متوسط رشد ساالنه بخش صنعت در دوره مو افزوده

درصد به خود اختصاص داده  32.32سومین رتبه را با متوسط رشد ساالنه  ،صنعتی استان افزوده ارزشل درصد از ک 9.95

بخش  افزوده ارزشبه متوسط رشد ساالنه  دوره مورد نظر آهنگ رشد باالتری نسبتباال در سه فعالیت نامبرده شده در .است

 .اندداشتهکشور صنعت 

ساخت محصوالت فلزی  درصد(، 33.5غیر از سه فعالیت نامبرده، فعالیت ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی )

 18.54) و وسایل ارتباطی هادستگاهساخت رادیو و تلویزیون،  درصد(، 25.92) و تجهیزات آالت نیماش جز بهفابریکی 

ی نشده در بندطبقهی برقی هادستگاهو  آالتنیماشدرصد(، ساخت  22.28) نقل و حملدرصد(، ساخت سایر تجهیزات 

درصد(، انتشار، چاپ و  22.11) ی نشده در جای دیگربندطبقهو تجهیزات  آالتنیماشدرصد(، ساخت  28.63) جای دیگر

درصد( آهنگ رشدی  24.85) هاآشامیدنیصوالت غذایی و انواع درصد(، ساخت مح 12.3) ی ضبط شدههارسانهتکثیر 

  . باالتری نسبت به متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت کشور داشته اند
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ور در آن در استان بوشهر و کش رمجموعهیز یهافعالیتبخش صنعت و  افزوده ارزشمقایسه متوسط رشد ساالنه  :1جدول 

 )درصد( 1339-92ره دو

 استان بوشهر  کشور  

 44.23 23.86 کل صنعت 

هاآشامیدنیساخت محصوالت غذایی و انواع   22.58 24.85 

 9 12.2 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 19.32 14.83 ساخت منسوجات

و رنگ کردن خز یآورعملساخت پوشاک،   19.24 5.56 

ت چرمیدباغی و پرداخت چرم و سایر محصوال  15.45 -6.23 

 13.1 29.63 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 15.41 21.15 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده یهارسانهانتشار، چاپ و تکثیر   15.16 12.3 

یاهستهیهاسوختحاصل از تصفیه نفت و  یهافراوردهساخت کک،   32.43 9 

 43.63 23.2 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 41.81 22.62 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی   23.21 33.5 

 32.32 25.26 ساخت فلزات اساسی

و تجهیزات آالتنیجزماشبهساخت محصوالت فلزی فابریکی   23.23 25.92 

نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  آالتنیماشساخت   13.23 22.11 

دفتری، حسابداری و محاسباتی آالتنیماشخت سا  23.38 9 

نشده در جای دیگر یبندطبقهبرقی  یهادستگاهو  آالتنیماشساخت   29.58 28.63 

و وسایل ارتباطی هادستگاهساخت رادیو و تلویزیون،   2.33 18.54 

 24.36 24.92 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

خت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلرسا  16.64 14.42 

ونقلحملساخت سایر تجهیزات   29.66 22.28 

نشده در جای دیگر یبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات   24.53 31.81 

افتیباز  59.51 9 

 و محاسبات مشاور یامنطقه ملی و هایحساب -مرکز آمار ایران :مأخذ
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ور در آن در استان بوشهر و کش رمجموعهیزی هافعالیتبخش صنعت و  افزوده ارزشمقایسه متوسط رشد ساالنه  : 1نمودار 

 1339-92دوره 

 
 و محاسبات مشاور یامنطقهملی و  هایحساب -: مرکز آمار ایرانمأخذ

ارائه شده  1332-22بوشهر و کشور در دوره  صنعتی استان افزوده ارزشزیرمجموعه صنعت از  یهافعالیتمتوسط سهم 

 رزشاتولید  نظر ازصنعتی  یهافعالیت نیترمهمدر استان بوشهر  ،1332-22در دوره  نیز اشاره شد ترشیپکه  طورهماناست. 

 ،"قلن و حملساخت سایر تجهیزات "، "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی" یهافعالیتاز  اندعبارتبه ترتیب  افزوده

درصد  25.43 مجموع درکه  ،"حصوالت غذایی و انواع آشامیدنیساخت م"و  "یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی "

 .انددادهصنعتی استان را به خود اختصاص  افزوده ارزشاز کل 

 و ملحساخت سایر تجهیزات "، "ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی" یهافعالیتدر دوره مورد بررسی سهم 

 نشان ینوع هبصنعتی کشور بیشتر بوده و  افزوده ارزشاز  هافعالیتصنعتی استان بوشهر از سهم این  افزوده ارزش، از "قلن

ستان بوشهر صنعتی ا یهاتخصصدر بحث بررسی  در مقایسه با متوسط کشور است. هافعالیتتخصص استان در این  دهنده

 شد. مفصل به این موضوع پرداخته خواهد طوربه
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 بخش صنعت افزوده ارزشبخش صنعت از  رمجموعهیز یهافعالیتمقایسه متوسط سهم : 3جدول 

 1339-92کشور در دوره و استان بوشهر  
 استان بوشهر  کشور  صنعت 

هاآشامیدنیساخت محصوالت غذایی و انواع   14.12 3.82 

 9.99 9.33 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 9.65 4.85 ساخت منسوجات

و رنگ کردن خز یآورعملساخت پوشاک،   9.84 9.92 

 9.23 9.52 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 9.34 1.16 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 9.31 9.85 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده یهارسانهانتشار، چاپ و تکثیر   9.54 9.94 

یاهستهیهاسوختحاصل از تصفیه نفت و  یهافراورده ساخت کک،  19.25 9.35 

 33.44 13.42 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 9.13 2.43 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی   8.82 3.24 

 9.95 12.35 ساخت فلزات اساسی

و تجهیزات آالتنیماشجزبهساخت محصوالت فلزی فابریکی   5.18 1.12 

نشده در جای دیگر یبندطبقهو تجهیزات  آالتنیماشساخت   5.92 9.14 

دفتری، حسابداری و محاسباتی آالتنیماشساخت   9.13 9.99 

نشده در جای دیگر یبندطبقهبرقی  یهادستگاهو  آالتنیماشساخت   2.33 9.29 

وسایل ارتباطی و هادستگاهساخت رادیو و تلویزیون،   9.43 9.99 

 9.91 9.52 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت

 9.91 19.54 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

ونقلحملساخت سایر تجهیزات   1.93 14.29 

نشده در جای دیگر یبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات   2.39 9.33 

افتیباز  9.11 9.99 

 یامنطقهملی و  هایحساب -مرکز آمار ایران :مأخذ

بخش صنعت استان بوشهر و کشور در دوره  افزوده ارزشبخش صنعت از  رمجموعهیز یهافعالیتمقایسه متوسط سهم 

22-1332 
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 بخش صنعت  افزوده ارزشبخش صنعت از  رمجموعهیزی هافعالیتمقایسه متوسط سهم :  1نمودار 

 1339-92استان بوشهر و کشور در دوره 

 

 
 یامنطقهملی و  هایحساب -مرکز آمار ایران :مأخذ

 اشتغال نظر ازجایگاه استان بوشهر در صنعت کشور  -1-2-3-2-1-1-1-1-2

. اندشدهمقایسه  هم با 1385-29 تحوالت اشتغال کل و اشتغال صنعتی در استان بوشهر و کشور در دوره روند 8جدول در 

 اندبودهساخت مشغول فعالیت  -نفر در بخش صنعت 26328شاغل استان بوشهر در حدود  262429مجموع از  1385در سال 

صنعتی از اشتغال استان است. این در حالی است که در همین سال سهم  یهافعالیتدرصدی  2.89سهم  دهنده نشانکه 

 1.32سهم استان بوشهر از کل اشتغال کشور  1385درصد بوده است. در سال  13 بر بالغکشور صنعتی از اشتغال  یهافعالیت

 درصد بوده است.  9.36درصد و از اشتغال صنعتی کشور 

، اشتغال صنعتی در استان با رشد مثبت و در کشور 1385-29اشتغال کل در استان بوشهر در دوره  مناسبرشد  وجود با

 22223درصد به  -2.51و  2.54اشتغال صنعتی استان و کشور به ترتیب با رشد  1329ده است. در سال با رشد منفی همراه بو

درصد و از اشتغال کل کشور به  8.22شغل رسیده است. در این سال سهم بخش صنعت از اشتغال کل استان به  3962623و 

درصد و از اشتغال صنعتی کشور  1.62شور سهم استان از اشتغال کل ک 1329درصد کاهش یافته است. در سال  14.24

 بوده است. درصد 9.23

در خصوص اشتغال صنعتی در استان بوشهر باید به این نکته اشاره کرد که فرصتهای شغل صنعتی در استان بوشهر به 

ر استان د واسطه صنایع نفت و گاز و به خصوص پتروشیمی بسیار فراتر از ارقام مطرح شده در خصوص تعداد شاغلین صنعتی
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بوشهر در سرشماریهای نفوس و مسکن است. در سرشماریهای نفوس و مسکن اطالعات مربوط به جمعیت ساکن در استان 

مورد بررسی قرار می گیرد و از آنجا که سهم بسیار قابل توجهی از شاغلین صنایع پتروشیمی استان بوشهر را شاغلین غیربومی 

، لذا آمار آنها در سرشماری نفوس و مسکن استان منظور نمی شود. لذا الزم به ذکر و غیر ساکن در استان تشکیل می دهند

تنها به آمار شاغلین صنعتی ساکن در استان اختصاص دارد و فرصتهای شغلی بخش صنعت  8است که ارقام جدول شماره 

  در استان بسیار فراتر از این ارقام است.

 1331-91ساخت در استان بوشهر در دوره  -ت اشتغال کل و اشتغال گروه صنعتالروند تحو:  3جدول 

  

 متوسط رشد ساالنه )درصد( 1391 1331

 کل 
-صنعت 

 ساخت 

-سهم گروه صنعت 

ساخت از کل 

 )درصد(

 کل 
-صنعت 

 ساخت 

ساخت از -سهم گروه صنعت 

 کل )درصد(
 کل 

-صنعت 

 ساخت 

68342954 13.92 3485121 29436344 کشور   3962623 14.24 9.93 -2.51 

 2.54 4.32 8.22 22223 332242 2.89 26328 262429 استان بوشهر

سهم استان از کشور 

 )درصد(
1.32 9.36 ........................... 1.62 9.23 ...................... .......................

. 
........................

. 

 1331و  1335 یهاسالو مسکن  نفوس یسرشمار :مأخذ

 1331-91 ساخت کشور در دوره -ل کل و اشتغال گروه فعالیتی صنعتروند تحوالت سهم استان بوشهر از اشتعا:  3نمودار 

 
 1329و  1385 یهاسالنفوس و مسکن  یسرشمار :مأخذ

 عتیصن هایکارگاهنظر ازدر صنعت کشور  جایگاه استان بوشهر -1-2-3-2-1-1-1-1-3

 صنعتی و اشتغال صنعتی کشور، در این بخش جایگاه استان افزوده ارزشپس از بررسی جایگاه استان بوشهر در تولید 

 صنعتی در کشور بررسی شده است.  هایکارگاهتعداد  نظر ازبوشهر 

مقایسه  باهم 1381صنعتی در استان بوشهر و کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال  هایکارگاهدر تعداد 

 8495درصد( در نقاط شهری و  31.68کارگاه ) 21289کارگاه صنعتی استان بوشهر  22685. در این سال از مجموع اندشده
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شور صنعتی ک هایکارگاه. در این سال سهم استان بوشهر از کل اندشدهدرصد( در نقاط روستایی مستقر  28.31کارگاه )

درصد بوده  3.12صنعتی روستایی کشور نیز  هایکارگاهدرصد و از  5.86شهری کشور صنعتی  هایکارگاهدرصد، از  6.18

 است. 

 1331صنعتی کشور در سال  هایکارگاهسهم استان بوشهر از تعداد : 9جدول 

 نقاط روستایی  نقاط شهری  کل   

 8495 21289 22685 استان بوشهر

 116888 363428 489316 کشور 

 3.12 5.86 6.18 سهم استان از کشور 

 1331: سرشماری کارگاهی سال مأخذ

ر د صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر در استان بوشهر و کشور هایکارگاهدر خصوص  هاشاخصبرخی  19جدول در 

درصد بوده 9.66متوسط در حدود  طوربهکارگاه سهم استان در این دوره . از نظر تعداد اندشدهمقایسه  باهم 1382-22دوره 

صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر کشور از نظر  هایکارگاهسهم استان از  هرسالمتوسط در  طوربهاست. در این دوره 

 افزودهارزشاز نظر  درصد، 1.25درصد، از نظر تعداد شاغل زن 1.39درصد، از نظر تعداد شاغل مرد 1.22تعداد شاغل 

درصد، از نظر 19.28درصد، از نظر تشکیل سرمایه ثابت  36.11درصد، از نظر ارزش تغییرات موجودی انبار  8.88صنعتی 

درصد و از نظر  5.68 یگذارهیسرمادرصد، از نظر ارزش 28.98درصد، از نظر ارزش صادرات مستقیم  6.43ارزش تولیدات 

 . درصد بوده است2.23شاغالن دارای تحصیالت عالی 
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 1339-1392صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر در استان بوشهر و کشور در دوره  هایکارگاهصنعتی در  یهافعالیتمختلف  هایشاخصروند تحوالت  :11جدول 

هاشاخص  
 سهم استان بوشهر از کشور )درصد( استان بوشهر  کشور 

1382 1329 2113  1322 1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

هاکارگاهتعداد   15391 14262 14383 14623 28 194 22 24 9.64 9.39 9.63 9.64 

 تعداد شاغل 

 1.49 1.35 1.33 1.94 13223 16232 13921 13936 1232533 1296331 1242283 1248642 تعداد کل شاغلین

1189461 1123122 تعداد شاغلین مرد   1983163 1142629 11658 15214 14362 16353 1.94 1.36 1.36 1.42 

 1.21 1.23 1.45 1.19 1539 1513 1893 1338 122883 123164 124233 125523 تعداد شاغلین زن

صنعتی )میلیارد ریال ( یهافعالیتافزودهارزش  424622.2 624332.432 848223 1163852.982 31338.1 55322.656 31652 .312 198266.583 6.34 8.83 19.28 2.39 

 تشکیل سرمایه 

 )میلیارد ریال (

 131.95 5.45 3.82 4.93 134233.83 8226.485 3223.336 2661.421 192223.638 152139.341 82255.332 66969.383 ارزش تغییرات موجودی انبار 

911281 23936.934 68341.238 81563.852 تشکیل سرمایه ثابت  .233 6236.861 4342.642 5989.633 26541.88 8.55 6.36 5.46 23.53 

 6.28 8.22 6.93 5.33 319885.296 248335.533 159354.995 191283 4242513.653 3912432.144 2428151.924 1214612.4 ارزش تولیدات )میلیارد ریال (

 23.68 39.89 22.32 28.52 133396.935 193318.662 24424.815 61221.664 581451.693 342394.964 322323.582 214689.282 ارزش صادرات مستقیم )میلیارد ریال (

)میلیارد ریال ( یگذارهیسرماارزش   81563.2 68342 23936 112811 6236.2 4342.6 5989.3 2654.2 8.55 6.36 5.46 2.35 

313292 163659 شاغالن دارای تحصیالت عالی لیسانس تا دکترا (  84334 196663 3332 3865 2322 1559 2.96 2.25 3.31 1.45 

 1332تا  1333 یهاسال شتریبا ده نفر کارکن و ب یصنعت هایکارگاهاز  یریطرح آمارگ -رانیمرکز آمار ا :مأخذ
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 ر کارکن و بیشتر و صنعتی دارای ده نف هایکارگاهتعداد روند تحوالت سهم استان بوشهر از : 3نمودار 

 1339-92به تفکیک جنسیت در دوره  هاکارگاهتعداد شاغلین این 

 
 1332تا  1333 یهاسال شتریبا ده نفر کارکن و ب یصنعت هایکارگاهاز  یریگزارش طرح آمارگ -رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 صنعتی هایکارگاهو ارزش تولیدات  افزوده ارزش بوشهر ازروند تحوالت سهم استان : 9نمودار 

 )درصد( 1339-92دارای ده نفر کارکن و بیشتر کشور در دوره  

 
 1332تا  1333 یهاسال شتریبا ده نفر کارکن و ب یصنعت هایکارگاهاز  یریگزارش طرح آمارگ- رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 جایگاه بخش صنعت در اقتصاد استان بوشهر -1-2-3-2-1-1-1-2

تولید شده و اشتغال مورد بررسی قرار  افزوده ارزشه بخش صنعت در اقتصاد استان بوشهر از دو منظر در ادامه جایگا

 گرفته است. 
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 استان بوشهر افزوده ارزشجایگاه بخش صنعت در  -1-2-3-2-1-1-1-2-1

ه کلی افزوده زشارصنعتی تولید شده در استان بوشهر با روند تحوالت  افزوده ارزشروند تحوالت  11جدول در 

میلیارد  6541.54کل در استان بوشهر از  افزوده ارزش. اندشدهبا هم مقایسه  1332-22اقتصادی استان در دوره  یهافعالیت

رسیده است. این در  1322میلیارد ریال در سال  498236.23 درصدی به 33با تجربه متوسط رشد ساالنه  1332ریال در سال 

میلیارد  193342.34 به 1332میلیارد ریال در سال  862.52صنعتی در استان بوشهر از  یهافعالیت فزودها ارزشحالی است که 

همچنین متوسط رشد ساالنه ارزش کل است. درصد  44.23متوسط رشد ساالنه  دهنده نشانرسیده که  1322ریال در سال 

 23.1درصد و  13به ترتیب  1329دوره به قیمت ثابت سال  افزوده استان و نیز ارزش افزوده فعالیتهای صنعتی استان در این

درصد بوده  8.8درصد بوده است. همچنین متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت استان بدون صنایع پتروشیمی نیز 

  است.

تان در طول ستولید شده در ا افزوده ارزشصنعتی استان از متوسط رشد کل  افزوده ارزشبنابراین متوسط رشد ساالنه 

. در کل استان در طول این دوره افزایش یافته است افزوده ارزشصنعتی از  یهافعالیتاین دوره بیشتر بوده و بنابراین سهم 

 .دهدیمساخت را نمایش  -روند تحوالت سهم گروه فعالیت صنعت  19نمودار 

درصد بوده است در طی این دوره روند  13.12استان بوشهر  افزوده شارزصنعتی از  یهافعالیتسهم  1332در سال 

روندی صعودی  1381تا  1332از سال  کهینحو بهاستان بوشهر با نوسانات متعددی همراه بوده است  افزوده ارزشتحوالت 

 1384تا  1383از سال  ،سیدهر 19.39روندی نزولی و به  1383تا سال  1381از سال  درصد رسیده، 16.32به  13.2داشته و از 

نهایت از سال  رسیده است تا در 11.32و به  داشته روندی نزولی  84-85رسیده ، از سال  12.39روندی صعودی داشته و به 

درصد رسیده است. در طول دوره مورد بررسی  26.39به  ، 22سال و درروندی صعودی داشته است  باً یتقر 1321تا سال  85

 صنعتی اختصاص یهافعالیتتولید شده در استان بوشهر به  افزوده ارزشدرصد از کل  13.61 ،هرسالر متوسط د طور به

 .داشته است
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 ()میلیارد ریال 1339-91هر در دوره بخش صنعت در استان بوش افزوده ارزشکل و  افزوده ارزشروند تحوالت : 11جدول 

  1339 1331 1331 1332 3331 متوسط رشد  1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 

 ساالنه )درصد(
کل  افزودهارزش  6541.54 2982.69 12229.89 33583.15 48395.23 41698.48 48138.99 34323.43 84632.12 83282.33 149593.29 298396.36 269282.49 498236.23 33.43 

صنعت  افزودهارزش  862.52 1256. 92  2129.48 4523.12 4234.48 5286.94 5636.21 19615.86 16943.65 16494.19 23291.12 59486.34 83884.96 193342.34 44.23 
 ............ 26.39 33.63 24.12 12.36 12.53 18.26 14.21 11.32 12.39 19.39 12.22 16.32 13.83 13.12 سهم صنعت از کل )درصد(

 یامنطقهملی و  هایحساب -رانیمرکز آمار ا :مأخذ

 تولید شده در استان بوشهر  افزوده ارزشساخت از کل  -فعالیتی صنعت روند تحوالت سهم گروه: 11نمودار 

 )درصد( 1339-92در دوره 

 
 یامنطقهملی و  هایحساب -رانیمرکز آمار ا :مأخذ
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 آن یهاشهرستان جایگاه بخش صنعت در اشتغال استان بوشهر و -1-2-3-2-1-1-1-2-2

درصد از کل اشتغال استان در بخش صنعت مشغول  2.8نفر یا  26328نفر شاغل استان  262429از مجموع  1385در سال 

ستان در تکنگان، بوشهر و دش یهاشهرستانساخت از اشتغال در  -. در این سال سهم گروه فعالیتی صنعتاندبودهفعالیت 

مذکور به  یهاانشهرستساخت از اشتغال در  -بیشترین است. سهم گروه فعالیتی صنعت هاشهرستانمقایسه با استان و سایر 

 درصد بوده است.  19.23درصد و 19.45درصد،  13.54ترتیب 

نفر رسیده است. بنابراین سهم  22223نفر و  332242اشتغال کل و اشتغال صنعتی استان بوشهر به ترتیب به  1329در سال 

 یهافعالیتدرصد کاهش یافته است. در این سال نیز  8.22ساخت از اشتغال استان در این سال به  -گروه فعالیتی صنعت

درصدی از اشتغال  8.24درصدی و  11.92درصدی، 12.83جم، کنگان و دشتستان به ترتیب با سهم  یهاشهرستانصنعتی در 

شهرستان  2نیز در  1329. در سال انددادهخود اختصاص  باالترین سهم اشتغال صنعتی را به هاشهرستانکل، در مقایسه با سایر 

 صنعتی از اشتغال کل از متوسط استان باالتر بوده است.  یهافعالیتاستان شامل کنگان و جم سهم 

 2درصد رشد مثبت را تجربه کرده است. در میان  2.54 هرسالمتوسط در  طوربهدر این دوره اشتغال صنعتی در استان 

 .اندداشتهکنگان، دیر، جم رشد مثبتی را  یهاشهرستانن نیز در این دوره شهرستان استا

متوسط  12جدول درشهرستان عسلویه فعلی بخشی از شهرستان کنگان بوده است . 1329الزم به ذکر است که در سال 

که مشخص  طورهمانو نشان داده شده است  1385-29استان بوشهر در دوره  یهاشهرستاندر رشد ساالنه اشتغال صنعتی 

 .دانکردهتجربه متوسط رشد مثبتی را  (دیر و جم جنوبی استان بوشهر )کنگان ، یهاشهرستاناست در این دوره 
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 آن  یهاشهرستانخت در استان بوشهر و سا-: روند تحوالت اشتغال کل و اشتغال گروه صنعت 12جدول 

 1331-91در دوره 

  
  

 متوسط رشد ساالنه )درصد(  1391 1331

 کل 
-صنعت 

 ساخت 

 سهم گروه 

ساخت-صنعت   

از کل )درصد(   

 کل 
-صنعت 

 ساخت 

 سهم گروه 

ساخت-صنعت   

از کل )درصد(   

 کل 
-صنعت 

 ساخت 

 استان 
26242

9 
26328 2.89 

33224

2 
22223 8.22 4.32 2.54 

 4.22- 9.62 8.93 6963 35428 19.23 3521 33295 بوشهر 

 3.35- 1.45 6.35 1211 13243 8.69 1436 16394 تنگستان 

 18.63 6.36 12.83 2944 15222 3.43 839 11392 جم

 3.25- 9.12- 8.24 5983 56869 19.45 5226 53382 دشتستان 

 3.13- 9.62 8.95 1633 29229 2.36 1214 12692 دشتی 

 15.23 2.32 8.26 1298 14625 4.42 533 13949 دیر 

 9.88- 9.12 4.69 323 8623 4.86 415 8546 دیلم 

 11.22 16.61 11.92 19821 28326 13.54 6292 45812 کنگان

 1.93- 9.35 5.31 1323 24333 6.25 1463 23488 گناوه 

 1331و 1335ی هاسال: سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

 آن یهاشهرستانساخت از اشتغال استان بوشهر و -روند تحوالت سهم گروه فعالیتی صنعت: 11نمودار 

 )درصد( 1331-91در دوره  

 
 1331و  1335ی هاسالسرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ
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درصد از اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده است. این در  28.42 ییتنها بهشهرستان بوشهر  1385در سال 

درصد بوده است. پس از شهرستان بوشهر،  23.16ن سال حالی است که سهم این شهرستان از کل اشتغال استان در ای

سهم  2نقشه در  بعدی هستند. یهارتبهدرصد در  22.31درصد و دشتستان با سهم  23.42کنگان با سهم  یهاشهرستان

  . نشان داده شده است 1385ساخت در سال -از اشتغال گروه فعالیتی صنعت  هاشهرستان

درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است،  22.63نیز شهرستان کنگان که  1329در سال  3نقشهوجه به با ت

 یهاشهرستاندرصد از اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده است. پس از شهرستان کنگان  36.49 تنهاییبه

نیز  4نقشه در  .(13جدول ) بعدی قرار دارند هایرتبهدرصد در  16.22ستان با سهم درصدی و دشت 29.26بوشهر با سهم 

 طورهمانبه نمایش درآمده است و 1329استان بوشهر در سال  یهاشهرستانساخت از اشتغال  -سهم گروه فعالیتی صنعت 

 . باشندیمدارا  و کنگان بیشترین سهم اشتغال صنعتی را از کل اشتغال شهرستانجم  یهاشهرستانکه مشخص است 

 استان بوشهر از اشتغال کل و اشتغال صنعتی استان بوشهر  یهاشهرستانروند تحوالت سهم  :13جدول 

 )درصد( 1331-91در دوره 

  

 تغییر سهم  1391 1331

ساخت -صنعت  کل   کل  
- صنعت

 ساخت 
ساخت -صنعت  کل   

……  199 199 199 199 استان    …….  

 8.23- 4.42- 29.26 22.68 28.42 23.16 بوشهر 

 1.32- 9.81- 4.95 5.32 5.44 6.29 تنگستان 

 3.54 9.44 6.83 4.38 3.39 4.34 جم

 5.33- 4.22- 16.22 13.98 22.31 21.39 دشتستان 

 1.32- 1.18- 5.46 6.92 3.25 3.23 دشتی 

 1.85 9.45- 4.94 4.32 2.12 4.84 دیر 

 9.25- 9.58- 1.33 2.52 1.53 3.13 دیلم 

 12.29 12.63 36.49 22.63 23.42 13.99 کنگان

 9.29- 1.32- 4.66 3.32 5.56 8.32 گناوه 

 1331و  1335ی هاسالسرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ
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 درصد -1331ساخت استان بوشهر در سال  -از اشتغال گروه فعالیتی صنعت هانشهرستاسهم : 12نمودار 

 
 1335سرشماری نفوس و مسکن سال  :مأخذ

 درصد -1391ساخت استان بوشهر در سال  -اشتغال گروه فعالیتی صنعتاز  هاشهرستانسهم : 13نمودار 

 
 1331 سرشماری نفوس و مسکن سال :مأخذ
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 رحسبببزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر  هایکارگاهتحلیل وضعیت  -1-2-3-2-1-1-1-3

 رشته فعالیت

  رشته فعالیت برحسببزرگ صنعتی استان بوشهر  هایکارگاهتحلیل تعداد  -1-2-3-2-1-1-1-3-1

مورد  هاهکارگان ای یافزوده ارزشو  یگذارهیسرما ،اشتغال که آنصنعتی استان قبل از  بزرگ هایکارگاهدر بررسی 

در  .ردیگیمرشته فعالیت صنعتی مورد تحلیل قرار 24 برحسببزرگ صنعتی استان  هایکارگاهتعداد  ،بررسی قرار گیرد

فعالیت از سال  نوع برحسبکل کشور و استان بوشهر  کارکن و بیشتر( بزرگ صنعتی )ده نفر هایکارگاهتعداد  14جدول 

 بوشهر درکارگاه بزرگ صنعتی در  28تعداد  1382در سال  شودمیکه مالحظه  گونههمان .تآورده شده اس 1322تا  1382

ی هاسالا کرده است و در کارگاه تغییر پید 194به  1329ی هاسالرشته فعالیت وجود داشته است که با اندکی افزایش در  24

رسیده است )در واقع استان بوشهر در طول دوره مورد  1322کارگاه در سال  24اندکی کاهش یافته و به  1322و  1321

وره در کشور نیز در د (.روند کاهشی داشته است ،اندکی افزایش یافته است هاکارگاهکه تعداد  1329بررسی به غیر از سال 

 .کاهش پیدا کرده است هاکارگاه( تعداد 1382-22مورد بررسی )

هم برای  این شاخص ،بزرگ هایکارگاهیک از رشته فعالیت صنعتی از کل  هر هایکارگاهبررسی سهم تعداد منظور به

بر اساس  درج شده است. 16جدول  آمده و در به دست 15جدول کشور و هم برای استان بوشهر با استفاده از اطالعات 

صنایع  یهاتیفعالبزرگ صنعتی که در رشته  هایکارگاهآمده در دوره مورد بررسی در استان بوشهر تعداد  به دستشاخص 

 داناشتهدتولید مواد و محصوالت شیمیایی فعالیت  عیو صنا یرفلزیغتولید سایر محصوالت کانی  ،غذایی و آشامیدنیمواد 

تان در بزرگ اس هایکارگاهسه فعالیت از تعداد کل  سهم این .انددادهرا به خود اختصاص  هاکارگاهبیشترین سهم از کل 

بنابراین این سه صنعت یاد شده به ترتیب گفته شده رتبه اول تا سوم را از نظر تعداد  .درصد رسیده است 61به  1322سال 

 .انددادهبه خود اختصاص  هاکارگاه

تون و تنباکو و هیچ کارگاه بزرگ صنعتی در زمینه ساخت محصوالت از تو 1382-22ی هاسالدر استان بوشهر در 

 آالتنیماشتولید  -تولید ابزار پزشکی اپتیکی و دقیق -بازیافت -وسایل ارتباطی هادستگاهتلویزیون و  ،ساخت رادیو-سیگار

. داشته استوجود نتولید پوشاک  –و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان تولید چوب  –تولید وسایل نقلیه موتوری  –اداری 

 شودیمبزرگ صنعتی کشور نیز مالحظه  هایکارگاهاز کل استان  بزرگ صنعتی هایکارگاهاز مقایسه شاخص سهم تعداد 

 یهاسهمرتیب با ن به تصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و تولید مبلما ،نقل و حملتولید سایر وسایل  که به ترتیب

دول جدر . انددادهکشور را به خود اختصاص  هایکارگاهدرصد بیشترین سهم از کل تعداد  1.12 ،درصد 1.31 ،درصد 3.62

ال بزرگ صنعتی کشور و استان بوشهر در س هایاهکارگی صنعتی از کل هافعالیتیک از رشته  هر هاکارگاهسهم تعداد  14
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صنایع تولید مواد و محصوالت  ،نایع مواد غذایی و آشامیدنیص شودمیکه مشاهده  گونههمان .به نمایش در آمده است 1322

خودنمایی شتر در استان بی هاکارگاهصنایع برتر به لحاظ تعداد  عنوان به یرفلزیغشیمیایی و تولید سایر محصوالت کانی 

 .کندمی

 1339-1392نوع فعالیت برحسبکل کشور و استان  نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهتعداد  :11جدول 

 عنوان فعالیت  ISICکد 

 استان بوشهر  کل کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

نعتی ی صهافعالیتکلیه   15391 14262 14388 14622 28 194 22 24 

 24 28 23 23 2352 2336 2342 2356 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9 9 9 9 5 3 2 2 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9 9 1 1 1955 1931 1125 1131 تولید منسوجات 13

 9 9 9 9 139 132 131 146 تولید پوشاک 18

یف و کفشتولید ک 12  135 135 188 164 2 2 9 9 

 9 9 9 9 121 123 121 133 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 9 9 3 4 339 335 315 323 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  221 236 129 165 2 2 9 9 

نفت هایگاهپاالیشکک و  زغالصنایع تولید  23  136 121 149 152 1 1 9 9 

 13 15 13 16 286 232 236 241 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

   4 4 4 1938 1996 1915 1996 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 13 16 29 18 3166 3121 3239 3395 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

یتولید فلزات اساس 23  648 633 655 633 1 2 9   

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  1129 1134 1144 1925 6 3 6 5 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  1923 1991 262 269 3 2 9 9 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  34 36 38 31 9 9 9 9 

قال برقمولد و انت آالتماشینتولید  31  429 468 482 436 5 5 5 5 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  68 31 34 63 9 9 9 9 

 9 9 9 9 149 155 142 162 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9 9 9 9 665 669 636 316 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  155 144 138 122 4 6 5 5 

 5 5 5 4 383 498 444 432 تولید مبلمان 36

 9 9 9 9 12 11 13 2 بازیافت 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

هافعالیتسایر     9 9 9 9 9 9 15 16 

  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه یریآمارگنتایج : مأخذ
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-1392نوع فعالیت  برحسبکل کشور و استان  نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهسهم تعداد : 11جدول 

1339 

 عنوان فعالیت  ISICکد 

 استان بوشهر  کل کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   199 199 199 199 199 199 199 991  

 25.53 28.28 25.26 23.55 18.33 18.59 18.33 18.91 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.93 9.92 9.91 9.91 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9.99 9.99 9.26 1.92 3.18 3.24 3.52 3.65 تولید منسوجات 13

.9 9.88 9.82 9.88 9.25 تولید پوشاک 18 99  9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 1.22 2.94 1.12 1.23 1.13 1.14 تولید کیف و کفش 12

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.82 9.83 9.81 9.29 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 9.99 9.99 2.88 4.98 2.25 2.23 2.11 2.14 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهر انتشار، چاپ و تکثی 22  1.44 1.58 1.28 1.12 2.94 1.22 9.99 9.99 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  9.82 9.81 9.25 1.93 1.92 9.26 9.99 9.99 

 18.92 15.15 16.35 16.33 6.31 6.35 6.26 6.15 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

الستیکیتولید محصوالت الستیکی و پ 25  6.53 6.38 6.89 3.96 4.98 3.85 4.94 9.99 

 18.92 16.16 12.23 18.33 21.54 21.58 21.52 21.69 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.99 9.99 1.22 1.92 4.61 4.43 4.26 4.24 تولید فلزات اساسی 23

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  3.38 3.85 3.34 3.45 6.12 6.33 6.96 5.32 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  6.31 6.62 6.55 6.53 3.96 1.22 9.99 9.99 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  9.22 9.24 9.26 9.21 9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  3.29 3.13 3.26 3.24 5.19 4.81 5.95 5.32 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.44 9.43 9.59 9.43 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.25 1.95 1.99 1.96 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 4.52 4.46 4.52 4.68 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملسایل تولید سایر و 35  1.91 9.26 9.23 9.83 4.98 5.33 5.95 5.32 

 5.32 5.95 4.81 4.98 2.63 2.36 2.23 3.13 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.98 9.93 9.92 9.96 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

هافعالیتسایر    9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 15.15 13.92 

 محاسبات مشاور و  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه یریآمارگنتایج : مأخذ
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نفر کارکن و  11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهی صنعتی از کل هافعالیتسهم تعداد کارگاه هر یک از رشته  :11نمودار 

 1392ور و استان بوشهر در سال کش بیشتر(

 
 و محاسبات مشاور 1332 نفر کارکن و بیشتر سال 11صنعتی  هایکارگاه یریآمارگنتایج مأخذ: 
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نوع  برحسبنفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر از کل کشور  11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهسهم تعداد  :11جدول 

 1339-1392فعالیت

د 
ISICک

 

 1392 1391 1391 1339 عنوان فعالیت

ی صنعتیهافعالیتکلیه   9.64 9.39 9.63 9.64 

 9.83 1.92 9.28 9.28 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9.99 9.99 9.92 9.92 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید پوشاک 18

 9.99 9.99 1.14 1.14 تولید کیف و کفش 12

مبلمان رازیغبهتولید چوب و محصوالت چوبی  29  9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.25 1.22 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.29 9.85 9.99 9.99 

نفت هایپاالیشگاهکک و  لزغاصنایع تولید  23  9.34 9.83 9.99 9.99 

 1.32 1.69 1.82 1.39 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 9.99 9.49 9.32 9.49 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 9.54 9.59 9.62 9.54 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.99 9.99 9.31 9.15 تولید فلزات اساسی 23

آالتماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  9.59 9.69 9.52 9.46 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  9.22 9.29 9.99 9.99 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  1.92 1.93 1.94 1.95 

ارتباطی هایدستگاهرادیو و تلویزیون و  تولید 32  9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  2.58 4.13 3.62 4.19 

 1.22 1.23 1.13 9.84 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 بازیافت 33

 9.99 9.99 9 9 کشت و صنعت 38

 و محاسبات مشاور 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه یریآمارگنتایج : مأخذ
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 عالیت رشته ف برحسببزرگ صنعتی استان بوشهر  هایکارگاهتحلیل اشتغال در  -1-2-3-2-1-1-1-3-2

تحلیل قرار  عتی موردبزرگ صن هایکارگاهبر  دیتأکبا  ،مختلف بخش صنعت یهاتیفعالشاغالن رشته  ،بخشدر این 

ان تبزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( کل کشور و اس هایکارگاهبدین منظور بر اساس تعداد شاغالن  .خواهند گرفت

بزرگ صنعتی در کل کشور و استان  هایکارگاهعالیت سهم شاغالن در هر رشته ف (،13جدول ) 1382-22بوشهر در دوره 

 آورده شده است. 18جدول به دست آمده در  هایشاخصاستخراج و 

آمده حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی در استان بوشهر صنایع تولید مواد ومحصوالت شیمیایی  به دستارقام 

 و بقیه شاغالن بزرگ را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است هایکارگاهرصد شاغالن د 69در حدود  تنهایی  به

 و حملر وسایل صنایع تولید سای هافعالیتکه از بین این  اندبودهی صنعتی استان مشغول به کار هافعالیت یهارشتهدر سایر 

ی استان را در تی و آشامیدنی به ترتیب بیشترین شاغالن صنعو صنایع مواد غذای یرفلزیغتولید سایر محصوالت کانی  ،نقل

 .انددادهخود جای 

انتشار  ،اسیتولید فلزات اس ،و محصوالت چوبی به غیر از مبلمانتولید چوب  در استانی صنعتی هافعالیتدر بین رشته 

 .انددادهص صنعت را به خود اختصا ضبط شده درصد ناچیزی از شاغلین بخش هایرسانهچاپ و تکثیر 

ایل و تولید وس غیرفلزیساخت محصوالت کانی  ،هاآشامیدنیدر کشور نیز صنایع ساخت محصوالت غذایی و انواع 

ید ی تولهافعالیت. انددادهرا به خود اختصاص  بزرگ صنعتی هایکارگاهدرصد از شاغلین در  49نقلیه موتوری در حدود 

  .در رتبه بعدی قرار دارندت شیمیایی و منسوجات صنایع تولید مواد و محصوال ،فلزات اساسی

ترسیم  15نمودار در  1322بزرگ صنعتی کل کشور و استان بوشهر در سال  هایکارگاهسهم شاغالن در هر رشته فعالیت 

حصوالت تولید سایر م –نقل و حملتولید سایر وسایل  –یع تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنا ،بر این اساس .شده است

تصاص به خود اخدر استان بیشترین سهم از شاغالن در بخش صنعت را  ،و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی غیرفلزیکانی 

 .اندداده

بخش  ختلفی مهافعالیترشته  برحسببزرگ صنعتی استان بوشهر از کل کشور  هایکارگاهسهم شاغالن  12جدول در 

 ،بزرگ صنعتی کشور هایکارگاهدر صد از شاغالن  1.22حدود  یطورکل بهبر اساس این اطالعات  صنعت آورده شده است.

درصد( و  1.94) 1382کمترین میزان این شاخص مربوط به سال  .اندداشتهبزرگ صنعتی استان اختصاص  هایکارگاهبه 

درصد و  15بیش از  نقل و حملصنعت تولید سایر وسایل  .بوده است رصد(د 1.49) 1322 بیشترین میزان آن مربوط به سال 

 .اندنمودهمتناظر در کشور را جذب  یهارشتهدرصد شاغالن صنعتی در  8صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی بیش از 
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ستان رتبه غالن صنعتی اتولید مبلمان در جذب شا، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی و پس از این دو گروه فعالیتی صنعتی

 . اندکردهباالیی را کسب 

 به .وده استد بکمتر از یک درص هاسالسهم شاغالن استان از کشور در بیشتر  ،ی بخش صنعت استانهافعالیتدر سایر 

 ولید کاغذت –تولید مواد و محصوالت شیمیایی –ونقلحملفعالیت ذکر شده در باال )تولید سایر وسایل  4 جز به گرید عبارت

ه ی بخش صنعت کشور توسط رشتهافعالیتکمتر از یک درصد شاغالن در سایر  (،و محصوالت کاغذی و تولید مبلمان

 .اندشدهی یاد شده در استان جذب هافعالیت
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 بوشهر کل کشور و استان  نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهتعداد شاغالن : 13جدول 

 1339-1392نوع فعالیت برحسب

 عنوان فعالیت  ISICکد 

 استان بوشهر  کل کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   1248642 1242283 1296331 1232533 13936 13921 16232 13223 

 259 1932 1922 226 214632 129522 183323 121953 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9 9 9 9 3122 3266 3412 3333 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 38 62 33 86 86335 89329 32399 83684 تولید منسوجات 13

 9 9 9 9 3353 6231 3366 3856 تولید پوشاک 18

 16 42 38 46 3484 6663 3422 3163 تولید کیف و کفش 12

چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان تولید 29  6366 6826 6346 8898 9 9 15 15 

 399 258 335 341 22239 29993 12396 12515 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  11458 11325 8381 8921 22 31 35 23 

تنف هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  23833 25461 23513 39256 31 31 58 32 

 12336 19695 2539 8299 139545 114482 113959 115385 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 224 139 295 292 62338 61894 69618 58538 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

433113 139889 134436 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26  134262 221 1189 1934 1985 

 35 22 22 11 139621 118484 122532 118993 تولید فلزات اساسی 23

آالتماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  36661 35688 32228 35313 136 189 23 28 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  89146 89134 35229 36811 52 48 44 49 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتاشینمتولید  39  5624 5438 5534 5563 9 9 9 9 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  53181 52513 42635 44626 253 265 229 215 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  3932 6864 3511 3651 9 9 9 9 

 9 9 9 9 13361 13929 13913 12324 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9 9 9 9 131512 139423 143812 148386 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  15529 13922 14439 14123 1521 3688 2242 2138 

 218 245 259 164 13455 13252 29343 12323 تولید مبلمان 36

 9 9 9 9 356 344 411 399 بازیافت 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه یریآمارگنتایج  :مأخذ
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 کل کشور نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهسهم شاغالن در هر رشته فعالیت  :13جدول 

 1339-1392 و استان بوشهر 

 عنوان فعالیت  ISICکد 

 استان بوشهر  کل کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 

 5.39 6.34 6.99 3.19 16.33 15.32 15.19 15.39 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.56 9.69 9.69 9.62 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9.44 9.42 9.45 9.66 6.35 6.66 6.38 6.39 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.61 9.53 9.52 9.63 تولید پوشاک 18

 9.92 9.39 9.46 9.35 9.58 9.55 9.69 9.53 تولید کیف و کفش 12

ولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمانت 29  9.54 9.55 9.56 9.62 9.99 9.99 9.92 9.98 

 1.63 1.58 1.23 2.62 1.32 1.66 1.52 1.56 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.22 9.22 9.62 9.63 9.22 9.18 9.22 9.15 

نفت هایپاالیشگاهک و ک زغالصنایع تولید  23  2.23 2.95 1.25 2.42 9.54 9.42 9.36 9.49 

 62.94 65.15 56.22 62.29 19.29 2.42 2.42 2.24 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 1.25 1.94 1.29 1.55 4.83 5.12 4.88 4.62 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

زیتولید سایر محصوالت کانی غیرفل 26  13.23 13.35 14.48 13.62 3.93 6.23 6.35 6.95 

 9.29 9.18 9.13 9.98 19.21 2.82 2.86 2.45 تولید فلزات اساسی 23

آالتماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  6.14 6.92 5.22 5.22 1.94 1.96 9.69 9.55 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  6.42 6.45 6.24 6.99 9.45 9. 82  9.23 9.22 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  9.46 9.44 9.46 9.44 9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  4.26 4.23 4.11 3.42 1.24 1.56 1.38 1.29 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.53 9.55 9.62 9.69 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 1.98 1.92 1.95 9.22 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 19.28 19.81 11.82 11.22 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  1.24 1.33 1.29 1.11 12.29 21.63 13.82 12.15 

 1.22 1.51 1.43 1.26 1.36 1.42 1.64 1.55 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.93 9.93 9.93 9.92 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور و 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ

  



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
41 

 کل کشور  نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهسهم شاغالن در هر رشته فعالیت : 11نمودار 

 1392در سال  و استان بوشهر

 
  و محاسبات مشاور  1332 نفر کارکن و بیشتر سال 11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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 نوع برحسباستان بوشهر از کل کشور  نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاه سهم شاغالن :19جدول 

 1339-1392 -فعالیت
 1392  1391 1391 1339 عنوان فعالیت  ISICکد 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   1.94 1.33 1.35 1.49 

 9.44 9.54 9.54 9.48 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

توتون و تنباکو تولید محصوالت از 16  9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.92 9.92 9.19 9.19 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید پوشاک 18

 9.21 9.33 1.95 9.64 تولید کیف و کفش 12

 9.13 9.22 9.99 9.99 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 1.31 1.22 1.39 1.35 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.25 9.23 9.42 9.34 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  9.25 9.28 9.25 9.23 

 2.48 2.26 8.18 3.11 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 9.36 9.28 9.34 9.35 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 9.62 9.52 9.62 9.53 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.93 9.92 9.92 9.91 تولید فلزات اساسی 23

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  9.18 9.24 9.13 9.13 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  9.93 9.96 9.96 9.95 

اتیو محاسب حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  9.48 9.59 9.58 9.48 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  19.25 21.63 15.52 15.35 

 1.25 1.36 1.23 9.85 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور و 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ

ستان ا بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( هایکارگاهدر  یگذارهیسرماتحلیل  -1-2-3-2-1-1-1-3-3

 رشته فعالیت  حسب بر بوشهر

در این قسمت به تحلیل  ،رار گیردبزرگ صنعتی استان مورد بررسی ق هایکارگاه افزوده ارزش که آنقبل از 

فر بزرگ صنعتی )ده ن هایکارگاه گذاریسرمایهدیر ارزش مقا .شودمیپرداخته  هاکارگاهانجام شده در این  گذاریسرمایه



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
43 

 هافعالیتآورده شده است . در بررسی کلی این  29جدول در نوع فعالیت  برحسبکل کشور و استان بوشهر  کارکن و بیشتر(

ی تولید محصوالت توتون و هاعالیتفدر  گذاریسرمایههیچ نوع  1322تا  1382ی هاسالکه در تمامی  شودمیمالحظه 

تولید  ،ارتباطی یهااهدستگتولید رادیو و تلویزیون و  ،حسابگر و محاسباتی ،اداری آالتنیماشتولید  ،تولید پوشاک ،تنباکو

  .در استان بوشهر صورت نگرفته است تولید وسایل نقلیه موتوری ،قیقابزار پزشکی اپتیکی و د

هیچ نوع  1382و تجهیزات که در سال  آالتماشینضبط شده و تولید  هایرسانه کثیرانتشار چاپ و ت طور نیهم

یع ادر این صنایع صورت گرفته است همچنین صن گذاریسرمایه 1322الی  1329ی هاسالدر  ،اندنکردهجذب  گذاریسرمایه

  . انجام شده است گذاریسرمایه اهآنبر روی  1321تنها در سال  کک زغالصنایع تولید تولید چوب و محصوالت چوبی و

 ،هاتیعالفی صنعتی استان و مقایسه با سایر هافعالیتیک از رشته  انجام شده در هر گذاریسرمایهتشخیص میزان  منظور به

بوشهر محاسبه  کل کشور و استان (و بیشتر بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن هایکارگاهدر هر رشته فعالیت  گذاریسرمایهسهم 

 .درج شده است 21جدول در نتایج  و

ر کل صنعت د گذاریسرمایهدر هر رشته فعالیت صنعت به  )تشکیل سرمایه ثابت( گذاریسرمایهاین شاخص از نسبت 

از رشته  در هریک گذاریسرمایهبه  گذارانسرمایهمیزان گرایش  دهنده نشانو  دیآیمصد به دست  در ضرباستان یا کشور 

گرایش  ،اشدب تربزرگآمده برای یک فعالیت صنعتی  به دستهر چه شاخص  .باشدیمی صنایع بزرگ استان هافعالیت

 .در آن رشته از صنعت بیشتر بوده است گذاریسرمایهبه  گذارانسرمایه

درصد   38 در حدود تنهایی  به 1322تا  1382که از سال  آیدمیبه دست آمده چنین بر  هایشاخصاز مالحظه 

رایش گ ی تولید مواد و محصوالت شیمیایی بوده است و پس از آن عمدههافعالیتبخش صنعت استان در  گذاریسرمایه

ولید سایر و ت نقل و حملتولید سایر وسایل  یهاتیفعال یسو به ،مقدار سهم ازنظرالبته با اختالف فاحش  گذارانسرمایه

 بعد از صنایع تولید مواد و غیرفلزیصنعت تولید سایر محصوالت کانی  1322در سال  .است بوده غیرفلزیمحصوالت کانی 

 2.26 .استان را به خود اختصاص داده است گذاریسرمایهدرصد از سهم  41در حدود  درصد( 42.15) محصوالت شیمیایی

 .داشته است تصاصدو فعالیت یاد شده اخ جز به ی صنعتیهافعالیتدرصد باقیمانده به سایر رشته 

لزات ی تولید فهافعالیتانجام شده در بخش صنعت مربوط به  گذاریسرمایهعمده  ،در کل کشور در دوره مورد بررسی

 .اختصاص داشته است غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی  ،یع تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنا اساسی،

شور و بزرگ کل ک هایکارگاهی صنعتی هافعالیتدر هریک از رشته  گذاریسرمایهرایش به وضعیت گ 16نمودار در 

بیشترین گرایش  1322در سال  شودمیکه مالحظه  طورهمان .به تصویر کشیده شده است 1322استان بوشهر در سال 

ت کانی یی و تولید سایر محصوالشیمیا و محصوالتصنایع تولید مواد  یسوبهدر استان بوشهر به ترتیب  گذاریسرمایه
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استان را به خود اختصاص  گذاریسرمایهدرصد از  28بوده است که در کل بیش از  نقل و حملو تولید سایر وسایل  غیرفلزی

 . اندداده

 35.15در بخش صنعت به تولید فلزات اساسی با سهم  گذاریسرمایهعمده  هایگرایشدر کشور  1322اما در سال 

درصد و صنایع  11.26با  هاآشامیدنیصنایع مواد غذایی و ،درصد 14.93با  غیرفلزیلید سایر محصوالت کانی تو درصد،

 .اختصاص داشته است ،درصد 19.58و محصوالت شیمیایی با تولید مواد 

ته بررسی وضعیت رش منظور بهاکنون  ی صنعتی در کل صنعت،هافعالیتپس از تحلیل وضعیت هریک از رشته 

ته در کشور مان رشهر رشته فعالیت صنعتی استان از ه گذاریسرمایهسهم  ،صنعتی استان در مقایسه با کشور یهاتیفعال

 .محاسبه شده است

 هایکارگاهر د گذاریسرمایهاستان بوشهر از  (رگ صنعتی )ده نفر کار کن و بیشتربز هایکارگاهدر  گذاریسرمایهسهم 

درصد بوده است و روند  5.46درصد ، 6.36درصد ، 8.55و به ترتیب 1321- 1329-1382 یهاسالبزرگ صنعتی کشور در 

درصد رسیده  2.35در نهایت به همچنان این روند کاهشی ادامه داشته است که  1322تا سال  که دهدیمکاهشی را نشان 

 .است

ورد بررسی بیشترین سهم از و صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی در دوره م نقل و حملتولید سایر وسایل 

این میزان سرمایه جذب شده  هرچند که. انددادهبه خود اختصاص  از کشوررا  هافعالیتانجام شده در این  یهایگذارهیسرما

 نقل و ملحدر صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی طی دوره مورد بررسی کاهش یافته و در صنایع تولید سایر وسایل 

 .د بررسی افزایش یافته استوره مورطی د

 الزم به ذکر است که:  22جدول و  21جدول ،  29جدول در خصوص اطالعات ارائه شده در

دول یه بر بودن این صنایع، در جبه دلیل حجم سرمایه گذاری بسیار باال در صنایع پتروشیمی استان و ماهیت سرما -1

سهم سایر فعالیتهای صنعتی از سرمایه گذاری انجام شده در صنایع استان بسیار پایین و نزدیک به صفر نشان داده  23شماره 

 شود. 

واقعیت آن است که بجز چند فعالیت صنعتی مهم در استان بوشهر، سایر فعالیتهای صنعتی موجود در استان در وضعیت  -2

جود جایگاه خاصی در صنعت استان، حتی بدون در نظر گرفتن صنایع پتروشیمی، ندارند و بنابراین سرمایه گذاری خاصی مو

روی آنها در سالهای اخیر صورت نگرفته است. شاید دلیل اصلی این امر عدم جود مزیت نسبی استان در مقایسه با کشور در 

 نسوجات و ... از این قرارند. این گونه صنایع باشد. صنایعی مانند پوشاک، م
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اما مسئله مهم در خصوص این جداول ارقام مربوط به سرمایه گذاری در صنایعی است که از قضا هم جایگاه خاصی  -3

در استان دارند و هم استان در آنها در مقایسه با کشور بر اساس شاخص ضریب مکانی ارزش افزوده دارای مزیت نسبی است. 

تولید  ،صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذین بوشهر بر اساس این شاخص در استا 1322در سال 

دارای  و نقل آالت و تولید سایر وسایل حملجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به ، سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 مزیت نسبی است. 

درصد از ارزش افزوده صنعتی  1.8رصد از ارزش افزوده صنعتی کشور، د 14.2صنایع غذایی و آشامیدنی  1322در سال 

 9.2درصد از ارزش افزوده صنعتی استان بدون پتروشیمی را به خود اختصاص داده است. همچنین در این سال  34.4استان و 

سال  ت که در ایندرصد از ارزش افزوده این صنعت در کل کشور به استان بوشهر اختصاص داشته است. این در حالی اس

درصد از کل سرمایه  9.92میلیارد ریال در این صنعت در استان بوشهر سرمایه گذاری شده که معادل  13تنها در حدود 

گذاری انجام شده روی این صنعت در کشور است که بسیار ناچیز و نگران کننده است. سهم استان بوشهر از سرمایه گذاری 

درصد  9.1درصد و  9.52درصد،  9.96نیز به ترتیب  1321الی  1382کشور در سالهای  انجام شده روی این صنعت در کل

است.  بنابراین انتظار می رود با ادامه این روند در سالهای آتی استان بوشهر جایگاه خود را در این صنعت در کشور از دست 

 بدهد. 

درصد از ارزش  9.1زش افزوده صنعتی کشور، درصد از ار 9.2تولید کاغذ و محصوالت کاغذی  1322همچنین در سال 

. درصد از ارزش افزوده صنعتی استان بدون پتروشیمی را در اختیار داشته است. همچنین در این سال 1افزوده صنعتی استان و 

درصد از ارزش افزوده این صنعت در کل کشور به استان بوشهر اختصاص داشته است. این در حالی است که در سال  9.62

درصد از کل سرمایه  9.23میلیارد ریال در این صنعت در استان بوشهر سرمایه گذاری شده که فقط  6ورد بررسی تنها م

گذاری انجام شده روی این صنعت در کشور را شامل می شود. سهم استان از سرمایه گذاری انجام شده روی این صنعت در 

دصد بوده است. بنابراین با این حجم  1.94درصد و  2.31درصد،  9.23نیز به ترتیب  1321الی  1382کل کشور در سال 

 سرمایه گذاری انتظار می رود استان در سالهای آتی تنها بتواند سهم خود را از این صنعت در کشور حفظ نماید. 

درصد  32.5درصد از ارزش افزوده صنعتی استان،  2صنایع کانی غیرفلزی از جمله مهمترین صنایع استان است. این صنایع 

به خود اختصاص  1322درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور را در سال  8.6از ارزش افزوده صنعتی بدون پتروشیمی استان و 

به استان بوشهر اختصاص داشته است. در  1322درصد از ارزش افزوده صنایع مذکور در کشور در سال  1.62داده است. 

درصد از  3این صنعت در استان بوشهر سرمایه گذاری شده است که معادل حدود میلیارد ریال در  1194سال مورد بررسی 

کل سرمایه گذاری انجام شده در این صنعت در کشور است. اما سهم استان از سرمایه گذاری انجام شده روی این صنعت 
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ده است. بنابراین اگر استان درصد بو 9درصد و  9.3درصد،  9.91بسیار اندک و به ترتیب برابر  1321الی  1382در سالهای 

 بخواهد جایگاه خود را در این صنعت در کشور حفظ نماید یا ارتقاء بدهد به حجم سرمایه گذاری بیشتری نیازمند است. 

صنایع تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات نیز از دیگر صنایع استان است که هم سهم قابل 

صنعتی استان دارد و هم استان در آن جایگاه خاصی در کشور دارد. سهم این رشته صنعتی از ارزش توجهی از ارزش افزوده 

درصد و از ارزش افزوده صنعتی  9.3درصد، از ارزش افزوده صنعتی استان  4.3برابر  1322افزوده صنعتی کشور در سال 

از ارزش افزوده این رشته صنعتی در کل کشور  سهم استان 1322درصد بوده است. در سال  6.6استان بدون پتروشیمی نیز 

 9.92میلیارد ریال در استان بوشهر در این صنعت سرمایه گذاری شده که معادل  9.5درصد بوده است. در این سال تنها  9.53

 نیز سهم استان از سرمایه 1382-21درصد از کل سرمایه گذاری انجام شده در این صنعت در کشور بوده است. در دوره 

درصد بوده و می توان انتظار داشت  9.98درصد و  9.22درصد،  9.92گذاری انجام شده در این صنعت در کشور به ترتیب 

 که با ادامه این روند سرمایه گذاری در سالهای آتی استان جایگاه خود را در این صنعت در کشور از دست بدهد. 

هر کشتی سازی نیز می گردد یکی از مهمترین صنایع استان بوشصنایع ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل که شامل صنایع 

درصد از ارزش افزوده صنعتی  9.1درصد از ارزش افزوده صنعتی کشور،  9.4، 1322پس از صنایع پتروشیمی است. در سال 

بوشهر از  ندرصد از ارزش افزوده صنعتی استان بدون پتروشیمی به این صنعت اختصاص داشته است. سهم استا 1.5استان و 

درصد است. حجم سرمایه گذاری انجام شده روی این صنعت که به ویژه در سالهای  1.34ارزش افزوده این صنعت در کشور 

درصد از  48میلیارد ریال بوده است که معادل  215به بعد( با افت شدید تولید در استان مواجه شده، تنها  1385اخیر )از سال 

در این صنعت در کشور است. سهم استان از سرمایه گذاری انجام شده روی این صنعت در  کل سرمایه گذاری انجام شده

درصد بوده است و بنابراین انتظار می رود با سهم  84درصد و  43درصد،  19.8نیز به ترتیب  1382-21کل کشور در دوره 

شور، در سالهای آتی شاهد حفظ و حتی سرمایه گذاری باالی استان از کل سرمایه گذاری انجام شده روی این صنعت در ک

  ارتقاء جایگاه استان در این صنعت در کشور باشیم.
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 بحس بر بوشهر استان و کشور کل (بیشتر و کارکن نفر 11) صنعتی بزرگ هایکارگاه گذاریسرمایه ارزش :21جدول 

 1339-1392 - (ریال میلیون) فعالیت نوع

ن فعالیت عنوا ISICکد   

 استان بوشهر )میلیون ریال( کل کشور)میلیون ریال(

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   81563299 68342999 23936999 112811999 6236861 4342659 5989634 2654188 

 12642 2211 36393 3832 13482699 2523399 6192499 6445299 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9 9 9 9 1344699 18499 3132699 194699 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 53 288 29 116 5135299 2886599 2642299 2626499 تولید منسوجات 13

 9 9 9 9 133499 29599 36699 36399 تولید پوشاک 18

94229 66899 تولید کیف و کفش 12  22399 154299 25 9 12333 9 

 9 43 9 9 1252199 332299 623499 163299 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 6293 3283 2624 2286 2312699 362399 416499 329699 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  133299 228399 316399 583996  9 1339 122 381 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  1498599 12631399 2286999 2335299 9 9 2293 9 

 1394596 4492348 3332639 6233622 12243499 25328699 12663299 15183599 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

2399122 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25  2191199 2632699 3943399 6235 5338 1533 2255 

 1194916 332123- 25215 1366 15862399 11489199 8863599 12185399 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 289 44 153- 9 32656199 18225499 3421299 23158299 تولید فلزات اساسی 23

تآالشینماجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  2236499 2623199 1319599 2436199 414 3384 1328 534 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  231299 2214199 2323299 3364299 9 1229 291 361 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  31699 223299 -13399 129299 9 9 9 9 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  2918199 1259299 1666399 1266599 54 282426 1521 2832 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  193499 168699 152299 424399 9 9 9 9 

 9 9 9 9 834899 334499 495899 333399 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

6916992 2262399 3459699 تولید وسایل نقلیه موتوری 34  5388499 9 9 9 9 

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  258199 1382399 1142299 448399 23253 526223 261622 215615 

 3326 2652 2332 144 242499 331199 533399 222999 تولید مبلمان 36

 9 9  9 9 13299 15999 13699 1399- بازیافت 33

 9 9 9  9  9 9 9 9 کشت و صنعت 38

  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیریتایج ن :ذمأخ
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کل کشور و استان  (نفر کارکن و بیشتر 11زرگ صنعتی )ب هایکارگاهدر هر رشته فعالیت  گذاریسرمایهسهم  :21جدول 

 1339-1392 (گذاریسرمایه هایگرایشبوشهر )

ان فعالیت عنو ISICکد   

 استان بوشهر  کل کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   199 199 199 199 199 199 199 199 

 9.48 9.29 9.83 9.95 11.26 19.31 8.23 3.29 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

.9 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16 31  19.44 9.92 1.55 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.91 9.99 9.99 4.52 3.19 3.83 3.31 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.12 9.19 9.11 9.92 تولید پوشاک 18

 9.99 9.32 9.99 9.99 9.14 9.11 9.96 9.98 تولید کیف و کفش 12

نتولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلما 29  9.29 1.92 9.84 1.11 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.23 9.16 9.22 9.94 2.95 9.83 9.61 9.32 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.21 9.44 9.34 9.58 9.99 9.93 9.99 9.91 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  1.33 18.48 19.33 2.11 9.99 9.99 9.96 9.99 

 42.15 86.32 33.39 22.38 19.85 23.22 18.54 18.62 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 9.11 9.93 9.13 9.92 2.39 2.83 3.93 2.36 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 41.69 6.63- 9.69 9.92 14.93 12.33 12.28 14.24 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.91 9.99 9.99 9.99 35.15 12.58 5.11 33.39 تولید فلزات اساسی 23

آالتماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  2.34 3.25 1.84 2.12 9.91 9.18 9.93 9.92 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  1.14 3.24 2.59 2.28 9.99 9.93 9.99 9.91 

و محاسباتی حسابگر اداری،  تآالماشینتولید  39  9.94 9.33 -9.91 9.13 9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  2.43 1.83 1.32 1.12 9.99 6.42 9.93 9.11 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.13 9.25 9.16 9.38 9.99 9.99 9.99 9.99 

کی، اپتیکی و دقیقتولید ابزار پزش 33  9.41 9.52 9.83 9.38 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 4.38 2.89 3.32 2.13 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  9.32 2.93 1.23 9.49 9.49 13.32 18.23 8.12 

 9.14 9.95 9.96 9.99 9.21 9.49 9.32 9.36 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.92 9.92 9.92 9.99 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور و  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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کل کشور و استان  (کن و بیشترنفر کار 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهدر هر رشته فعالیت  یگذارسرمایهسهم : 11نمودار 

 1392در سال  (گذاریسرمایه هایگرایشبوشهر )

 
 و محاسبات مشاور 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج : مأخذ
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استان بوشهر در  (نفر کارکن و بیشتر 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهدر هر رشته فعالیت  گذاریسرمایهم سه :22جدول 

 1339-1392 کشور

 1392 1391 1391 1339 عنوان فعالیت  ISICکد 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   8.55 6.36 5.46 2.35 

 9.92 9.19 9.52 9.96 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9.99 9.91 9.99 9.99 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید پوشاک 18

 9.99 12.22 9.99 9.14 تولید کیف و کفش 12

 9.99 9.91 9.99 9.99 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

و محصوالت کاغذیتولید کاغذ  21  9.23 2.31 1.94 9.23 

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.99 9.45 9.94 9.96 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  9.99 9.99 9.93 9.99 

 19.65 13.36 26.68 45.65 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

ستیکیتولید محصوالت الستیکی و پال 25  9.33 9.23 9.96 9.19 

 6.26 2.25- 9.22 9.91 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید فلزات اساسی 23

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  9.92 9.22 9.98 9.92 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  9.99 9.96 9.91 9.91 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتینماشتولید  39  9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  9.99 22.69 9.92 9.23 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

قلیه موتوریتولید وسایل ن 34  9.99 9.99 9.99 9.99 

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  19.83 42.25 83.68 48.19 

 1.54 9.32 9.52 9.95 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور و  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر  هایکارگاه افزوده ارزشتحلیل  -1-2-3-2-1-1-1-3-1

 رشته فعالیت  برحسب

داد شاغالن و تع ،استان بوشهر از نظر تعداد کارگاهبزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر(  هایکارگاه که آنپس از 

میزان و  دهنده نشانکه در واقع  هاکارگاهاین  افزوده ارزشبررسی قرار گرفت اکنون به بررسی  مورد گذاریسرمایهمیزان 

 .شودمیپرداخته  ،باشدیم بزرگ صنعتی استان در تولید ناخالص داخلی هایکارگاهنقش 

نوع  رحسببکل کشور و استان بوشهر  یشتر(بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و ب هایکارگاه افزوده ارزش 23جدول در 

د تولی -تولید پوشاک -تولید محصوالت از توتون و تنباکوصنایع  .ده شده استآور 1322تا  1382فعالیت در دوره 

اپتیکی و  ،کیپزش ابزارتولید  -ارتباطی یهادستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  –حسابگر و محاسباتی ،اداری آالتماشین

 ارزش هیچ نوع ،ستان بوشهردر ا در دوره مورد بررسی ،کشت و صنعت -بازیافت –ولید وسایل نقلیه موتوریت -دقیق

 .اندنداشته یاافزوده

زمینه فعالیتی در استان نداشته است  1329تا  1382ی هاسالفعالیت تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان در 

 .فراهم شده استزمینه فعالیت آن  1321اما از سال 

 هبصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  متوسط طوربه که در جداول نشان داده شده است در طی این دوره گونههمان

 شاننکه این موضوع را به خود اختصاص داده است استان  بزرگ صنعتی هایکارگاه افزوده ارزشدرصد  29بیش از  تنهایی 

یع نابعد از ص کندمینقش کلیدی و اساسی را در صنعت استان در دوره مورد بررسی ایفا  این است که این صنعت دهنده

با  نقل و حملدرصد و تولید سایر وسایل  2.14با  غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی  ،تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 .اندگرفتهدرصد قرار  1.44

 ارزشدرصد از  59که در حدود  شودمیبزرگ کشور نیز مالحظه  هایکارگاهصنعتی  یهاتیفعالاز مقایسه رشته 

ایع ساخت لید فلزات اساسی و صنتو ،ایع ساخت مواد و محصوالت شیمیاییصن به بزرگ صنعتی کشور هایکارگاه یافزوده

نایع اول ص اختصاص داشته است و در واقع این صنایع جزو ،ایهسته هایسوختحاصل از تصفیه نفت و  یهافراورده ،کک

ساخت مواد صنایع  ،پس از سه صنعت یاد شده .اندبوده 1322-1382در دوره  افزوده ارزشتا سوم کشور در زمینه ایجاد 

 .اندگرفتهو تجهیزات قرار  آالتماشیننقلیه موتوری و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تولید 

ا سهم صوالت شیمیایی بب در صنایع ساخت مواد شیمیایی و محبه ترتی افزوده ارزشباالترین  در استان 1322در سال 

 ،درصد 1.22با  نقل و حملساخت سایر تجهیزات  ،درصد 1.61با  غیرفلزیساخت سایر محصوالت کانی  ،درصد 26.12

 .اختصاص داشته است
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میایی با و محصوالت شی به ترتیب به صنایع ساخت مواد شیمیایی افزوده ارزشدر کشور باالترین  1322همچنین در سال 

 یهاسوختحاصل از تصیفه نفت و  هایفراورده ،درصد و ساخت کک 13.68ت اساسی با ساخت فلزا ،درصد 26.44

 . داشته استدرصد اختصاص  13.25با  ایهسته

 رزشا ترمناسبصنعتی استان و توزیع  بزرگ هایکارگاه افزوده ارزش توزیع نامناسب (13نمودار )شده از نمودار یاد 

 .شودیمی صنعتی این نوع از کارگاه مشخص هافعالیتبزرگ صنعتی کل کشور در بین رشته  هایکارگاه یافزوده

صنعتی استان در بخش صنعت مشخص شد اکنون به بررسی وضعیت  یهاتیفعالپس از آنکه وضعیت هر یک از رشته 

بزرگ  هایکارگاه افزوده ارزشبدین منظور سهم  .شودمین از همان رشته در کشور پرداخته صنعتی استا هایفعالیترشته 

 .آورده شده است 25جدول مان رشته در کشور محاسبه شده و دراستان بوشهر از ه (و بیشتر نفر کارکن 19صنعتی )

 1382صنعتی استان از سال  هایکارگاه افزوده ارزشسهم  یلطورک بهآمده حاکی از آن است که  به دست هایشاخص

 .درصد رسیده است 2.39کاهش یافته است و به  1322روند افزایشی داشته است اما در سال  1321تا 

ت صنایع ساخت مواد و محصوالدر مقایسه ارزش افزوده رشته های صنعتی مختلف در استان و کشور، استان بوشهر در 

 1.23با  غیرفلزیدرصد و تولید سایر محصوالت کانی  18.52با  نقل و حملسایر وسایل  درصد و تولید 34.48شیمیایی با 

 .اندداشتهفعالیت متناظر خود در کشور  افزوده ارزشدرصد باالترین سهم را در 
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 فعالیت نوع برحسبکل کشور و استان بوشهر  ر(نفر کارکن و بیشت 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاه افزودهارزش :23جدول 

1392-1339 

 عنوان فعالیت  ISICکد 

 استان بوشهر  کل کشور )میلیون ریال(

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   424622299 624332499 848222699 1163852199 31338922 55322656 23165312 982665841  

 352852 319931 344422 82135 116848399 82422399 69213499 45351199 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9 9 9 9 5261399 3233199 2213299 1222299 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 13434 381 4523 8133 26536999 12253399 15926499 13923399 تولید منسوجات 13

 9 9 9 9 2132399 1518999 1336299 1962199 تولید پوشاک 18

 863 6221 19581 2153 2926199 1829599 1424399 1121499 تولید کیف و کفش 12

 1691 489 9 9 4322199 2263199 1244599 1538399 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 85432 63834 33855 84652 11268499 5242999 3531699 3213599 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  1862499 2644499 2439399 2532299 3648 4963 5953 6464 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  42388399 61535599 36522299 154269999 345169 423154 43541 656 

یع تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنا 24  23342899 142662699 233582199 393393299 22349194 52622295 88222681 194144395 

 44695 33433 32162 24515 26122999 24636999 16588199 11229299 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

99691852 52631199 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26  89436699 196682999 842496 1934929 2295253 1341189 

 8192 8812 4945 1936 295355399 164439299 199952299 34224499 تولید فلزات اساسی 23

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  15893499 12283199 26958399 32842599 15221 42514 12126 15592 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  29286399 29231599 24322899 36833299 4936 3432 3995 4322 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  1631999 1333399 2132399 3952299 9 9 9 9 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  16521499 18155199 29333999 23158899 21213 118123 59939 12336  

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  1453299 1812699 3351999 6623399 9 9 9 9 

 9 9 9 9 5644599 5184499 3395299 3354899 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9 9 9 9 39632299 44325299 81491699 32351899 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملوسایل تولید سایر  35  3244599 4193599 5324299 3333299 535553 438613 1392439 1324346 

 33333 86333 55942 12686 4333399 4129999 4995699 2846599 تولید مبلمان 36

 9 9 9 9 36999 48299 42399 14599 بازیافت 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  یهاکارگاه آمارگیریتایج ن :مأخذ
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نفر کارکن و  11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهکل  افزوده ارزشی صنعتی از هافعالیتسهم هر یک از رشته : 21جدول 

 1339-1392 بیشتر( کشور و استان بوشهر

 عنوان فعالیت  ISICکد 

 استان بوشهر  کل کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   199 199 199 199 199 199 199 199 

 9.39 9.36 9.62 9.26 19.94 19.54 2.64 2.25 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

.9 9.99 9.99 9.99 9.51 9.46 9.35 9.49 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16 99  

 9.92 9.99 9.91 9.93 2.28 2.35 2.42 2.63 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.18 9.18 9.21 9.21 تولید پوشاک 18

 9.99 9.91 9.92 9.91 9.18 9.22 9.23 9.24 تولید کیف و کفش 12

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.41 9.35 9.31 9.32 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 9.98 9.93 9.14 9.23 9.23 9.39 9.53 9.65 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.38 9.42 9.22 9.22 9.91 9.91 9.91 9.91 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  8.53 2.86 2.92 13.25 1.19 9.82 9.95 9.99 

لید مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تو 24  12.36 22.85 28.91 26.44 23.51 25.11 24.62 26.12 

 9.94 9.94 9.96 9.98 2.25 2.29 2.66 2.41 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 1.61 2.33 1.83 2.31 2.13 2.42 2.64 19.64 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.91 9.91 9.91 9.99 13.68 12.32 16.93 15.16 تولید فلزات اساسی 23

آالتماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  3.29 3.92 3.93 2.82 9.95 9.98 9.91 9.91 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  4.19 3.36 2.22 3.13 9.91 9.91 9.99 9.99 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  9.34 9.28 9.26 9.26 9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  3.34 2.21 2.49 1.22 9.93 9.21 9.95 9.93 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.22 9.22 9.49 9.53 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.48 9.61 9.53 9.68 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 6.93 5.23 13.94 16.94 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  9.89 9.66 9.63 9.63 1.83 9.86 1.83 1.22 

 9.93 9.92 9.19 9.96 9.41 9.42 9.64 9.58 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.91 9.91 9.91 9.99 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور و  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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نفر کارکن و  11بزرگ صنعتی ) هایگاهکارکل  افزوده ارزشی صنعتی از هافعالیتسهم هر یک از رشته : 13نمودار 

 1392 بیشتر( کشور و استان بوشهر

 
 یامنطقهملی و  هایحساببر اساس  : محاسبات مشاورمأخذ
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استان بوشهر از همان رشته در کشور  نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاه افزوده ارزشسهم : 21جدول 

 1339-1392 فعالیتنوع  برحسب

 1392 1391 1391 1339 عنوان فعالیت  ISICکد 

متوسط سهم ارزش 

افزوده کارگاه 

های بزرگ صنعتی 

استان از همان 

 رشته در کشور 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   6.34 8.83 19.28 2.39 8.83 

 9.55 9.65 9.32 9.53 9.18 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

از توتون و تنباکوتولید محصوالت  16  9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.94 9.93 9.99 9.93 9.96 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید پوشاک 18

 9.32 9.94 9.33 9.34 9.18 تولید کیف و کفش 12

 9.91 9.93 9.92 9.99 9.99 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

ذ و محصوالت کاغذیتولید کاغ 21  2.63 2.18 1.93 9.36 1.66 

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  9.29 9.15 9.21 9.26 9.21 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  9.81 9.89 9.96 9.99 9.42 

 34.42 33.85 33.13 36.24 39.92 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

د محصوالت الستیکی و پالستیکیتولی 25  9.21 9.12 9.15 9.13 9.18 

 1.23 1.63 2.34 1.32 1.61 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.99 9.99 9.91 9.99 9.99 تولید فلزات اساسی 23

آالتجزماشینبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  9.19 9.22 9.95 9.95 9.11 

تجهیزات و آالتماشینتولید  22  9.92 9.94 9.91 9.91 9.92 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  9.13 9.65 9.25 9.32 9.34 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

ار پزشکی، اپتیکی و دقیقتولید ابز 33  9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  14.52 11.66 22.86 13.26 18.52 

 1.24 9.32 2.11 1.33 9.62 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور و  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاهآمارگیرینتایج  :مأخذ



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
53 

زرگ ب هایکارگاه افزوده ارزشو  گذاریسرمایه ،شاغالن ،متوسط رشد تعداد کارگاه -1-2-3-2-1-1-1-3-1

 رشته فعالیت  برحسبصنعتی استان بوشهر 

تعداد  ،تعداد کارگاه هایشاخصبزرگ صنعتی استان بوشهر در ارتباط با  هاکارگاهیت وضع پیش، هایقسمتدر 

در این خصوص سهم هر یک  .مورد بررسی قرار گرفت 1382- 22ه در دور افزوده ارزشو  گذاریسرمایهمیزان  ،شاغالن

ی استان از همان ی صنعتهافعالیتم رشته از کل صنعت در استان یا کشور و نیز سه هاکارگاهی صنعتی این هافعالیتاز رشته 

 .و مورد تحلیل واقع شد یریگاندازه ،یاد شده هایشاخصرشته در کشور از نظر 

ی این نوع از هافعالیتدر تعیین جایگاه رشته  هرچندبزرگ صنعتی استان  هایکارگاهتصویری ایستا و ثابت از  ارائه

نوع و  دانتومیبزرگ صنعتی استان در گذر زمان  هایکارگاهات در وضعیت اهمیت است اما بررسی تغییر حائز هاکارگاه

میزان  ،تعداد شاغالن ،بزرگ استان هایکارگاهبدین منظور متوسط رشد تعداد  را مشخص کند. هاکارگاهحرکت این  جهت

 برحسبر ر و استان بوشهکل کشو (زرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشترب هایکارگاه افزوده ارزشو نیز  گذاریسرمایه

  . درج شده است 26جدول محاسبه شده و در  1382-22ی صنعتی در دوره هافعالیترشته 

درصد رشد منفی داشته  1.38سط متو طوربه 1382-22بزرگ صنعتی استان بوشهر در دوره  هاکارگاهتعداد  یطورکلبه

 (.-1.33) باشدمیدر کشور  هاکارگاهتعداد  که بسیار نزدیک به رشد منفیاست 

درصد رشد کرده است که از متوسط رشد  11.2متوسط  طوربهیاد شده در استان بوشهر  هایکارگاهشاغالن  تعداد

 .درصد است بسیار بیشتر است 9.82ا در کشور که برابر ب هاکارگاهشاغالن این 

درصد را تجربه کرده است  23.54رشد منفی  ،بزرگ صنعتی استان ایهکارگاهدر  گذاریسرمایهدر دوره مورد بررسی 

  . درصد بوده است 11.42بزرگ صنعتی کشور  هایکارگاهدر  گذاریسرمایهمتوسط رشد  کهیحال در

 هاکارگاهن ای یافزوده ارزشکه رشد  شودمیبزرگ صنعتی استان و کشور نیز روشن  هایکارگاه افزوده ارزشاز مقایسه 

 .بوده است درصد ( 33.91در کشور ) هاکارگاهاین  افزوده ارزشدرصد( بیش از رشد  51.11در استان )

ی استان بزرگ صنعت هایکارگاه افزوده ارزشو  گذاریسرمایه ،شاغالن ،تحلیل متوسط رشد تعداد کارگاه

 رشته فعالیت  برحسببوشهر 

که در  شودمیبزرگ مالحظه  هایکارگاهی صنعتی هافعالیترشته  هایکارگاهتعداد  در بررسی و مقایسه متوسط رشد

 هاکارگاهدرصد بیشترین رشد تعداد  3.32و تولید مبلمان با متوسط رشد  نقل و حملاستان بوشهر صنایع تولید سایر وسایل 

 .اندرفتهگدرصد رشد در رتبه بعدی قرار  2.94تولید مواد و محصوالت شیمیایی با  عیو صنا اندداشتهرا 
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صنایع  ،نفت یهاگاهشیپاالکک و  زغالصنایع تولید  ،بازیافت ،تولید محصوالت از توتون و تنباکودر کشور نیز صنایع 

بیشترین متوسط  ،درصد 1.53- درصد 3.38- درصد 19.96-درصد  35.32تولید مواد و محصوالت شیمیایی به ترتیب با 

 .اندداشتهرا  هاکارگاهرشد تعداد 

که صنایع تولید  ددهیمصنعتی بزرگ )ده نفر کارکن و بیشتر( استان نشان  هایکارگاهشاغالن  تعداد ی متوسط رشدبررس

ر رتبه د .داشته است هافعالیترشد شاغالن را در بین تمامی رشته  متوسط درصدی بیشترین 43.98فلزات اساسی با رشد 

صنایع تولید  .درصد قرار گرفته است 14.31ط رشد ت شیمیایی با متوسبعدی و با اختالف زیاد صنایع تولید مواد و محصوال

درصد در  5.61 درصد،2.25 درصد،11.94به ترتیب با رشد  غیرفلزیبازیافت و محصوالت کانی  ،نقل و حملسایر وسایل 

 .اندگرفتهبعدی قرار  هایرتبه

بعد  رین رشد شاغالن را داشته است در رتبهدرصد بیشت 2.12در کشور صنایع تولید چوب و محصوالت چوبی با رشد 

 بعدی قرار دارند. هایرتبهدرصد در  5.52تولید کاغذ و محصوالت کاغذی با  ،درصد 5.83صنایع بازیافت با 

که  دهدیمصنعتی بزرگ )ده نفر کارکن و بیشتر( در استان بوشهر نشان  هایکارگاه گذاریسرمایهبررسی متوسط رشد 

درصد  831.48شد با متوسط ر غیرفلزیدر این دوره به صنایع تولید سایر محصوالت کانی  گذاریسرمایهه بیشترین گرایش ب

درصد قرار دارد و در رتبه  236.93مولد و انتقال برق با متوسط رشد  آالتماشیندر رتبه بعدی تولید  .اختصاص داشته است

  . است درصد قرار گرفته 125.33رشد  سوم تولید مبلمان با متوسط

درصد رشد و در  155.5مربوط به تولید محصوالت از توتون و تنباکو با  گذاریسرمایهباالترین متوسط رشد  در کشور

 23.22درصد و تولید کاغذ و محصوالت کاغذی با  26.25بعدی تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان با  هایرتبه

 .اندگرفتهدرصد رشد قرار 

شترین رشد در در استان بوشهر بی صنعتی بزرگ )ده نفر کارکن و بیشتر( هایکارگاه افزوده ارزشوسط رشد با بررسی مت

صنایع تولید فلزات اساسی با  .درصد رشد اختصاص داشته است 192.23در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با  افزوده ارزش

 .بعدی قرار دارند هایرتبهدرصد رشد در  52.54با درصد رشد و صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  26.96

صنایع تولید رادیو و  .درصد اختصاص داشته است 33.31با  به صنایع بازیافت افزوده ارزشدر کشور نیز بیشترین رشد 

درصد  53.82درصد و  65.68نفت به ترتیب با  هایپاالیشگاهکک و  زغالارتباطی و صنایع تولید  یهادستگاهتلویزیون و 

 . بعدی قرار دارند هایرتبهدر 

 یهاارگاهکبه دست آمده برای  هایشاخصبا مالحظه  با متوسط رشد باال در استان بوشهر، هایفعالیتپس از تعیین رشته 

ی هافعالیت یوس بهیاد شده  هایشاخصبه لحاظ  استان صنعتی در یریگجهتدریافت که  توانمی یراحت بهبزرگ صنعتی 
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تولید محصوالت  ،تولید مبلمان ،صنایع تولید فلزات اساسی ،نقل و حملتولید سایر وسایل  ،مواد و محصوالت شیمیایی تولید

 . مولد و انتقال برق و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی بوده است آالتماشینتولید  ،غیرفلزیکانی 

وره در این د افزوده ارزشو  گذاریسرمایه ،غالنشا ،هاکارگاهتعداد  شاخص چهار کفش دری تولید کیف و هافعالیت

 گذاریسرمایهرشد شاغالن و  ،هاکارگاهرشد تعداد  شاخص سه. همچنین تولید منسوجات در اندکردهرشد منفی را تجربه 

 رزشارشد شاغالن و رشد و  هاکارگاهرشد تعداد  شاخص در سه آالتماشین جز بهو تولید محصوالت فلزی فابریکی 

 .اندبودهبا رشد منفی مواجه  افزوده

نفر کار کن  11رگ صنعتی )بز هایکارگاه افزوده ارزشو  گذاریسرمایه ،شاغالن ،متوسط رشد تعداد کارگاه :21جدول 

 1339-1392فعالیت در دوره  حسب بر بوشهرکل کشور و استان  (و بیشتر
شد شاغالن ر رشد تعداد کارگاه  شرح فعالیت  گذاریسرمایهرشد   افزودهارزشرشد    

 استان بوشهر کل کشور استان بوشهر کل کشور استان بوشهر کل کشور استان بوشهر کل کشور  

ی صنعتی هافعالیتکلیه   -1.33 -1.38 9.82 11.2 11.42 -23.54 33.91 51.11 

 192.23 36.62 48.83 23.21 9.86 3.26 3.85- 9.94 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9 43.22 9 155.5 9 2.56- 9 35.32 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 22.92 26.83 21.92- 24.28 3.2- 1.94 199- 3.42- تولید منسوجات 13

 9 26.16 9 21.45 9 9.42- 9 3.8- تولید پوشاک 18

 26.15- 29.32 199- 32.16 22.63- 1.43 199- 2.14- تولید کیف و کفش 12

 9 44.83 9 26.25 9 2.12 9 4.96- تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 9.32 51.86 23.6 23.22 4.18- 5.52 199- 9.3 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  -2.28 -199 -11.21 -2.35 56.92 9 19.66 21.91 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالتولید صنایع  23  3.38 -199 3.56 9.43 12.94 9 53.82 -83.61 

 52.54 46.56 42.3- 6.23- 14.31 4.2 2.94 1.53 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 22.98 39.91 22.2- 16.52 3.51 2.14 199- 1.95 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

صوالت کانی غیرفلزیتولید سایر مح 26  -1.42 -1.82 -9.93 5.61 2.2 831.48 26.56 23.93 

 26.96 32.22 9 13.45 43.98 3.44 199- 1.43 تولید فلزات اساسی 23

آالتماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  -2.34 -5.2 -9.41 -19.35 3.45 11.51 23.61 -9.83 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  -2.22 -199 -1.41 -12.15 53.45 9 22.94 2.21 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  -3.93 9 -9.35 9 82.13 9 22.25  

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  -9.26 9 -5.68 -5.28 -14.38 236.93 11.22 42.36 

ارتباطی هایدستگاهتولید رادیو و تلویزیون و  32  -2.51 9 2.66 9 69.1 9 65.68 9 

 9 18.24 9 33.32 9 3.55 9 4.35- تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9 3.8- 9 19.24- 9 4.93- 9 2.43- تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  -3.63 3.32 -2.24 11.94 29.21 23.53 23.21 32.93 

 23.38 18.51 125.33 6.92- 2.25 3.45- 3.32 6.86- تولید مبلمان 36

 9 33.31 9 336.52- 9 5.83 9 19.96 بازیافت 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

هافعالیتسایر    9 9 9 9 9 9 9 9 

 محاسبات مشاور  :مأخذ
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 رگ صنعتیبز هایکارگاه افزوده ارزشو  گذاریسرمایه ،شاغالن ،رگاهمتوسط رشد تعداد کا :13نمودار 

 1339-1392استان بوشهر کل کشور و  (نفر کار کن و بیشتر 11) 

 
 : محاسبات مشاور مأخذ

ان بوشهر به است بزرگ صنعتی )ده نفر کار کن و بیشتر( هایکارگاهتحلیل وضعیت  -1-2-3-2-1-1-1-3-1

 تفکیک شهرستان 

ر این نوع بوشهر به تفکیک شهرستان و تعداد شاغلین دبزرگ صنعتی )ده نفر کار کن و بیشتر( استان  هایکارگاهتعداد 

 1382که در سال  شودمیاز مالحظه این آمار مشخص  آورده شده است. 22جدول  و 23جدول به ترتیب در  هاکارگاهاز 

 .اندبودهنفر مشغول به کار  13936 هاکارگاهکه در این  اندداشتهکارگاه بزرگ صنعتی فعالیت  28در استان بوشهر تعداد 

کارگاه  194به ترتیب به  هاکارگاهتعداد شاغلین در این  طورنیهمبزرگ صنعتی استان و  هایکارگاهتعداد  1329در سال 

کارگاه و  22افته و به و هم تعداد شاغلین کاهش ی هاکارگاههم تعداد  1321اما در سال  نفر افزایش یافته است. 13921و 

 .شاغل رسیده است 16232

، تعداد کارگاه رسیده است 24یافته و به  باز هم اندکی کاهش هاکارگاهتعداد  کهیحال در 1322در سال  تینها درو 

 .نفر افزایش یافته است 13223ن به شاغلی

سهم تعداد  ،بزرگ استان هایکارگاهاغلین استان در تعداد کارگاه و ش یهاشهرستانتعیین وضعیت هر یک از  منظور به

ی هاسالدر طی  هاکارگاهسهم شاغالن در این و  28جدول استان در  یهاشهرستانبزرگ صنعتی هر یک از  هایکارگاه

 .محاسبه شده است 39جدول  در 1322تا  1382
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ن در بزرگ استا هایکارگاهدرصد از  46در حدود  1322تا  1382ر آن است که در دوره آمده بیانگ به دست یهاسهم

 اندگرفتهدرصد قرار  8درصد و کنگان با حدود  33در رتبه بعدی شهرستان دشتستان با حدود  .شهرستان بوشهر واقع شده است

 اهکارگاهزرگ استان بیش از نیمی از شاغالن ب هایکارگاهدرصد سهم از تعداد  8و این در حالی است که کنگان با داشتن 

درصد در رتبه دوم و دشتستان با  36شهرستان بوشهر با  .این لحاظ در رتبه اول قرار دارد را به خود اختصاص داده است و از

 ( 5نقشه ) .درصد در رتبه سوم قرار گرفته است 11

 43.83درصد به  43.88از  ،1382در شهرستان بوشهر در دوره مورد بررسی در سال  بزرگ صنعتی هایکارگاهسهم تعداد 

 .این دوره با کاهش مواجه بوده استافزایش یافته است اما سهم تعداد شاغلین در  1322 در سال  درصد

ین سهم درصد کاهش یافته است همچن 34.94درصد به  32.89بزرگ در شهرستان دشتستان از هایکارگاهسهم تعداد 

  . درصد کاهش یافته است 2.22درصد به  11.88شاغلین هم در این دوره از 

 1382درصد در سال  3.14بزرگ صنعتی در شهرستان کنگان در این دوره افزایش یافته است و از  هایکارگاهسهم تعداد 

درصد به  52.96افزایش یافته و از به همین ترتیب سهم شاغلین هم در این دوره  .رسیده است 1322درصد در سال  19.64به 

استان در دوره  یهاشهرستانبزرگ صنعتی  هایکارگاهمتوسط سهم تعداد شاغالن   3نقشهدر  .درصد رسیده است 53.53

 یهاانشهرست در هاآنبزرگ صنعتی و سهم تعداد شاغالن  هایکارگاههمچنین سهم تعداد  .مورد نظر به نمایش در آمده است

  . قابل مشاهده است 8نقشه  و 6نقشه در  1322استان در سال 

 نفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر به تفکیک 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهتعداد : 23جدول 

 1339-1392ی هاسالدر  شهرستان 
/سال  شهرستان  1339 1391 1391 1392 

 24 22 194 28 استان 

 45 43 59 43 بوشهر 

 9 9 2 2 تنگستان 

 9 9 9 9 جم

 32 38 32 32 دشتستان 

 9 9 3 3 دشتی 

 9 9 2 3 دیر 

 9 9 9 9 دیلم 

 19 3 3 3 کنگان

 9 9 1 1 گناوه 

هاشهرستانسایر   9 9 3 3 

 و سالنامه های آماری 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11عتی صن هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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 نفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر به تفکیک شهرستان 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهسهم تعداد  :23جدول 
 1392 1391 1391 1339 شهرستان /سال 

 199 199 199 199 استان 

.48 43.88 بوشهر  89  43.43 43.83 

 9.99 9.99 1.22 2.94 تنگستان 

 9.99 9.99 9.99 9.99 جم

 34.94 38.38 33.59 32.89 دشتستان 

 9.99 9.99 2.88 3.96 دشتی 

 9.99 9.99 1.22 3.96 دیر 

 9.99 9.99 9.99 9.99 دیلم 

 19.64 3.93 6.33 3.14 کنگان

 9.99 9.99 9.26 1.92 گناوه 

هاشهرستانسایر   9.99 9.99 3.93 3.45 

 و محاسبات مشاور  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ

 استان بوشهر به تفکیک شهرستان )نفر( نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهتعداد شاغالن  :29جدول 
3391 شهرستان / سال   1391 1391 1392 

 13223 16232 13921 13936 استان 

 5893 6993 6862 4545 بوشهر 

 68 42 32 45 تنگستان 

 9 9 9 9 جم

 1652 1659 1322 1542 دشتستان 

 32 26 59 43 دشتی 

 43 34 42 59 دیر 

 9 9 9 9 دیلم 

 19314 8598 8213 6386 کنگان

 11 12 11 14 گناوه 

 و سالنامه های آماری 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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 استان بوشهر به تفکیک شهرستان )نفر( نفر کارکن و بیشتر( 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهسهم تعداد شاغالن  :31جدول 

 1339-1392ی هاسالدر 
9133 شهرستان / سال   1391 1391 1392 

 199 199 199 199 استان 

 32.32 36.29 49.31 34.86 بوشهر 

 9.38 9.26 9.23 9.35 تنگستان 

 9.99 9.99 9.99 9.99 جم

 2.22 19.14 19.53 11.88 دشتستان 

 9.18 9.16 9.22 9.36 دشتی 

 9.24 9.21 9.25 9.38 دیر 

 9.99 9.99 9.99 9.99 دیلم 

 53.53 52.26 48.28 52.96 کنگان

 9.96 9.93 9.96 9.11 گناوه 

 و محاسبات مشاور  1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ

استان بوشهر به  تر(نفر کارکن و بیش 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهشاغالن  و تعداد هاکارگاهسهم تعدادمتوسط : 19نمودار 

 1339-1392-تفکیک شهرستان )نفر( 

 
 و محاسبات مشاور 1332تا  1333ی هاسالنفر کارکن و بیشتر  11صنعتی  هایکارگاه آمارگیرینتایج : مأخذ
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زیر ده نفر کارکن و باالی ده نفر  هایکارگاه)اعم از  بررسی واحدهای صنعتی موجود -1-2-3-2-1-1-1-1

 هاهرستانش و بوشهردر استان  کارکن و بیشتر(

واحد   312 ، از تعداد1323تا پایان سال بوشهر بر اساس اطالعات دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

واحد 132، غیرفلزیدرصد واحدهای موجود در زمینه تولید صنایع کانی  34.23واحد معادل  244صنعتی موجود، تعداد 

 8.15واحد معادل  58 درصد در زمینه صنایع شیمیائی، 15.33واحد معادل  112درصد در زمینه صنایع غذایی،  12.52معادل 

درصد در زمینه 4.22واحد معادل  35درصد در زمینه صنایع سلولزی،  3.92واحد معادل  59رصد در زمینه صنایع فلزی، د

 2.81واحد معادل  29 ،یسازنیماشدرصد  3.51معادل  واحد 25 درصد صنایع برق، 4.93معادل  واحد 22 ،محرکه روین

 .دهدمیبر اساس گروه فعالیت نشان  عداد واحدهای صنعتی رات 31جدول درصد در زمینه نساجی فعالیت دارند. 

ستان به صنایع کانی غیرفلزی اختصاص در ا موجود بیشترین تعداد صنایع 29نمودار انجام شده در  یبندرتبهبا توجه به 

 دارد. 

 به تفکیک صنعت   1393تعداد واحدهای صنعتی موجود استان تا پایان سال : 31جدول 
 رتبه  درصد  تعداد گروه صنعتی 

 2 12.52 132 صنایع غذایی

 1 34.23 244 کانی غیرفلزی

 4 8.15 58 فلزی

سازیماشین  25 3.51 8 

 2 2.81 29 نساجی

 3 15.33 112 شیمیایی

 3 4.93 22 برق

رومحرکهین  35 4.22 6 

 5 3.92 59 سلولزی

   199.99 312 جمع 

 1333 تا پایان سال: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر مأخذ
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 1393سال تا پایان واحدهای صنعتی استان تعداد : 21نمودار 

 
 1333سال  تا پایان : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرمأخذ

 شانصنعتی ن هایرشته، بررسی تعداد واحدهای صنعتی استان به تفکیک شودیماهده مش 32جدول در طور که همان

 تستانی دشهاشهرستانپس . سبیشتر است هاانشهرستواحد( در شهرستان بوشهر از سایر  63) که تعدد صنایع غذایی دهدمی

 تمامی صنایع غذایی را دارا هستند. صنایع کانی غیرفلزی در واحدهای واحد( بیشترین تعداد 16) و کنگانواحد(  12)

 هاشهرستانواحد( از همه بیشتر است. صنایع فلزی در همه  65) در شهرستان دشتستان هاآنوجود دارد و تعداد  هاشهرستان

 یساز نیماش. صنایع باشدمیواحد بیشترین تعداد را دارا  31دیلم وجود دارد و شهرستان بوشهر با  ،جم ،به غیر از تنگستان

واحد از همه بیشتر  11دشتی و دیلم وجود دارد و تعداد این واحدها در شهرستان بوشهر با  ،به غیر از جم هاشهرستاندر همه 

شهرستان، بوشهر دارای  4دشتی و دشتستان و گناوه وجود دارد که از بین این  ،ی تنگستانهاشهرستاناست. صنایع نساجی در 

 واحد(. 19بیشترین واحدهای نساجی است )

. صنایع برق باشدمیواحد  51وجود داشته و بیشترین آن در شهرستان بوشهر با تعداد  هاشهرستانصنایع شیمیایی در همه 

 واحد دارای بیشترین تعداد است. 25بوشهر با  هاآنو گناوه وجود دارد که از بین  و دشتستانی بوشهر هاشهرستانتنها در 

واحد دارای بیشترین  21که شهرستان بوشهر با  باشدمیدشتی  جم، دشتستان، جز به هاشهرستاندر همه  محرکه روینصنایع 

ارد و بیشترین تعداد این واحدها در این صنایع در شهرستان دیلم وجود د جز به هاشهرستانصنایع سلولزی در همه  تعداد است.

 واحد. 29، با باشدمیبوشهر 
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شهرستان بوشهر از نظر برخورداری از واحدهای صنعتی رتبه اول   32جدول انجام شده در یبند رتبهبا توجه به  جهینت در

احدهای وبعدی قرار دارند. همچنین شهرستان جم رتبه آخر تعدد  هایرتبهی دشتستان و کنگان به ترتیب در هاشهرستانو 

 1323سال ا پایان تصنعتی فعال استان به تفکیک شهرستان در استان را به خود اختصاص داده است. تعداد واحدهای  صنعتی

 شده است.  آورده 32جدول  در

 1393سال  تا پایان صنعتی به تفکیک شهرستان هایرشته حسب برتعداد واحدهای صنعتی استان : 32جدول 

 شهرستان 
صنایع 

 غذایی

کانی 

 غیرفلزی
سازیماشین فلزی رومحرکهین برق شیمیایی نساجی  ل سلولزی 

 ک

به
رت

 

 1 236 29 21 25 51 19 11 31 44 63 بوشهر 

 5 42 2 8 9 2 1 2 9 21 13 تنگستان 

 2 13 1 9 9 2 9 9 9 8 2 جم

 2 152 18 9 3 26 3 8 13 65 12 دشتستان 

 4 53 2 9 9 3 1 9 2 38 3 دشتی 

 3 34 3 2 9 1 9 1 2 13 8 دیر 

 8 14 9 1 9 3 9 9 9 6 4 دیلم 

 3 33 3 1 9 29 9 2 8 23 16 کنگان

 6 33 1 2 1 4 1 1 2 18 3 گناوه 

   312 59 35 22 112 29 25 58 244 132 کل 

 1333سال تا پایان داره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ا :مأخذ

 1393تعداد واحدهای صنعتی استان به تفکیک شهرستان سال : 21نمودار 

 
 1333سال تا پایان داره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ا :مأخذ
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دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در بررسی شاغلین واحدهای صنعتی استان بر اساس اطالعات 

شاغل در رتبه دوم و  2869شاغل در واحدهای صنعتی رتبه اول، شهرستان بوشهر با  11441شهرستان کنگان با ، 1323سال 

تی، ی تنگستان، دشهاشهرستانشتغال در واحدهای صنعتی استان قرار دارند و شاغل در رتبه سوم ا 2822شهرستان دشتستان با 

اشتغال در  33جدول در. قابل مشاهده است  33جدول که در  بعد قرار دارند هایرتبهدیر، گناوه، دیلم و جمبه ترتیب در 

 .دهدمیبه تفکیک شهرستان نشان  1323تا پایان سال واحدهای صنعتی استان را 

 1393سال تا پایان : اشتغال در واحدهای صنعتی به تفکیک شهرستان 33جدول 
سازیماشین فلزی کانی غیرفلزی صنایع غذایی   رومحرکهین برق شیمیایی نساجی    هرتب کل  سلولزی 

 2 2869 338 4934 439 1329 446 89 1955 418 1332 بوشهر 

 4 849 16 268 9 11 13 19 9 122 339 تنگستان 

 2 132 11 9 9 13 9 9 9 23 22 جم

 3 2822 222 9 28 531 358 31 123 1932 453 دشتستان 

 5 368 14 9 9 33 12 9 3 523 135 دشتی 

 6 415 21 49 9 5 9 2 6 298 133 دیر 

 8 244 9 29 9 132 9 9 9 62 23 دیلم 

 1 11441 25 5 9 2849 9 14 269 1996 221 کنگان

 3 343 14 25 19 52 2 5 13 136 35 گناوه 

   26242 338 4322 468 12333 838 182 1432 3681 2841 کل 

 1333سال  تا پایان داره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرا :مأخذ

 صنعتی هایهرشت برحسباشتغال صنایع استان  19نقشهصنعتی و  هایرشته برحسبتوزیع واحدهای صنعتی استان  2نقشه 

. اشدبمیبوشهر  میزان اشتغال در واحدهای صنعتی صنایع غذایی در شهرستان نیشتریببر این اساس  دهدمیرا نشان 

ی بعدی قرار دارند. بیشترین میزان اشتغال در واحدهای صنعتی کان هایرتبهی دشتستان، تنگستان و کنگان در هاشهرستان

تغال به شهرستان . در صنایع فلزی بیشترین اشباشدمیی دشتستان، کنگان، دشتی و بوشهر هاشهرستانغیرفلزی به ترتیب در 

ن اشتغال به ترتیب در بیشتری یسازنیماش. در گروه صنایع باشدمیی کنگان و دشتستان هاشهرستاندر بوشهر و بعد به ترتیب 

ی بوشهر و دشتستان هاشهرستان. در بخش صنایع نساجی بیشترین اشتغال در باشدمیی بوشهر، دشتستان و کنگان هاشهرستان

در صنایع سلولزی به  باشدمیی کنگان، بوشهر و دشتستان هاشهرستان. در بخش صنایع شیمیایی بیشترین اشتغال در باشدمی

ی هاشهرستانن اشتغال در بیشتری نیرومحرکه، در صنایع باشندمیی بوشهر و دشتستان بیشترین اشتغال را دارا هاشهرستانترتیب 

ناوه بیشترین اشتغال تستان و گی بوشهر، دشهاشهرستان. همچنین در صنایع برق و الکترونیک استان، باشدمیبوشهر و تنگستان 

 .انددادهرا به خود اختصاص 
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در  ی صنعتیهافعالیتصادر شده  برداری بهره یهاپروانهمجوزها و  هایویژگیبررسی  -1-2-3-2-1-1-1-1

 1391تا  1331 سال از هاشهرستاناستان بوشهر و 

 ازکه  1324تا  1389روند تحوالت تعداد مجوزهای صنعتی صادر شده در استان بوشهر در دوره  34جدول  بر اساس

 ،تاخذ شده اس صادر شده توسط اداره کل صنعت و معدن و تجارت سیتأسسالنامه آماری بخش مربوط به تعداد جوازهای 

. روند صدور مجوزهای صنعتی هر چند با استعتی در استان بوشهر صادر شده مجوز صن 5932در این دوره در مجموع 

مذکور دوره مجوز صنعتی در استان صادر شده است در  338متوسط در هر سال  طور بهنوسانات شدیدی همراه بوده است اما 

مجوز  132تعداد مجوزها با  نیو کمترمورد بوده است  645که تعداد آن بوده است  1385بیشترین تعداد مجوزها در سال 

اتفاق رخ داده در روند صدور مجوزهای صنعتی در استان بوشهر کاهش شدید  نیترمهم .بوده است 1324وط به سال مرب

 .باشدمی 83الی   85ی هاسالنسبت به  82و  88تعداد مجوزها در سال 

 غیرفلزیمجوز به صنایع کانی  1535 (، 1389-24وره )مجوز صادر شده در این د 5932از مجموع  34جدول بر اساس 

 (19.4مجوز به تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی ) 528 (،13.9مجوز به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ) 861 (،39.3)

جز  صنایع غذایی و آشامیدنی و محصوالت الستیکی و پالستیکی ،غیرفلزیبنابراین سه فعالیت صنایع کانی  .بوده است

درصد از مجوزهای صنعتی  53.6 مجموع درو  اندبوده 1389-24ی صنعتی استان بوشهر در دوره هافعالیت نیپرطرفدارتر

و نقل تولید سایر وسایل حمل  (،6.4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ) هایفعالیت .انددادهاستان را به خود اختصاص 

.اندگرفتهاز نظر تعداد مجوزهای صادره قرار  6تا  4 هایرتبهدر  (6.3ی )محصوالت فلزی فابریک( و تولید 6.4)
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 1391تا  1331در دوره  ISICروند تحوالت تعداد جواز تاسیس صادر شده در استان بوشهر به تفکیک کدهای دو رقمی :  31جدول 

کد 
ISIC 

 1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت
جمع 

 دوره

 5932 132 133 248 268 294 162 183 492 693 645 439 383 525 496 286 های صنعتیکلیه فعالیت

 861 14 15 36 31 41 33 33 43 52 113 33 86 82 29 23 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

16 
تولید محصوالت از توتون و 

 کوتنبا
9 9 9  9  1 9 1 9 9 9 9 9 9 2 

 53 3 6 6 2 3 9 2 3 6 6 4 1 8 3 4 تولید منسوجات 13

 125 9 9 9 9 9 1 2 12 8 21 3 8 22 26 18 تولید پوشاک 18

 13 2 2 1 9 9 9 9 9 2 3 9 1 1 9 1 تولید کیف و کفش 12

29 
تولید چوب و محصوالت 

 چوبی به غیر از مبلمان
3 2 15 2 29 15 14 8 5 2 3 19 2 8 1 124 

21 
تولید کاغذ و محصوالت 

 کاغذی
2 13 19 5 2 16 14 13 4 4 8 8 4 3 6 126 

22 
انتشار، چاپ و تکثیر 

 های ضبط شدهرسانه
9 9 6  1  9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 

23 
صنایع تولید زغال کک و 

 های نفتپاالیشگاه
6 3 8 5 6 11 19 6 5 3 6 1 6 2 1 32 

24 
د مواد و صنایع تولی

 محصوالت شیمیایی
29 12 23 38 22 61 44 18 13 12 13 11 24 21 6 338 

25 
تولید محصوالت الستیکی و 

 پالستیکی
12 23 32 33 42 66 63 46 22 26 35 48 34 24 15 528 
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26 
تولید سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
53 126 188 129 161 156 215 152 61 32 62 63 53 36 32 1535 

 86 9 1 5 3 2 4 1 2 15 18 6 5 2 4 4 تولید فلزات اساسی 23

28 
تولید محصوالت فلزی 

 آالتجزماشینفابریکی به
12 26 32 24 23 43 45 22 5 16 8 28 8 12 2 321 

 142 12 8 19 8 4 5 5 2 13 21 3 6 13 3 6 آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

39 
آالت اداری، تولید ماشین

 سباتیحسابگر  و محا
9 2 2 2 2 5 9 2 1 9 9 1 9 9 9 13 

31 
آالت مولد و تولید ماشین

 انتقال برق
9 2 3 2 8 16 14 3 11 6 3 24 11 19 2 148 

32 
تولید رادیو و تلویزیون و 

 های ارتباطیدستگاه
4 2 4 1 9 5 4 9 9 2 3 2 2 9 2 38 

33 
تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و 

 دقیق
1 2 9  9 4 2 9 1 1 1 1 2 9 1 16 

 44 3 2 1 5 2 2 2 1 3 4 2 3 5 5 9 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

 324 19 13 22 14 4 5 2 32 53 28 29 11 26 31 35 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 68 3 2 5 5 1 1 1 6 5 14 3 5 2 3 1 تولید مبلمان 36

 68 3 4 2 3 1 3 3 6 13 11 2 2 5 3 9 بازیافت 33

 9 9 9    9  9        و صنعتکشت  38

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

پروانه صادر شده برای فعالیت تولید سایر محصوالت  212صادر شده است که از این تعداد ،  برداری بهرهپروانه  319تعداد  ، 1324تا  1389طی دوره  35جدولبر اساس 

 19.9پروانه صادر شده برای تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی ) 31 (،درصد 29.1در صنایع غذایی و آشامیدنی ) برداریبهرهپروانه  142 (،درصد 39.9) رفلزیغیکانی 
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پروانه صادر شده  33 (،درصد 5.4) نقل و حملپروانه صادر شده برای تولید سایر وسایل  38 (،درصد 3.1پروانه صادر شده برای محصوالت و مواد شیمیایی ) 59 (،درصد

 . ( بوده استدرصد 4.3ت فلزی فابریکی )برای تولید محصوال
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  1391تا  1331در دوره  ISICروند تحوالت تعداد پروانه بهره برداری صادر شده در استان بوشهر به تفکیک کد های دو رقمی :  31جدول

 جمع دوره  1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت  ISICکد 

 319 21 26 21 13 33 69 52 38 38 31 33 59 53 41 22 های صنعتی کلیه فعالیت

 142 3 8 3 6 8 14 3 11 11 12 14 13 2 12 3 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 1 9 9 9 9 9 1 9 9 9   9 9  9 9 9 ون و تنباکوتولید محصوالت از توت 16

 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 2 1 1 9 1 تولید منسوجات 13

 12 9 9 9 9 9 9 1 1 1   9 2 3 3 1 تولید پوشاک 18

 3 9 9 9 9 9 9 9 1 1   9 1 9 9 9 تولید کیف و کفش 12

 18 1 1 9 9 9 4 1 5 1 3 1 1 9 9 9 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 26 9 9 9 1 2 3 3 3 5 3 2 1 2 9 1 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9   9 9  9 9 1 های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

 23 1 1 2 9 9 6 1 3 4 1 3  9 1 1 3 های نفتصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 59 1 3 2 1 4 2 3 6 2 3 1 3 5 3 3 و محصوالت شیمیایی صنایع تولید مواد 24

 31 3 1 9 3 5 11 3 6 6 3 12 3 4 3 9 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 212 8 2 3 1 8 8 29 22 33 23 23 13 12 12 2 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 19 9 9 9 9 1 3 1 3 1 1 9 9  9 9 9 تولید فلزات اساسی 23

 33 1 3 2 1 1 2 2 8 2 3 5 1 1 9 1 آالتنجزماشیتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 16 9 9 9 1 9 9 2 2 2 3 2 2 2 9 9 آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9   1 9  2 9 9 آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 12 1 4 2 1 1 1 2 2 9 1 9 1 2 9 1 تقال برقآالت مولد و انتولید ماشین 31

 4 1 9 1 9 9 9 1 9 1 9  9 9  9 9 9 های ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9  9 9 9  9 1 9 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33
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 4 9 9 9 9 9 9 9 9 1   9 2 9 1 9 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

 38 1 9 2 2 2 4 2 4 4 5 3 2 2 4 1 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 6 9 1 9 9 1 1 1 1 9   9 9  9 1 9 تولید مبلمان 36

 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9 1 9  9   9 9  9  بازیافت 33

   سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر: مأخذ
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 1331-91 - الیتنوع فع برحسبصادر شده توسط سازمان صنایع و معادن  بهره برداری  هایپروانه تعداد نظری صنعتی مختلف از هافعالیت: روند تحوالت سهم  31جدول 

 جمع دوره  1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت  ISICکد 

 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 های صنعتی کلیه فعالیت

 29.1 14.3 39.8 33.3 35.3 24.2 23.3 12.1 14.1 14.5 16.2 12.2 26.9 13.9 22.3 24.1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 1.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.3 1.4 2.3 2.9 1.2 9.9 3.4 تولید منسوجات 13

 1.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.3 1.3 1.3 9.9 9.9 4.9 5.3 3.3 3.4 تولید پوشاک 18

 9.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.3 1.3 9.9 9.9 2.9 9.9 9.9 9.9 تولید کیف و کفش 12

 2.5 4.8 3.8 9.9 9.9 9.9 6.3 1.3 6.4 1.3 4.2 1.4 2.9 9.9 9.9 9.9 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 3.3 9.9 9.9 9.9 5.2 6.1 5.9 5.2 3.8 6.6 4.2 2.3 2.9 3.8 9.9 3.4 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 9.3 9.9 3.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 3.4 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار،  22

 3.8 4.8 3.8 2.5 9.9 9.9 19.9 1.3 3.8 5.3 1.4 4.1 9.9 1.2 2.4 19.3 های نفتصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 3.1 4.8 11.5 2.5 5.2 12.1 3.3 12.1 3.3 2.6 2.2 1.4 6.9 2.4 3.3 19.3 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 19.9 14.3 3.8 9.9 13.6 15.2 18.3 12.1 3.3 3.2 2.2 16.4 6.9 3.5 3.3 9.9 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 39.9 38.1 3.3 14.3 5.2 24.2 13.3 34.5 28.2 43.4 32.4 33.9 34.9 35.8 22.3 31.9 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 1.4 9.9 9.9 9.9 9.9 3.9 5.9 1.3 3.8 1.3 1.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 تولید فلزات اساسی 23

 4.3 4.8 11.5 2.5 5.2 3.9 3.3 3.4 19.3 2.6 4.2 6.8 2.9 1.2 9.9 3.4 آالتنجزماشیتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 2.3 9.9 9.9 9.9 5.2 9.9 9.9 3.4 2.6 2.6 4.2 2.3 4.9 3.8 9.9 9.9 آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 9.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.4 9.9 3.8 9.9 9.9 آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 2.3 4.8 15.4 2.5 5.2 3.9 1.3 3.4 2.6 9.9 1.4 9.9 2.9 3.8 9.9 3.4 آالت مولد و انتقال برقتولید ماشین 31

 9.6 4.8 9.9 4.8 9.9 9.9 9.9 1.3 9.9 1.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 های ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

 9.1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 2.4 9.9 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33
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 9.6 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.3 9.9 9.9 4.9 9.9 2.4 9.9 وریتولید وسایل نقلیه موت 34

 5.4 4.8 9.9 2.5 11.8 6.1 6.3 3.4 5.1 5.3 3.9 4.1 4.9 3.8 2.8 3.4 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 9.8 9.9 3.8 9.9 9.9 3.9 1.3 1.3 1.3 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 2.4 9.9 تولید مبلمان 36

 9.3 9.9 3.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 بازیافت 33

محاسبات مشاور  وسازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر : مأخذ
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به  1389-24ده صادر ش برداریبهره هایپروانهصنعتی بر اساس  هایکارگاهروند تحوالت میزان اشتغال  35جدول در 

 .ارائه شده است (ISICفعالیت صنعتی )کدهای دو رقمی تفکیک نوع 

که از این نفر بوده است  23252ره در مجموع پروانه صنعتی صادر شده در استان در این دو 319تعداد شاغل مورد نیاز 

تولید سایر " ،"نفت هایشگاهپاالیکک و  زغالصنایع تولید " ،"صنایع تولید محصوالت شیمیایی"یت میزان چهار فعال

 12.4 ،درصد 23.6 درصد، 26.4به ترتیب با اختصاص  "نقل و حملتولید سایر وسایل "و  "غیرفلزیمحصوالت کانی 

 چهار فعالیت مذکور .انددادهبه خود اختصاص  رشته فعالیت صنعتی استان 24باالترین سهم را از میان  درصد 19.4 ،درصد

فعالیت  4همچنین  .انددادهصادر شده را به خود اختصاص  برداریبهره هایپروانهز کل اشتغال درصد ا 32.2در مجموع 

 را در این دوره در اختیار داشته است. هاپروانهدرصد از سرمایه مورد نیاز  81.3و  هاپروانهدرصد از تعداد  46.3مذکور 



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
84 

 1331-91-نوع فعالیت برحسبصادر شده توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت  برداریبهره هایپروانهنعتی بر اساس ص یهاکارگاه: میزان اشتغال 73جدول 

 جمع دوره 1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت ISICکد 

 23252 356 323 1258 156 1159 2234 2624 5693 1523 1123 1916 262 2363 213 322 های صنعتیکلیه فعالیت

 2335 28 152 134 52 63 215 33 293 123 188 234 132 243 395 88 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 6 9 9 9 9 9 6 9 9 9  9  9 9 9 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 421 9 9 9 9 9 9 9 9 13 85 25 159 139 9 18 تولید منسوجات 13

 22 9 9 9 9 9 9 3 12 9  9 16 34 29 3 تولید پوشاک 18

 48 9 9 9 9 9 9 9 13 4 9 9 31 9 9 9 تولید کیف و کفش 12

 496 2 135 9 9 9 88 6 191 9 14 8 12 9 9 9 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 314 9 9 9 1 13 16 23 55 42 9 35 3 113 9 2 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 35 9 23 9 9 9 9 9 9 9  9 9 9 9 12 های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

 5422 13 6 235 9 9 1458 268 1866 43 5 54 9 24 13 62 های نفتصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 6141 15 252 21 9 38 24 1158 2433 528 232 9 135 352 246 52 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 1942 184 6 9 22 54 113 33 35 125 43 111 63 35 29 9 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 2821 31 19 29 29 65 32 294 589 393 224 246 122 628 123 115 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 22 9 9 9 9 5 23 5 42 19 3 9  9 9 9 تولید فلزات اساسی 23

 322 5 33 15 19 215 14 29 33 15 142 52 12 139 9 5 آالتنجزماشیتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 256 9 9 9 6 9 9 15 8 143 5 46 22 11 9 9 آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 51 9 9 9 9 9 9 9 9 9  24  23 9 9 آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 256 14 193 18 19 3 4 23 12 9 6 9 29 28 9 3 آالت مولد و انتقال برقتولید ماشین 31

 35 15 9 2 9 9 9 5 9 6 9 9 9 9 9 9 های ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
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 41 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 13 9 29 9 ل نقلیه موتوریتولید وسای 34

 2418 5 9 26 35 636 888 22 34 29 139 181 39 128 32 14 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 45 9 3 9 9 19 6 6 8 9  9 9 9 12 9 تولید مبلمان 36

 39 9 12 9 9 9 9 9 9 9 18 9 9 9 9 9 بازیافت 33

 5 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر: مأخذ 



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
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 1331-91نوع فعالیت برحسبصادر شده توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت  برداریبهره هایپروانهصنعتی بر اساس  یهاکارگاه: سهم میزان اشتغال 73جدول

 جمع دوره 1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت ISICکد 

 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 های صنعتیکلیه فعالیت

 19.9 3.2 29.1 13.8 33.3 5.5 3.3 2.2 3.3 8.1 15.3 23.9 18.5 19.3 33.3 22.4 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.2 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 1.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.2 3.1 2.5 15.5 5.5 9.9 4.6 تولید منسوجات 13

 9.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.1 9.2 9.9 9.9 9.9 1.3 1.4 2.2 1.8 تولید پوشاک 18

 9.2 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.2 9.3 9.9 9.9 3.2 9.9 9.9 9.9 تولید کیف و کفش 12

 1.3 9.6 22.1 9.9 9.9 9.9 3.9 9.2 1.8 9.9 1.2 9.8 1.2 9.9 9.9 9.9 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 1.4 9.9 9.9 9.9 9.6 1.5 9.5 9.2 1.9 2.8 9.9 3.4 9.3 4.8 9.9 2.3 د کاغذ و محصوالت کاغذیتولی 21

 9.2 9.9 2.2 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 3.1 های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

 23.6 4.8 9.8 33.5 9.9 9.9 42.3 36.2 33.3 3.1 9.4 5.3 9.9 1.9 1.2 15.8 های نفتصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 26.4 4.2 32.3 1.3 9.9 6.8 9.8 44.1 44.2 32.2 23.3 9.9 18.1 31.8 26.8 15.1 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 4.5 51.3 9.8 9.9 14.1 4.3 3.2 2.8 1.3 8.2 3.2 19.2 6.2 3.2 2.8 9.9 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 12.4 12.2 1.3 1.6 12.8 5.3 2.3 3.8 19.3 12.8 18.3 24.2 29.5 26.6 13.8 22.3 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.4 9.8 9.2 9.3 9.3 9.6 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 تولید فلزات اساسی 23

 3.4 1.4 4.2 1.2 6.4 18.3 9.5 9.8 1.4 1.9 12.4 5.1 1.2 3.2 9.9 1.3 آالتنجزماشیتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 1.1 9.9 9.9 9.9 3.8 9.9 9.9 9.6 9.1 2.4 9.4 4.5 2.3 9.5 9.9 9.9 آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 9.2 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 2.4 9.9 1.1 9.9 9.9 آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 1.1 3.2 13.5 1.4 6.4 9.6 9.1 1.9 9.2 9.9 9.5 9.9 2.1 1.2 9.9 9.8 آالت مولد و انتقال برقتولید ماشین 31

 9.2 4.2 9.9 9.3 9.9 9.9 9.9 9.2 9.9 9.4 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 های ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.2 9.9 پتیکی و دقیقتولید ابزار پزشکی، ا 33



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
83 

 9.2 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.5 9.9 9.9 1.3 9.9 2.2 9.9 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

 19.4 1.4 9.9 2.1 22.4 55.3 39.3 1.1 1.3 5.2 14.2 13.8 3.2 5.4 3.2 3.6 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 9.2 9.9 9.4 9.9 9.9 9.2 9.2 9.2 9.1 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.3 9.9 تولید مبلمان 36

 9.1 9.9 1.5 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 1.5 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 بازیافت 33

 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.2 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 کشت و صنعت 38

محاسبات مشاور وسازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر  :مأخذ



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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میلیارد  386323برابر با  1324تا  1389 دوره در طولپروانه صادر شده  319صنعتی بر اساس  یهاکارگاه ازینسرمایه مورد 

درصد و صنایع  62.6سهم ی مربوط به صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با هافعالیت ،که از این میزان .ریال بوده است

درصد و تولید  19.1با سهم  غیرفلزیدرصد و تولید محصوالت کانی  13.2نفت با سهم  هایپاالیشگاهتولید زغال کک و 

صادر شده را به خود  هایپروانهدرصد از کل سرمایه مورد نیاز  2.6با سهم  آالت ماشین جز بهمحصوالت فلزی فابریکی 

درصد  26.3فعالیت مذکور در مجموع  4 .اندداشتهرشته فعالیت صنعتی استان  24ین سهم را در میان اختصاص داده و باالتر

درصد از  45.5فعالیت مذکور در مجموع  4 .انددادهصادر شده را در استان به خود اختصاص  هایپروانه یهاهیسرمااز کل 

 . داندادهستان را به خود اختصاص صادر شده ا هایپروانهتعداد 



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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 صادر شده توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت برداریبهره هایپروانه صنعتی بر اساس هایکارگاه گذاریسرمایه :73جدول 

 1331-91 -نوع فعالیت )میلیون ریال( برحسب 

 جمع دوره 1324 1323 1322 1321 1329 1382 1388 1383 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1389 عنوان فعالیت ISICکد 

,238 1,239,189 55,885 های صنعتیکلیه فعالیت 249 ,859 249,442 231,263 3,363,616 3,832,982 22,643,568 26,356,389 13,855,222 345,999 229,923 11,232,938 11,693,894 1,419,622 386،322،826 

 5،411،521 18,225 252,822 192,566 23,152 32,999 11,535 43,593 81,123 52,231 135,828 26,212 58,432 4,493,599 62,384 25,359 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 1،539 - - - - - 1,539 - - -  -  -   تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

3622،132، - - - - - - - - 635 28,529 444 89,999 2,928,499  1,269 تولید منسوجات 13  

 12،193 - - - - - - 49 499 -  - 32 11,499 143 48 تولید پوشاک 18

 2،429 - - - - - - - 3,429 2,148  - 3,852 -   تولید کیف و کفش 12

29 
تولید چوب و محصوالت چوبی به 

 غیر از مبلمان
  - 386 1,934 1,324 - 22,495 2,199 53,143 - - - 215,445 2,686 228،223 

 3،316،481 - - - 3,435 4,999 2,525 6,599 12,489 14,325 - 5,185 328 3,263,299  3,333 لید کاغذ و محصوالت کاغذیتو 21

22 
بط های ضانتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 شده
1,939  -  -  - - - - - - - 163,343 - 164،333 

23 
صنایع تولید زغال کک و 

 های نفتپاالیشگاه
3,882 2,544 299, 999   11,951 2,269 13,834 19,639,549 13,439,999 13,331,399 - - 19,223,156 3,919 1,193,999 53،332،284 

24 
صنایع تولید مواد و محصوالت 

 شیمیایی
3,436 1,834,324 222,983,399 33,138 - 3,934,323 6,146,138 16,512,399 8,652,193 34,849 193,999 - 1,382 19,858,226 62,429 262،382،329 

25 
تولید محصوالت الستیکی و 

 پالستیکی
 24,891 589,599 5,853 28,362 31,933 162,831 45,382 38,395 33,569 18,999 129,513 - 3,299 42,499 1،182،884 

 32،183،556 151,131 2,518 29,539 11,699 54,999 59,922 118,838 2,242,991 1,366,223 62,149 42,158 36,839 34,283,659 18,386 11,632 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 32،336 - - - - 2,999 13,699 4,239 11,136 1,339 3,999 -  -   تولید فلزات اساسی 23

28 
تولید محصوالت فلزی فابریکی 

 آالتجزماشینبه
335  2,285,999 899 11,599 34,385 3,639 22,192 8,819 13,169 35,999 6,622 13,222 48,345 3,849 19،121،295 



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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 جمع دوره 1324 1323 1322 1321 1329 1382 1388 1383 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1389 عنوان فعالیت ISICکد 

 116،324 - - - 1,269 - - 4,499 2,222 - 899 12,459 1,385 23,199   آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

39 
آالت اداری، حسابگر  و تولید ماشین

 محاسباتی
  19,199  422  - - - - - - - - - 19،522 

 384،383 5,299 36,855 3,119 46,215 2,999 554 6,343 8,522 52,448 459 - 1,258 216,999  25 قرآالت مولد و انتقال بتولید ماشین 31

32 
های تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ارتباطی
  -  -  19 - 194 - - - 295 - 1,299 2،212 

 63 - - - - - - - - -  -  - 63  تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 4،265 - - - - - - - - 3,999  - 1,988 - 833  وسایل نقلیه موتوری تولید 34

 1،118،619 1,859 - 26,169 1,299 84,999 221,862 25,299 33,269 12,946 22,262 22,445 11,999 543,999 23,851 1,963 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 18،283 - 4,299 - - 4,999 3,999 4,999 1,859 -  - - - 1,233  تولید مبلمان 36

 13،239 - 14,399 - - - - - - - 3,639 -  -   بازیافت 33

 3,899 - - - - - - 3,899 - -       کشت و صنعت 38

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرمأخذ: 



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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میلیون نوع فعالیت ) برحسبصادر شده توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت  برداری رهبه هایپروانه صنعتی بر اساس هایکارگاه گذاریسرمایه: سهم 11جدول

 1331-91 -(ریال

 جمع دوره 1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت ISICکد 

 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 199.9 های صنعتیکلیه فعالیت

 1.4 1.3 2.2 9.2 12.3 11.3 9.1 9.2 9.3 9.3 4.9 41.8 24.3 1.6 3.2 46.1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.9 - - - - - 9.9 - - - - - - - - - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9.6 - - - - - - - - 9.9 9.8 9.2 33.3 9.3 - 2.3 تولید منسوجات 13

 9.9 - - - - - - 9.9 9.9 - - - 9.9 9.9 9.9 9.1 تولید پوشاک 18

 9.9 - - - - - - - 9.9 9.9 - - 1.6 - - - تولید کیف و کفش 12

 9.1 9.2 1.2 - - - 9.4 9.9 9.1 - 9.9 9.4 9.3 - - - تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 9.2 - - - 1.6 1.2 9.9 9.9 9.9 9.2 - 2.2 9.3 1.2 - 6.9 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 9.9 - 1.4 - - - - - - - - - - - - 1.8 های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

 13.2 38.5 9.9 23.8 - - 26.5 66.1 35.2 9.2 9.1 4.8 - 9.1 9.1 14.1 تهای نفصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 62.6 4.2 23.6 9.9 - 22.2 9.3 32.2 55.3 38.4 29.1 - 15.5 32.8 23.1 6.1 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 9.3 3.5 9.9 - 54.8 5.2 9.5 9.1 9.2 2.1 9.2 12.2 2.4 9.2 1.3 - تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 19.1 19.3 9.9 9.2 5.3 15.3 9.4 9.5 3.6 13.4 1.8 18.2 15.3 12.6 9.2 29.2 ی غیرفلزیتولید سایر محصوالت کان 26

 9.9 - - - - 9.6 9.1 9.9 9.9 9.9 9.1 - - - - - تولید فلزات اساسی 23

 2.6 9.3 9.4 9.2 3.9 19.1 9.1 9.9 9.1 9.9 1.9 5.9 9.3 3.6 - 9.3 آالتینجزماشتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 9.9 - - - 9.2 - - 9.9 9.9 - 9.9 5.4 9.3 9.9 - - آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 9.9 - - - - - - - - - - 9.2 - 9.9 - - آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 9.1 9.4 9.3 9.1 21.3 9.6 9.9 9.9 9.9 9.3 9.9 - 9.8 9.1 - 9.9 آالت مولد و انتقال برقتولید ماشین 31

 9.9 9.1 - 9.9 - - - 9.9 - 9.9 - - - - - - یهای ارتباطتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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 9.9 - - - - - - - - - - - - - 9.9 - تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.9 - - - - - - - - 9.9 - - 9.5 - 9.9 - تولید وسایل نقلیه موتوری 34

 9.3 9.1 - 9.2 9.2 24.3 1.6 9.1 9.1 9.2 9.2 2.3 4.6 9.2 1.2 1.2 ونقلیر وسایل حملتولید سا 35

 9.9 - 9.9 - - 1.2 9.9 9.9 9.9 - - - - - 9.1 - تولید مبلمان 36

 9.9 - 9.1 - - - - - - - 9.1 - - - - - بازیافت 33

 9.9 - - - - - - 9.9 - - - - - - - - کشت و صنعت 38

محاسبات مشاور و ان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهرسازم: مأخذ



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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عتی مختلف ی صنهافعالیتمیزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد هر شغل صنعتی در استان بوشهر به تفکیک  41جدول  در

ه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل که میزان سرمای دهدمیمحاسبه شده است. محاسبات انجام شده نشان  1382-24در دوره 

صنعتی در صنایع مختلف بسیار متفاوت است. عمدتاً سرمایه مورد نیاز برای ایجاد هر شغل صنعتی در صنایع کاربر و دارای 

 است.  تردهیچیپو با تکنولوژی تولید  برهیسرما، بسیار کمتر از صنایع ترسادهتکنولوژی تولید 

سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد هر شغل در صنایع کاربری مانند  شودمیمالحظه  41جدول ه در ک طور همانمثال  عنوان به

شار، چاپ مانند صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، انت یبرهیسرماتولید پوشاک و کیف و کفش بسیار کمتر از صنایع 

محصوالت کانی غیرفلزی است. البته میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد هر شغل  ضبط شده و تولید سایر هایرسانهو تکثیر 

 صنعتی به نوع صنعت از نظر سرمایه ارزی و یا ریالی مورد نیاز آن نیز بسیار وابسته است.
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  (الیر ونیلی)م 1331-91ن بوشهر در دوره مختلف در استا عیصنا کیبه تفک یهر شغل صنعت یبرا ازیمورد ن هیمتوسط سرما: 11جدول 
 متوسط دوره 1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت ISICکد 

 11،855 3،263 14،633 8،234 1،411 399 4،322 19،944 5،288 5،134 2،813 228 248 113،821 2،142 143 های صنعتیکلیه فعالیت

 1،622 651 1،521 582 522 612 54 565 322 425 322 414 323 18،121 296 223 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 255 - - - - - 255 - - - - - - - - - تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 2،933 - - - - - - - - 52 336 18 533 15،693 - 39 تولید منسوجات 13

 63 - - - - - - 13 33 - - - 5 335 3 3 پوشاکتولید  18

 185 - - - - - - - 263 533 - - 124 - - - تولید کیف و کفش 12

 596 1،343 1،231 - - - 694 359 222 - 199 122 66 - - - تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 2،861 - - - 3،435 235 162 283 223 341 - 148 243 28،884 - 339 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 2،326 - 3،192 - - - - - - - - - - - - 86 های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

 2،244 65،118 592 11،235 - - 2،131 18،996 5،623 224 452 295 - 8،333 159 123 های نفتصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 22،823 4،628 41،223 66 - 1،321 1،452 3،438 6،662 19،238 19،836 - 212 225،322 3،452 58 مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تولید  24

 1،442 268 659 - 5،438 333 651 525 619 1،393 669 256 83 3،349 236 - تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 4،334 2،122 252 1،923 589 831 634 583 3،838 4،511 233 131 185 55،313 145 191 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 369 - - - - 499 365 846 265 133 422 - - - - - تولید فلزات اساسی 23

 4،638 368 1،465 1،125 662 163 249 441 283 242 233 221 63 58،335 - 35 التآجزماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 1،923 - - - 323 - - 223 232 - 169 231 81 8،464 - - آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 28 - - - - - - - - - - 18 - 334 - - آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 1،253 331 344 325 4،622 286 132 259 311 - 35 - 28 3،314 - 8 آالت مولد و انتقال برقتولید ماشین 31

 35 123 - 23 - - - 21 - 2 - - - - - - های ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

 3 - - - - - - - - - - - - - 8 - تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33
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 متوسط دوره 1391 1393 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 عنوان فعالیت ISICکد 

 191 - - - - - - - - 335 - - 84 - 44 - تولید وسایل نقلیه موتوری 34

 348 339 - 3،628 54 132 259 823 594 212 132 124 153 4،242 331 36 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 489 - 1،499 - - 499 599 663 231 - - - - - 161 - تولید مبلمان 36

 465 - 1،122 - - - - - - - 294 - - - - - بازیافت 33

 253 - - - - - - 369 - - - - - - - - کشت و صنعت 38

: محاسبات مشاورمأخذ
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در مجموع  1324الی  1322ی هاسالدر معدن و تجارت استان بوشهر  ،طالعات اخذ شده از اداره کل صنعتاساس ا بر

 نگستانت، دیر و دشتستان ،بوشهر هایاین دوره شهرستان مجوز صنعتی در استان صادر شده است که از این تعداد در 696

درصد از مجوزهای  38.5متوسط در هر سال  طور بهشهرستان بوشهر  در این دوره .انددادهباالترین سهم را به خود اختصاص 

و  شده است افزودهسهم آن  بههر چند که در این دوره  ،بوشهر را به خود اختصاص داده استصنعتی صادر شده در استان 

از تعداد  هاشهرستانمتوسط سهم  12نقشهدر  .رسیده است1324درصد در سال  43.3به  1322درصد در سال  36.3از 

  . به نمایش در آمده است 1322-24مجوزهای صنعتی صادره در استان در دوره 

شغل بوده است که از این تعداد شهرستان  13334در مجموع  1322-24اشتغال مجوزهای صنعتی استان بوشهر طی دوره 

 اندداشتهترتیب بیشترین سهم را درصد به  12.4با  تنگستاندرصد و شهرستان  13.4با  دشتستان درصد، 33.5 سهم بوشهر با

 ،هاهمانند تعداد مجوز 13نقشه با توجه به  1322-24سرمایه مورد نیاز مجوزهای صنعتی صادر شده طی دوره . (14نقشه)

وده درصد متوسط سهم شهرستان بوشهر ب 31.6به اینصورت که در این دوره در هر سال  باشدمیمتمرکز در شهرستان بوشهر 

درصد در  19.3با  دیردرصد و  12.5با  دیلمشهرستان  ،درصد 14.3با سهم  تنگستانشهرستان  ،پس از شهرستان بوشهر .است

  . بعدی قرار دارند هایرتبه

 1392-91 در دوره هاشهرستانصنعتی صادر شده در استان بوشهر به تفکیک جواز تاسیس های تعداد : 12جدول 

 
 ها در استان )درصد(سهم شهرستان تعداد مجوز

 متوسط دوره 1391 1393 1392 1391 1393 1392

 11101 11101 11101 11101 111 139 213 استان

 38.5 43.3 36.9 36.3 65 68 23 بوشهر

 3.5 6.3 8.5 3.5 19 16 29 تنگستان

 3.1 2.9 4.8 2.6 3 2 3 جم

 15.4 12.9 16.2 13.2 18 32 46 دشتستان

 4.4 2.3 4.2 6.4 4 8 13 دشتی

 12.2 3.3 11.6 12.2 11 22 53 دیر

 6.2 2.9 12.2 4.5 3 23 12 دیلم

 6.8 12.3 3.3 4.1 12 3 11 کنگان

 3.3 8.3 2.1 9.4 13 4 1 گناوه

 1.3 2.3 9.9 1.1 4 9 3 عسلویه

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر  :مأخذ
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  1392-91در دوره  هاشهرستانمیزان سرمایه مجوزهای صنعتی صادر شده در استان بوشهر به تفکیک : 13جدول 

 ریال(میلیارد )

 
 ها از استان )درصد(سهم شهرستان میزان سرمایه مجوز

 متوسط دوره 1391 1393 1392 1391 1393 1392

 11101 11101 11101 11101 1،211 3،913 19،311 استان

 31.6 43.3 32.3 14.2 2،239 2،216 3،454 بوشهر

 14.3 29.2 12.6 3.1 1،255 1،342 1،559 تنگستان

 3.2 9.4 11.2 9.1 26 228 62 جم

 8.8 3.4 13.3 5.3 469 1،182 2،869 دشتستان

 8.2 1.4 6.3 12.1 86 564 2،519 دشتی

 19.3 5.2 3.3 23.5 323 221 11،332 دیر

 12.5 3.5 19.1 23.2 218 299 11،214 دیلم

 5.2 4.9 3.1 8.4 248 232 4،294 کنگان

 3.4 2.8 9.4 9.9 696 38 22 گناوه

 9.6 9.8 - 1.1 42 - 545 عسلویه

 معدن و تجارت استان بوشهر  اداره کل صنعت، :مأخذ
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 1392-91 در دوره هاشهرستان: میزان اشتغال مجوزهای صنعتی صادر شده در استان بوشهر به تفکیک 11جدول 

 
 ها از استان )درصد(سهم شهرستان میزان اشتغال مجوز

 متوسط دوره 1391 1393 1392 1391 1393 1392

 11101 11101 11101 11101 3،131 3،331 1،131 استان

 33.5 44.2 36.2 31.6 1،358 1،324 2،946 بوشهر

 12.4 2.1 15.3 12.2 289 536 835 تنگستان

 2.3 1.9 4.2 1.9 32 184 65 جم

 13.4 14.9 15.3 19.6 431 524 683 دشتستان

 6.4 1.2 5.5 11.8 52 298 365 دشتی

 19.4 6.2 3.9 13.3 212 264 1،123 دیر

 3.2 3.8 19.1 3.5 118 381 488 دیلم

 6.1 2.2 3.3 5.4 282 149 359 کنگان

 3.2 8.6 9.2 9.1 265 35 8 گناوه

 1.9 1.2 - 1.8 33 - 113 عسلویه

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر : مأخذ

 اشتغال مجوزهای صنعتی صادر شده در استان بوشهر به تفکیکو  گذاریسرمایهمتوسط تعداد و متوسط میزان  :22نمودار 

 1392-91در دوره  هاشهرستان

 
 : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر مأخذ
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 و نواحی صنعتی استان هاشهرکبررسی ساختار مکانی و اقتصادی  -1-2-3-2-1-1-1-1

 صنعتی استان بوشهر  هایشهرک -1-2-3-2-1-1-1-1-1

صنعتی  شهرک .ردیگیممورد بررسی قرار صنعتی در استان بوشهر  هایشهرکدر این بخش ساختار مکانی و اقتصادی 

صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات از واحدهای  یامجموعهمکانی است دارای محدوده و مساحت معین، برای استقرار 

صویب و با ت دهدیماز امکانات زیربنایی و خدمات ضروری را در اختیار واحدهای مذکور قرار  یاپارهپشتیبانی که تمام یا 

 توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در منظور بهای است که شهرک صنعتی منطقه .شودیمهیأت دولت ایجاد 

منفی  راتیتأثده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا نظر گرفته ش

، نقل و ملحی صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آالیندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر هافعالیت

 کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهری به بار آورد. 

 یگذارهیسرماضوابط و مقررات زیست محیطی از قابلیت  است که ضمن رعایت یاگونهبهصنعتی  یهاشهرک طراحی

 زیربنایی الزم برای امر تولید و امکان ارائه خدمات فنی ساتیتأس. همچنین باشدیم صنعتی برخوردار یهارشتهدر اغلب 

 صنعتی به یهاشهرکدر  ایای استقرار واحدهای تولیدیصورت گرفته است. برخی از مز هاآندر  یامشاورهمهندسی و 

 :باشدیمشرح زیر 

 کاربری اراضی تحت جهت تشویق واحدهای صنعتی برای انتقال اندموظف هایشهرداروزارت مسکن و شهرسازی و  -

ال صوب انتقی صنعتی مهاشهرکجهت نوسازی به  مالکیت واحدهای صنعتی را که در محدوده قانونی شهرها قراردارند و

  داداری تغییر دهن تجاری و یا ،به کاربری مسکونی ابندییم

هندسی شده مطابق با اصول فنی و م و طراحی انجام یابیمکانصنعتی با توجه به  یهاطرحتهیه زمین مناسب برای اجرای  -

 یسازشهرکهای و آخرین روش

 منابع طبیعی، کشاورزی، آب، متعدد از قبیل محیط زیست،ی هاناعدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازم -

  ... ، راه وترابری، کار و امور اجتماعی وشناسی، ثبتبرق و امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک

 هایشهرداربودن از قانون  مستثنا -

 ها و نواحی صنعتیصنایع مستقر در شهرک ییافزا منظورهم بهایجاد شرایط الزم  -

 نعتیو نواحی ص هاشهرکهای مرتبط به یک صنعت درمحدوده ها و خوشهشدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه فراهم -

 کار و کسبخدمات فناوری و  فنی، مهندسی، مدیریتی و ...( مراکز یامشاورهافزاری )استفاده از خدمات نرم -

 صنعتی ن کار واحدهایو پایا ساز و ساختارائه خدمات رایگان در زمینه صدور مجوزهای  -
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 جمله زاصنعتی  یهاشهرک به دلیل استفاده از خدمات مشترک ساماندهی شده توسط یگذارهیسرما یهانهیهزکاهش  -

 ب فاضال خانه هیتصف

 زاییو اشتغال یبرداربهرهتسریع در  منظور به ساختهشیپکوچک آماده و  یهاکارگاهامکان اجاره و خرید  -

 و نواحی صنعتی به هیات امنای منتخب صاحبان صنایع هاشرکته واگذاری ادار -

 ساتیتأس)انتفاع( از  برداریبهرهحق  یهانهیهزپرداخت نقد و اقساط  -

 مالیاتی یهاتیمعافبرخورداری از برخی  -

 فنی یاستانداردهامطابق با  استقرار در زمین طراحی شده برای فعالیت صنعتی و -

 عشده برای صنای طراحی فاضالب و...( خانه هیتصف تلفن، گاز، برق، )آب، زیربنایی ساتیتأساز  یمند بهره -

 صنعتی استان تهران( هایشهرک)شرکت  صدور رایگان و در اسرع وقت پروانه احداث بنا -

 استان بوشهر  صنعتی هایشهرکنام و مشخصات 

در  ها آنپراکنش  15نقشه و در  هاآنستان بوشهر و برخی مشخصات کلیدی صنعتی ا هایشهرکلیست  45جدول  در

شهرک صنعتی در استان بوشهر  12تعداد  1323ارائه شده است. بر اساس آخرین اطالعات در دست تا پایان سال  1323سال 

در  1323شغل را دارند. در سال  3682ایجاد بالغ بر  هکتار مساحت هستند و ظرفیت 1622وجود داشته که در مجموع دارای 

صنعتی استان بوشهر ایجاد شده است که در مقایسه با ظرفیت بالقوه موجود بسیار  هایشهرکفرصت شغلی در  1631حدود 

اس که بر این اس اندشده یدبنطبقه مساحت زمین در اختیار )هکتار( برحسبصنعتی  هایشهرک 16نقشه در کمتر است. 

 هایشهرک 13نقشه همچنین در  .اندداشته بوشهر و دیلم بیشترین مساحت را یهاشهرستانصنعتی واقع در  هایشهرک

  .اندشدهتعداد واحدهای صنعتی فعال نشان داده  برحسباستان  صنعتی
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 1393پایان سال -صنعتی در استان بوشهر  هایشهرکخصات مش نام و: 11جدول 

ف 
 ردی

نام 

 شهرک 

مساحت 

 )هکتار(

مساحت زمین صنعتی 

 )هکتار(
 نشانی شهرک 

ظرفیت اشتغال 

 )نفر(

اشتغال 

 )نفر(

تعداد 

فعال یهاشرکت  

 یهاشرکتتعداد 

 غیرفعال

1بوشهر 1  5 3 
بوشهر،حدفاصل میدان آزادی 

راهسیپلو   
399 299 22 6 

2بوشهر 2  491 393 
جاده بوشهر  8کیلومتر 

 برازجان
1213 299 89 32 

جاده برازجان گناوه 2کیلومتر  43.5 63 برازجان 3  1292 429 33 22 

 53.3 38 ریگ 4
جاده برازجان  15کیلومتر 

 گناوه
215 89 13 3 

جاده دیلم گناوه 5کیلومتر  42 269 دیلم 5  24 22 2 1 

 33.5 212 دیر 6
 -جاده کنگان 15کیلومتر

 خورموج 
3 - - 1 

 33.5 192 خورموج 3
 -جاده خورموج 3کیلومتر

 بوشهر 
8 4 1 - 

 58.5 23 دلوار 8
جاده ساحلی  39کیلومتر 

دلوار -بوشهر  
- - - - 

   - گناوه 2
کیلومتری محور گناوه 5

 برازجان
- - - - 

 39.3 229 کنگان 19
کنگان،انتهای بلوار مدرس 

 غربی
2 5 1 - 

 - - - - سه راهه گادوئی 33.5 159 اهرم 11

12 
صنعتی 

 دریایی
سرتل -بوشهر  16 39  - - - - 

   1631 3682     1622 جمع  13

 1333استان در سال  یصنعت هایشهرک شرکت :مأخذ

نمایش داده شده  1323ر سال صنعتی استان بوشهر از امکانات زیربنایی د هایشهرکوضعیت برخورداری  46جدول در 

از امکانات کامل برخوردار  هاآنشهرک صنعتی موجود در استان بوشهر در این سال هیچ یک از  12است. از مجموع 

 دار است.فاضالب و اینترنت نیز برخور خانه هیتصفو تنها شهرک برازجان غیر از امکانات آب، برق، تلفن و گاز از  اندبودهن
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 1393پایان سال -صنعتی استان بوشهر  هایشهرکامکانات زیربنایی : 11جدول 

یکشابانیخ  سند ثبتی  فاضالب خانهتصفیه شبکه فاضالب  گاز پوشش تلفن همراه  تلفن  برق آب  نام شهرک  ردیف  یفشارقوپست  اینترنت   

1بوشهر 1  
                      

2بوشهر 2  
                      

 برازجان 3
                      

 ریگ 4
                      

 دیلم 5
                      

 دیر 6
                      

 خورموج 3
                      

 دلوار 8
                      

 گناوه 2
                      

 کنگان 19
                      

 اهرم 11
                      

                       صنعتی دریایی 12

 صنعتی استان بوشهر هایشهرکشرکت  :مأخذ
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 نواحی صنعتی استان بوشهر -1-2-3-2-1-1-1-1-2

کانات ام نیتأمتوسعه و عمران و  یهاطرحدر چارچوب  یابیمکانناحیه صنعتی، مکانی است که پس از انجام مطالعات 

 یهااستیس استقرار صنایع کوچک مطابق منظور بهاستعدادهای مناطق و با رعایتضوابط زیست محیطی  اسبر اسزیربنایی 

ست. هاآن. فرق اصلی بین شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی در مساحت ابدییماختصاص  صنعت، معدن و تجارتوزارت 

نعتی، ی دوم بین شهرک صنعتی و ناحیه صصنعتی هستند. فرق اساس هایشهرکاز  ترکوچکمعموالً نواحی صنعتی بسیار 

 تمرکز نواحی صنعتی روی صنایع کوچک است. 

 استان بوشهر  نام و مشخصات نواحی صنعتی

ارائه شده  1323تا پایان سال  هاآنپراکنش  13 نقشهو در ام و مشخصات کلی نواحی صنعتی استان بوشهر ن 43جدول در 

هکتار مساحت داشته و ظرفیت  128ناحیه صنعتی در استان بوشهر وجود داشته که در مجموع  3 ،1323است. تا پایان سال 

بالقوه دارند. با وجود چنین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال در نواحی صنعتی استان، تا  صورتبهفرصت شغلی را  1538ایجاد 

ستان، ا گانههفتشغلی در نواحی صنعتی استان ایجاد شده است. در میان نواحی صنعتی فرصت  518تنها  1323پایان سال 

هکتار  26ناحیه صنعتی استان است و پس از آن ناحیه صنعتی گز بلند با  نیتربزرگهکتار وسعت  31ناحیه صنعتی بنه گز با 

مساحت زمین  برحسبنواحی صنعتی استان  12نقشهدر . اندگرفتههکتار مساحت قرار  21و ناحیه صنعتی بویرات هر یک با 

 .انددرآمدهتعداد واحدهای صنعتی فعال به نمایش  برحسباین نواحی  29نقشه و در  اندشده یبندطبقهدر اختیار )هکتار( 
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 1393سال  انیپا -استان بوشهر در  یصنعت ینام و مشخصات نواح: 13جدول 

ف 
 ردی

ی 
صنعت

حیه 
 نام نا

ت )هکتار(
ح

 مسا

 نشانی ناحیه 

ت استقرار )قطعه(
 ظرفی

ل )نفر(
ت اشتغا

 ظرفی

جود 
ل مو

 اشتغا

داد 
تع

ت
شرک

ها
 ی

ل 
فعا

 

داد 
تع

ت
شرک

یها
یغ

ل
رفعا

 

ت 
داد قطعا

 تع

ده 
ذار ش

ت واگ
داد قطعا

 تع

ت 
ح

مسا
زم

ی
ن

ها
ده )هکتار( ی

ذارش
 واگ

ت 
ح

مسا
زم

ی
ن

یها
آماده

ساز
 ی

ده )هکتار(
 ش

ی به 
حدها

داد وا
تع

بهره
ی

بردار
 

ده 
رسی

 

سرمایه
ی

ذار
گ

 
ده 

جام ش
ان

ل(
 )میلیارد ریا

 2.6 2 6 9.1 1 11 3 6 199 242 11 چغادک 6 چغادک 1

بوشهر-جاده خورموج 6کیلومتر  13 دشتی 2  43 48 19 2 4 38 18 3.2 13 6 12.5 

بوشهر -ان جاده برازج 29کیلومتر  26 گزبلند 3  48 522 299 6 4 46 8 2.4 26 19 24.5 

گناوه-جاده دیلم 2کیلومتر  21 بویرات 4  41 31 6 1 1 42 3 9.8 21 2 13.4 

مرکز شهرستان دیر 13کیلومتر  11 لمبدان 5  35 31 42 6 2 22 13 5 11 8 29 

خورموج-جاده کنگان 6کیلومتر  29 بنک 6  69 255 199 12 2 69 44 11.5 29 21 61.6 

کنگان-جاده چغادک  23کیلومتر  31 بنه گز 3  55 222 69 4 6 53 2 2.2 31 19 43.6 

           518 1538     128 3 مجموع 

استان بوشهر یصنعت هایشهرکشرکت  :مأخذ



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
111 

 3از  1323است. تا پایان سال وضعیت برخورداری نواحی صنعتی استان از امکانات زیربنایی مشخص شده  48جدول در 

گاز  و تنها ناحیه صنعتی بویرات است که از باشندمیناحیه صنعتی موجود در استان تمامی نواحی دارای برق و تلفن و گاز 

 . باشدمیبرخوردار ن

 1393پایان سال  -صنعتی استان بوشهر  هایشهرکامکانات زیر بنایی  : 13جدول 

 نام ناحیه صنعتی   ردیف

 تلفن  برق آب 

پوشش 

تلفن 

 همراه

 شبکه فاضالب  گاز
 خانهتصفیه

 فاضالب 
یکشابانیخ سند ثبتی   

 چغادک 1
                  

 دشتی 2
                  

 گزبلند 3
                  

 بویرات 4
                  

 لمبدان 5
                  

 بنک 6
                  

                   بنه گز 3

 استان بوشهر یصنعت هایشهرکشرکت  :مأخذ
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 های صنعتی استانتحلیل تخصص -1-2-3-2-1-1-1-3

. ردیگیمصنعتی استان مورد بررسی قرار  یهاتخصصو خصوصیات صنعتی استان در این بخش  هایژگیوپس از بررسی 

امه ریزان ملی همواره توجه برن ایمنطقهمرکز و تخصص ی اقتصادی و یا الگوی تهافعالیتبررسی چگونگی توزیع فضایی 

سنجش سطح تنوع در  منظور بهکمی  یهاروشرا به خود معطوف ساخته است. در این بخش با استفاده از  ایمنطقهو 

 . دشومیدر سطح استان ارائه  هافعالیتاز میزان تخصصی شدن  یترقیدقی صنعتی در استان تصویر هافعالیت

 ی صنعتیهافعالیتتنوع در  ایهشاخص -1-2-3-2-1-1-1-3-1

شاخص تخصص  ( شاخص تخصصی شدن و1ی صنعتی استان از دو شاخص هافعالیتبه منظور بررسی میزان تنوع در 

 که در ادامه ارائه شده است.  شودمی( شاخص تغییر ساختار استفاده 2 منطقه یا

 شاخص تخصصی شدن 

. ی صنعتی را در یک منطقه محاسبه کردهافعالیتی شدن درجه تخصص توانمیبا استفاده از شاخص تخصصی شدن 

 : شودمیبرای محاسبه این شاخص از فرمول ذیل استفاده 

𝐼 =  √𝑃
1

2
+ 𝑃

2

2
+ … + 𝑃𝑛

2
 

ی بخش صنعت در کل شاغلین هافعالیتسهم درصدی هر یک از  Pnو ...  P2و  1Pشدن  شاخص تخصصی Iکه در آن 

همواره بین صفر تا صد است و هر چه عدد شاخص  Iجغرافیایی مشخص است. مقدار شاخص در یک محدوده  بخش صنعت

در منطقه است. به عبارت دیگر هر چه شاخص تخصصی شدن کمتر باشد به  هافعالیتباالتر باشد نشانگر تخصصی شدن 

ه معنای تمرکز اخص بیشتر باشد بی صنعتی است و بر عکس هر چه این شهافعالیتمعنای برخورداری آن منطقه از تنوع بیشتر 

 ی خاص صنعتی است.هافعالیتی صنعتی منطقه بر روی یک یا چند هافعالیتو تخصص بیشتر 

 بر اساس 1389-22ی صنعتی در استان بوشهر در دوره هافعالیتروند تحوالت شاخص تخصصی شدن  42جدول در 

هر ی صنعتی در استان بوشهافعالیتمتوسط شاخص تخصصی شدن  طوربهدر این دوره . محاسبه شده است افزوده ارزش

 دارندیمبه سمت تخصصی شدن گام بر ی صنعتی در استان بوشهر هافعالیتآن است که  دهنده نشاندرصد بوده که  38.24

صی شده و میل یی خاصی تخصهالیتفعای صنعتی استان در رشته هافعالیتی صنعتی انجام شده کم بوده و هافعالیتو تنوع 

صنعتی در استان ی هافعالیتشاخص تخصصی شدن  .بیشتر و در برخی کمتر است هاتیفعالدر برخی رشته  گذاریسرمایهبه 

در طول دوره مورد  میزان رادرصد بیشترین  82.24با رقم  1322و در سال درصد کمترین میزان  86.61با رقم  1383در سال 
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در  هافعالیتکه درجه تخصصی شدن رشته  دهدمینشان  1389-22روند تغییرات این شاخص در دوره است.  بررسی داشته

  . بخش صنعت در حال افزایش است

استان در  در افزوده ارزش در استان بوشهر بر اساس یصنعت یهافعالیتشدن  یروند تحوالت شاخص تخصص :19جدول 

 1331-92دوره 

 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 سال 
متوسط 

 دوره 

 38.24 24.82 22.33 22.52 29.15 86.13 88.23 88.93 31.41 65.32 61.86 66.99 66.95 62.84 میزان شاخص 

 محاسبات مشاور :مأخذ

 در استان بوشهر یصنعت یهافعالیتشدن  یروند تحوالت شاخص تخصص :23نمودار 

 
 محاسبات مشاور: مأخذ

 ایمنطقهشاخص تخصص 

ف است معرو ایمنطقهی صنعتی از طریق شاخص دیگری که به شاخص تخصص هافعالیتسنجش میزان تخصص در 

(Regional Specialization Index نیز )ست: است. فرمول این شاخص به شرح ذیل ا یریگ اندازه قابل 

Specj = ∑|Sij − Si|

n

i=1

 

 که در آن: 

S ی صنعتی، هافعالیت: ارزش افزود یا شاغلین 

I ،رشته فعالیت صنعتی : 

J ،منطقه : 

Sij ا اشتغال صنعت ی افزوده ارزش: سهمi ام در منطقهj ا اشتغال منطقه یافزوده ارزشام در کلj ،ام 

Si ا اشتغال صنعت ی افزوده ارزش: سهمiباشدمی صنعتی کشور افزوده ارزشر در کل ام کشو . 
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ام J شاخص مذکور بین صفر و دو قرار دارد. چنانچه شاخص مذکور مساوی صفر باشد به معنی عدم تخصص در منطقه

 . باشدمیام J و چنانچه مساوی دو باشد به معنی وجود حداکثر تخصص در منطقه

 افزوده ارزشبر اساس اطالعات  1389-22ی صنعتی در دوره هافعالیت ایمنطقهتخصص  میزان شاخص 59جدول در 

خصص شاخص ت شودمیکه مالحظه  طور همانمحاسبه شده است.  بوشهر ی صنعتی مختلف در استانهافعالیتتولید شده 

صص است و این امر نشانگر سطح تخمتوسط باالتر از  بوشهر در تمام طول این دورهی صنعتی در استان هافعالیت ایمنطقه

 .باشدمیبوشهر  ی صنعتی در استانهافعالیتباال و روبه افزایش 

دی تولی افزوده ارزشی صنعتی در استان بوشهر بر اساس اطالعات هافعالیت ایمنطقهشاخص تخصص  :11جدول 

 1331-92ی مختلف صنعتی در دوره هافعالیت

 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 سال 
متوسط 

 دوره 

ایمنطقهشاخص تخصص   1.35 1.49 1.53 1.43 1.41 1.32 1.54 1.59 1.59 1.54 1.53 1.59 1.42 1.48 

 محاسبات مشاور: مأخذ

 1331-92در دوره  ی صنعتی در استان بوشهراهفعالیت ایمنطقهشاخص تخصص روند تحوالت  :21نمودار 

 
 : محاسبات مشاور مأخذ

 شاخص تغییر ساختار

تدریج به  GDPبا شروع فرایند توسعه در یک منطقه جغرافیایی و یا در کل کشور، سهم بخش کشاورزی در اشتغال و 

نجیده ت با شاخص تغییر ساختاری س. این تغییراکندمیکاهش یافته و در مقابل سهم بخش صنعت و خدمات افزایش پیدا 

صلی اقتصاد های اتخصصی بین بخش هایگرایشای، یعنی های منطقه. با استفاده از این شاخص بعد دیگر تخصصشودمی

ها های مختلف اقتصادی و یا سهم هر یک از بخشد بر مبنای اشتغال در بخشتوانمیاستان قابل محاسبه است. این شاخص 

ناخالص داخلی محاسبه شود. برای محاسبه شاخص تغییر ساختار اقتصادی یک منطقه از فرمول زیر استفاده  در میزان تولید

 شودمی
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2

)()()[( 332211 


ypypyp
I

 
 که در آن:

Iشاخص تغییر ساختاری : 

11 , yPید : سهم درصدی بخش کشاورزی در دو دوره زمانی در اشتغال یا تول 

22 , yP سهم درصدی بخش صنعت در دو دوره زمانی در اشتغال یا تولید : 

33 , yP سهم درصدی بخش خدمات در دو دوره زمانی در اشتغال یا تولید : 

ر دوره زمانی مورد نظاین است که در آن منطقه در  دهنده نشانشده بیشتر باشد، معموالً  هر اندازه مقدار شاخص محاسبه

 .های صنعت و خدمات کاسته شده استبوده است که از سهم بخش کشاورزی به نفع بخش یاگونهبهتحوالت اقتصادی 

مقدار این شاخص برای استان  1329الی  1335های عمده اقتصادی در کل اشتغال در مقاطع زمانی با استفاده از سهم بخش

 ارائه شده است. 51 جدولمحاسبه گردیده و در  1385-29 و 1335-85 برای دو دوره بوشهر

به  1385-29بوده و تا دوره  9.16معادل  1335 -85شاخص تغییر ساختاری استان در طی دوره  شودمیچنانچه مالحظه 

در  1385-29 تصادی استان در دورهنتیجه گرفت که شدت تغییرات در ساختار اق توانمی. بنابراین افزایش یافته است 4.32

 بسیار بیشتر بوده است . 1335-85مقایسه با دوره 

که اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده است معادل  1335-85شاخص تغییرات ساختار اقتصادی کشور در دوره 

 کند شده است. شدت بهرسیده و در واقع  3.3به  1385-29بوده است که دوره  5.98

 1331-91میزان شاخص تغییر ساختار در استان بوشهر در دوره  :11 جدول

 میزان شاخص  دوره زمانی 

1335-85 9.16 

1385-29 4.32 

 محاسبات مشاور :مأخذ

 ی صنعتیهافعالیتتوزیع  هایشاخص -1-2-3-2-1-1-1-3-2

ه، چگونگی مربوط هایشاخصاستفاده از  ، در ادامه بابوشهر ی صنعتی در استانهافعالیتتنوع  هایشاخصپس از بررسی 

از شاخص  دانعبارتمورد استفاده در این بخش  هایشاخص. ردیگیمرسی قرار ی صنعتی در استان مورد برهافعالیتتوزیع 

 سنجش سطح تمرکز، شاخص ضریب توزیع و شاخص ضریب مکانی. 

 شاخص سنجش سطح تمرکز
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ر پهنه یکسان در نقاط مختلف یک منطقه یا د صورتبهیت تا چه حد دهد یک فعالتکنیک سنجش سطح تمرکز نشان می

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

 گیرد: معادله زیر انجام می

 در این معادله:

C میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد = 

X صدی مساحت هر منطقه یا زیرمنطقه = سهم در 

Y سهم درصدی شاغلین یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا زیرمنطقه = 

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

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

بر اساس  1329و  1385در دو سال  بوشهر ی صنعتی در استانهافعالیتمیزان شاخص سنجش سطح تمرکز  52جدول در 

ی هاالیتفعشاخص سنجش سطح تمرکز  شودمیکه مالحظه  طور همانی صنعتی محاسبه شده است. هافعالیتآمار اشتغال 

توزیع نسبی مناسب و یا عدم تمرکز  دهنده نشاناست که  59در هر دو سال مورد بررسی کمتر از  ربوشهصنعتی در استان 

 .باشدمی ی صنعتی در استانهافعالیت

 1331و  1391ی هاسالی صنعتی در استان بوشهر در هافعالیتشاخص سنجش سطح تمرکز  :12جدول 

ییتمرکززداسطح  1391 1331 سال   

ی صنعتی هافعالیتتمرکز  میزان شاخص سنجش سطح  42.4 46.93 3.63 

 محاسبات مشاور :مأخذ

 توانیمیا واحدهای تولیدی یا هر نوع کارکرد دیگر برای چند دوره زمانی مختلف نیز  هافعالیتبا مقایسه میزان تمرکز 

در نواحی و مناطق خاص کاسته شده است یا این که و کارکردها  هافعالیتدریافت که آیا در طول زمان از میزان تمرکز 

قبل  یدوره C باید مقدار تمرکززداییبه عبارت دیگر برای سنجش سطح  در نقاط مذکور تشدید شده است هافعالیتتمرکز 

 د از طریق فرمول ذیل انجام گیرد :توانمیرا از دوره بعد کم کرد .این عمل 

 در این معادله :

D :  اییزد تمرکزسطح 

C :  میزان تمرکز در دوره اول 

C :  میزان تمرکز در دوره دوم 
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توزیع واحدها یا کارکردهای  مقادیر مثبت بیانگر تمرکززدایی در .+ در نوسان است199و  -199ره بین هموا Dمقدار 

طح تمرکززدایی سگفته شده  با توجه به موارد .باشدمیتمرکز بیشتر در طول زمان  دهندهنشانمورد مطالعه است و مقادیر منفی 

تان ی صنعتی در اسهافعالیتو حکایت از آن دارد که در طول دوره مورد بررسی سطح تمرکز  باشدیم 3.63در استان بوشهر 

 وره مورد بررسی افزایش یافته است.در طول د

 شاخص ضریب توزیع

 ستفادها. این شاخص با کندمیرا محاسبه ضریب توزیع واحدهای تولیدی، خدماتی یا کارکردی، میزان تمرکز واحدها 

 : شودمیاز فرمول زیر محاسبه 

 که در این معادله: 

DQ ضریب توزیع = 

Y سهم درصدی شاغلین واحد تولیدی هر ناحیه = 

X سهم درصدی مساحت هر ناحیه = 

دارد که  آن نواحی وجود ی صنعتی درهافعالیتمطرح کرد، تراکم واحدهای تولیدی یا  توانمیبا محاسبه ضریب توزیع 

 یهاشهرستانی صنعتی به تفکیک هافعالیتشاخص مورد نظر برای  69جدول در  بیشتر از یک است. هاآنن ضریب میزا

 استان محاسبه شده است.

از سایر  تربزرگبسیار کنگان در شهرستان 1329و  1385در هر دو سال  ی صنعتیهافعالیتشاخص ضریب توزیع برای 

اخص ضریب شکنگان شهرستان است. عالوه بر شهرستان  ی صنعتی در اینهافعالیتتمرکز  دهنده نشاناست که  هاشهرستان

بیشتر از یک است که به معنای تمرکز  1329 و 1385 در هر دو سالنیز  بوشهر ی صنعتی در شهرستانهافعالیتع توزی

 ست. هاآندر مقایسه با وسعت  هاشهرستانی صنعتی در این هافعالیت

  



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
121 

 1391و  1331ی هاسال استان بوشهر یهاشهرستانی اقتصادی در هافعالیتشاخص ضریب توزیع  :13جدول 

 تغییرات شاخص  1391 1331 شهرستان 

 1.91- 3.56 4.58 بوشهر 

 9.16- 9.59 9.65 تنگستان 

 9.42 9.81 9.32 جم

 9.16- 9.63 9.83 دشتستان 

 9.98- 9.26 9.34 دشتی 

 9.13 9.49 9.23 دیر 

 9.93- 9.18 9.21 دیلم 

 9.38 3.33 6.28 کنگان

 9.18- 9.52 9.39 گناوه 

 محاسبات مشاور: مأخذ

 1331  و 1391ی هاسالدر  استان بوشهر یهاشهرستانی اقتصادی در هافعالیتشاخص ضریب توزیع  :21نمودار 

 
 محاسبات مشاور :مأخذ

 شاخص ضریب مکانی

به هر دلیل خواه وجود بسترها و شرایط مناسب  هافعالیتمختلف فعالیت صنعتی استان، تعدادی از  یهاگروهاز میان 

 تری هستند.نسبی دارای عملکرد مطلوب طوربههای مکانی وری و یا موقعیتمحیطی، خواه به دلیل استفاده از مدیریت بهره

ای ضرورت اساسی دارد. چرا که های منطقهریزیی صنعتی در مطالعات آمایش و برنامههافعالیتگونه شناخت این

شده و از عملکرد بهتری برخوردار هستند، شناسایی  افزوده ارزشی صنعتی که در ایجاد هافعالیتبراساس این نگرش، 

 .شودمیبرخورد  هاآنهای پیشتاز با بخش یا بخش عنوانبه
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ترین داولهای متفاوتی وجود دارد که متهای پیشتاز و دارای مزیت نسبی در یک منطقه جغرافیایی، روشتعیین بخش برای

 :شودمیصورت زیر محاسبه روش ضریب مکانی تولید یا ضریب اقتصاد پایه است. ضریب مکانی به هاآن

 

 = ضریب مکانی فعالیت

 

مرکزتر مت کلبهی اقتصادی خاصی در یک منطقه نسبت هافعالیتهد دضریب مکانی معیار آماری است که نشان می

مرکز بودن این فعال و مت دهنده نشانتر باشد، است. بنابراین زمانی که ضریب مکانی یک فعالیت صنعتی از عدد یک بزرگ

عتی تخصص دارد الیت صندیگر آن منطقه در این فععبارت  اقتصاد است. به کلبهفعالیت صنعتی در منطقه مورد نظر نسبت 

و بالعکس اگر ضریب مکانی یک فعالیت صنعتی در یک منطقه کمتر از عدد یک باشد، این شاخص بیانگر عدم تمرکز 

منطقه مورد نظر در این فعالیت صنعتی نسبت به کل اقتصاد خواهد بود و مبین این مطلب است که منطقه مفروض در این 

 فعالیت صنعتی مشخص تخصص ندارد.

ر منطقه تر باشد، نشانگر تخصص بیشتچند میزان بهره مکانی یک فعالیت صنعتی در یک منطقه از عدد یک بزرگ ره

 مورد نظر در آن فعالیت است.

ی هاعالیتفی صنعتی و یا میزان اشتغال هافعالیتافزوده  د براساس متغیرهای مختلفی مانند ارزشتوانمیضریب مکانی 

ی هافعالیتزوده اف ی صنعتی استان هم براساس ارزشهافعالیته شود. در این مطالعه ضریب مکانی صنعتی و یا تولید محاسب

 شده است.محاسبه  هاآنصنعتی و هم براساس اشتغال 

 افزودهارزششاخص ضریب مکانی 

در  نعتبخش ص افزوده ارزشدر این بخش شاخص ضریب مکانی بوشهر  های صنعتی استانبررسی تخصص منظور به

ی مورد بررسی با هاسالشده است. همچنین شاخص مورد نظر در کلیه  ارائه 54جدول محاسبه و در  1332-22دوره زمانی 

ی های تخصصی رو به اعتال، تخصصی در حال پیدایش )رونق(، تخصصی صنعتی استان به بخشهافعالیتیکدیگر مقایسه و 

 اند. صی تقسیم شدهرو به افول و غیرتخص

این است که فعالیت صنعتی مورد نظر در ناحیه  دهنده نشانتر از یک بزرگ LQتر گفته شد، مقدار که پیش طورهمان

 کلهبکمتر از یک نیز بیانگر این است که ناحیه فوق در فعالیت مورد نظر نسبت  LQفوق از تمرکز برخوردار است. مقدار 

 نی برخوردار است. منطقه از سطح تمرکز پایی

 افزودهارزش ام منطقه از کل iفعالیت افزوده یا اشتغال ارزش هم س

 کشور افزودهارزش ام کشور از کل iفعالیت افزوده یا اشتغال ارزش سهم 
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 1385تا  1332ی هاسالدر طی  "ساخت -صنعت"فعالیتی  یهاگروهشاخص ضریب مکانی دهد که محاسبات نشان می

بوده است که  تربزرگاین شاخص از یک  1322تا سال  1386از عدد یک کمتر بوده است ، اما از سال  1381غیر از سال  به

ی صنعتی استان به سمت تخصصی شدن گام برداشته است و هافعالیتبه بعد  1386این است که از سال  دهنده نشاناین 

 افزوده رزشاشاخص ضریب مکانی  ،در طول دوره مورد بررسی .باشدمی عتی در این استان دارای مزیت نسبیی صنهافعالیت

ش بخ افزوده ارزشکانی متوسط شاخص ضریب م به خود اختصاص داده است.بیشترین مقدار را  2.13با  1321در سال 

 ی صنعتی است.هافعالیتتخصص استان در  دهنده نشانبوده که  1.28در دوره مورد بررسی بوشهرصنعت در استان 

 1339-92ساخت در استان بوشهر در دوره -گروه فعالیتی صنعت  افزوده ارزششاخص ضریب مکانی  :11جدول 

 متوسطدوره 1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 1339  

شاخص ضریب مکانی 

 بخش صنعت 
9.22 9.22 1.18 9.88 9.32 9.22 9.21 1.19 1.48 1.54 1.54 1.31 2.13 1.89 1.28 

 ایمنطقهملی و  هایحسابمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات  :مأخذ

-92ساخت در استان بوشهر در دوره -گروه فعالیتی صنعت  افزوده ارزششاخص ضریب مکانی :روند تحوالت 21نمودار 

1339 

 
 ایمنطقهملی و هایحسابمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات  : مأخذ

 اختصار هبحال پیدایش )یا ، تخصصی در اعتالهای تخصصی رو به ی صنعتی استان به بخشهافعالیت 55جدول در 

کانی بندی بر اساس مقایسه شاخص ضریب ماند. این تقسیمتخصصی(، تخصصی رو به افول و غیرتخصصی تقسیم شده

اند، شاخصی بیش از یک داشته هاسالیی را که در تمام این هافعالیتشده است. ی مختلف مورد بررسی با هم انجام هاسال

به عدد باالی  جیتدر بهاند اما ی اول بررسی، شاخصی کمتر از یک داشتههاسالیی را که در هالیتفعاتخصصی رو به اعتال، 

 به بیش از یک بوده و هاآنی اول بررسی شاخص هاسالیی را که در هافعالیتاند، تخصصی در حال پیدایش، یک رسیده



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
124 

اند، داشته ، عددی کمتر از یکهاسالیی را که در تمام هاتفعالیاند، تخصصی رو به افول و به عدد کمتر از یک رسیده جیتدر

 بندی شده است. در گروه غیرتخصصی تقسیم

 دهد که: نشان می 55جدول نتایج 

  به اعتال قرار دارد. لیتی تخصصی رودر گروه فعا "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"فعالیت 

 سایر "و  "ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی" ،"چرم و محصوالت چرمی اغی و پرداختبد"یهافعالیت

 ی تخصصی رو به افول قرار دارند.هافعالیتدر گروه  "ونقلحملوسایل 

  اندگرفتهقرار  و با عملکرد استانی یرتخصصیغی هافعالیتی باقیمانده در گروه هافعالیتبقیه. 
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 1339-92ی صنعتی در استان بوشهر در دوره هافعالیت افزوده ارزشی شاخص ضریب مکان :11جدول 
ی صنعتی هافعالیترشته   بررسی دوره  1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 1339 

هایدنیآشامساخت محصوالت غذایی و انواع   9.68 9.51 9.42 9.24 9.25 9.22 9.23 9.28 9.32 9. 93 یرتخصصیغ 9.22 9.28 9.25 9.29   

 غیرتخصصی 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 غیرتخصصی 9.94 9.93 9.93 9.95 9.11 9.14 9.11 9.13 9.18 9.19 9.19 9.21 9.18 9.23 ساختمنسوجات

رنگ کردن خز  و یآورعملساخت پوشاک،  غیرتخصصی 9.93 9.93 9.94 9.95 9.93 9.93 9.93 9.92 9.98 9.12 9.93 9.13 9.15 9.18 

 تخصصی روبه افول  9.92 9.94 9.11 9.92 1.46 9.66 9.24 9.29 9.23 9.33 9.95 1.38 9.24 1.93 دیاغی و پرداخت چرم و محصوالت چرمی 

 غیرتخصصی 9.92 9.12 9.14 9.18 9.24 9.24 9.23 9.23 9.23 9.13 9.13 9.33 9.63 9.32 ساخت چوب و محصوالت چوبی 

 تخصصی روبه افول  9.15 9.31 9.52 9.89 9.83 9.63 9.89 9.42 1.92 9.82 1.15 2.21 9.81 1.13 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر   9.15 9.11 9.98 9.95 9.95 9.93 9.93 9. 59  غیرتخصصی 9.96 9.95 9.95 9.93 9.98 9.98 

ایهایهستهسوختحاصل از تصفیه نفت و  هایفراوردهساختکک و   غیرتخصصی 9.95 9.96 9.93 9.19 9.16 9.15 9.91 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

.2 19.11 8.91 5.31 5.98 2.84 3.96 5.51 3.83 4.33 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی 88  تخصصی رو به اعتال  8.45 19.89 19.22 2.34 

 غیرتخصصی 9.94 9.94 9.96 9.93 9.14 9.16 9.93 9.92 9.93 9.93 9.98 9.95 9.92 9.92 ساخت محصوالت الستیکی و پالستیکی

 غیرتخصصی 9.42 9.62 9.54 9.55 9.53 9.56 9.43 9.83 9.38 9.42 9.13 9.23 9.36 9.43 ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 غیرتخصصی 9.99 9.99 9.99 9.99 9.91 9.91 9.91 9.99 9.99 9.99 9.99 9.91 9.99 9.99 ساخت فلزات اساسی

و تجهیزات  آالتماشینجزبهساخت محصوالت فلزی فابریکی   غیرتخصصی 9.14 9.15 9.29 9.29 9.22 9.23 9.24 9.28 9.23 9.18 9.13 9.35 9.31 9.45 

نشده در جای دیگر  یبندطبقهو تجهیزات  آالتماشینساخت   غیرتخصصی 9.91 9.91 9.92 9.91 9.92 9.13 9.92 9.92 9.92 9.92 9.91 9.93 9.95 9.92 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینساخت   غیرتخصصی 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

نشده در جای دیگر  یبندطبقهبرقی  یهادستگاهو  آالتماشینساخت   غیرتخصصی 9.19 9.19 9.21 9.98 9.14 9.12 9.96 9.93 9.95 9.94 9.94 9.98 9.94 9.18 

ارتباطی هایدستگاهساخت رادیو و تلویزیون و   غیرتخصصی 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.91 9.91 9.99 

زار پزشکی، اپتیکی و دقیق و انواع ساعت ساخت ب  غیرتخصصی 9.91 9.92 9.92 9.92 9.93 9.93 9.92 9.93 9.92 9.92 9.92 9.94 9.94 9.96 

تریلر و نیم تریلر  -سایل نقلیه موتوریوساخت   غیرتخصصی 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

ونقلحملیل ساخت سایر وسا  تخصصی روبه افول  9.26 6.32 3.13 4.81 6.52 1.22 2.36 3.82 14.11 16.64 12.41 18.38 23.65 9.42 

نشده در جای دیگر  یبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات   غیرتخصصی 9.19 9.29 9.15 9.12 9.18 9.13 9.13 9.15 9.14 9.11 9.19 9.29 9.22 9.18 

.9 9.99 9.99 بازیافت 99  غیرتخصصی 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

ایمنطقه ملی و هایحسابمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات : مأخذ
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 شاخص ضریب مکانی اشتغال -1-2-3-2-1-1-1-3-3

 1329و  1385ی هاسالدر بوشهر ساخت در استان  -شاخص ضریب مکانی اشتغال گروه فعالیتی صنعت 56جدول در 

در کل دوره مورد بررسی شاخص ضریب مکانی اشتغال گروه فعالیتی  شودمیکه مالحظه  طورهمانمحاسبه شده است. 

اما ت. در مقایسه با کشور در این گروه فعالیتی اسبوشهرساخت کمتر از یک بوده که به معنای عدم تخصص استان  -صنعت

در دوره مورد بررسی، نکته جالب توجه دیگر در این خصوص  بوشهرای استان عالوه بر کمتر از یک بودن این شاخص بر

در  وشهربشاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی در استان  افزایششاخص در استان در دوره مذکور است.  این افزایش مداوم

 ست. ی گذشته اهاسالی صنعتی در طی هافعالیتاین دوره به معنای بیشتر شدن تخصص استان در حوزه 

 1331-91ساخت در استان بوشهر در دوره -شاخص ضریب مکانی اشتغال گروه فعالیتی صنعت  :11جدول 

  1331 1391 

 9.69 9.58 شاخص ضریب مکانی بخش صنعت 

 ی مختلفهاسالاسبات مشاور بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن حم :مأخذ

 1331-91ساخت در استان بوشهر در دوره  -شاخص ضریب مکانی اشتغال گروه فعالیتی صنعت  :23نمودار 

 
 ی مختلفهاسالمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ

در دو سال  ربوشهاستان  یهاتانشهرسساخت در  -شاخص ضریب مکانی اشتغال برای گروه فعالیتی صنعت 53جدول در 

در کنگان شهرستان استان تنها شهرستان  2که در میان  دهدمیآمده نشان  به دستمحاسبه شده است. نتایج  1329و  1385

ل دوره در ک هاشهرستانو بقیه  اندبودهاالتر از یک دارای شاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی ب 1329و  1385هر دو سال 

 . اندبودهدارای شاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی کمتر از یک مورد بررسی 

دشتی و کنگان دارای شاخص ضریب مکانی  ،دشتستان ،بوشهر شهرستان 4شهرستان استان  2از  1385همچنین در سال 

یشتر تی بشاخص ضریب مکانی اشتغال صنعجم و کنگان  شهرستان 2نیز  1329و در سال  اندبودهغال صنعتی باالتر از یک اشت
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شهرستان استان  2شهرستان از 3شاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی در  1385-29. در دوره اندآورده به دستاز یک را 

 کاهش یافته است.  هاشهرستانافزایش یافته و در مابقی 

 1331-91استان در دوره  یهاشهرستاندر ساخت -اشتغال گروه فعالیتی صنعت شاخص ضریب مکانی  :13جدول 

 میزان تغییرات  1391 1331 شهرستان 

 9.16- 9.82 1.95 بوشهر 

 9.13- 9.35 9.88 تنگستان 

 9.63 1.43 9.36 جم

 9.93- 9.22 1.93 دشتستان 

 9.19- 9.29 1.99 دشتی 

 9.43 9.22 9.45 دیر 

 9.92 9.51 9.59 دیلم 

 9.16- 1.23 1.38 کنگان

.9 9.64 گناوه  46  9.99 

 1331و  1335ی هاسالمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ

 1331سال استان در  یهاشهرستاندر ساخت -اشتغال گروه فعالیتی صنعت شاخص ضریب مکانی : 23نمودار 

 
 محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ
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 1391استان در سال  یهاشهرستاندر ساخت  -اشتغال گروه فعالیتی صنعتشاخص ضریب مکانی : 29نمودار 

 
 محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن :مأخذ

 (درصد) 1331-91 دوره بوشهر در استان یهاستانشهر در یصنعت اشتغال یمکان بیضر شاخص راتییتغ زانیم: 31نمودار 

 
 محاسبات مشاور بر اساس اطالعات سرشماری نفوس و مسکن: مأخذ

 1های صنعتیهای تولید و خوشهتحلیل زنجیره -1-2-3-2-1-1-2

 صنعتی یهاخوشهمروری بر تعاریف و مفاهیم  -1-2-3-2-1-1-2-1

گردآوری  صنعتی در منابع یهاخوشهبا  که در ارتباط شودمیدر این بخش از گزارش به ارائه تعاریف و مفاهیمی پرداخته 

 شده، آمده است. 

                                                      
1Industrial Cluster 
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 ارائه داده است:  هاخوشهمایکل پورتر تعریف زیر را از 

به هم مرتبط، عرضه کنندگان تخصصی، ارائه کنندگان خدمات،  یهاشرکت، همان تراکم جغرافیایی واقع در هاخوشه"

اصی خ یهاحوزهتجاری( در  یهاانجمن، مؤسسات استاندارد و هانشگاهداصنایع مرتبط و نهادهای همکار )از قبیل  یهابنگاه

 ".کنندیماست که عالوه بر رقابت، با یکدیگر همکاری نیز 

)نه متغیرهای کیفی مانند اعتماد، اتکا به اجتماع یا  ریپذ اندازه( با توجه به متغیرهای 1222) 1تعریفی که آلتنبرگ و اشتامر

 به این شرح است:  کنندیمارائه  هاخوشه محیط اخالقی و ...( از

که در محدوده مکانی خاصی قرار دارند، پیشینه تخصصی مشخص دارند  هاستشرکتخوشه مجموعه نسبتاً بزرگی از "

  "چشمگیر است. هاشرکتو در آن )خوشه( تجارت بین شرکتی و تخصص 

اما  اتفاق نظر وجود ندارد. نظرانصاحبعتی در میان صن یهاخوشهآلتنبرگ و اشتامر عقیده دارند که در مورد تعریف 

اص ی اقتصادی در زمینه خهافعالیتمفهوم، به تمرکز مکانی  نیترعامنمود که واژه خوشه در  یبندجمع گونهنیا توانمی

 . کندمیاشاره 

 : کنندیمزیر تعریف  صورتبه( خوشه را 1225) 2همفری و اشمیتز

. شودمیرونی بی یهاصرفه. چنین تمرکزی باعث برخورداری از ندیگویمرا خوشه  هاشرکت تمرکز بخشی و جغرافیایی"

 فنی و مالی یهانهیزموجود خوشه همچنین باعث جذب کارگزاران بازارهای دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصی در 

  ".کندمیو حسابداری کمک 

 : کندمی( خوشه را چنین تعریف UNIDOیونیدو )

 یهافرصتجغرافیایی تمرکز یافته است و با تهدیدها و  یاحوزهکه در ناحیه یا  هاستشرکتاز  یامجموعه خوشه"

مرکزی . چنین تفروشندیمو  کنندیماز محصوالت مرتبط یا مکمل را تولید  یامجموعه، هاشرکت. این اندمواجهمشترکی 

 ".کندیمفنی، مدیریت و مالی کمک  یهانهیزمات تخصصی در و به پیدایش خدم شودمیمرتبط  یکار و کسبباعث ایجاد 

تعریف  متحدهاالتیابازرگانی  وزارتدر گزارش خود به  ICF/Kaiser International Incو 3شرکت طراحی اطالعات

 : انددادهصنعتی ارائه  یهاخوشهزیر را از 

                                                      
1Altenburg, T, and Meyer Stammer 
2Humphrey, J ,and Smiths, H 
3Information Design Assosiates  
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 ارتباطات عمودی و افقی شامل صورتبه صنعتی تجمع صنایع همکار و رقیب در یک منطقه شبکه شده یهاخوشه"

صنعتی  یهاخوشهخریدار و متکی بر مؤسسات اقتصادی متخصص هستند. چون  -پیوندهای مشترک و قوی عرضه کننده

  ".کنندیمو به رشد اقتصادی منطقه کمک  آورندیم، ثروت جدید به منطقه اندشدهصادرات محور ساخته  یهاشرکتحول 

یل که به ترتیب در ذ شودمیصنعتی اشاره  یهاخوشهدامه به سه خصیصه مرتبط با مفاهیم امروزی در ا مأخذدر همین 

 آورده شده است: 

 کنندیماست که کاالهای مشابهی برای چندین بازار تولید  ییهاشرکتنمونه شامل  طوربه: 1بازارهای نهایی مشترک -1

کنندگان  یا مستقیماً با مصرف یفروش خردهتجاری  یابخشه، فروشان عمدهو ارتباطات مشابهی با مشتریان، صنایع دیگر، 

 دارند. 

تمایل به داشتن ارتباطات مهم با عرضه کنندگان دارند. این خصیصه  هاخوشهخریدار:  -پیوندهای قوی عرضه کننده -2

ته ، اهمیت بیشتری یافانددهآور یرو خودنیازهای  یسپار برونبرای صنایعی که یکپارچگی عمودی را کاهش داده و به 

 است. 

اده را مشترکاً استف هامهارت، اطالعات و هایتکنولوژاحتماالً در کارشان  هاخوشهدانش عملی و تکنولوژی مشترک:  -3

 جدید یهاهدیا ییافزا هم، جایی که پیوند نزدیک کارکنان ماهر به ایجاد محور دانشدر صنایع  ژهیو به. این مطلب کنندیم

بخش  تکنولوژی و در یریکارگبه، صادق است. خصوصیات شغلی مشترک در شاخص کندمیکمک  ترعیسرو نوآوری 

 ، مهم است. ونددیپیمزیادی از انتقاالت تکنولوژی که از طریق استخدام کارکنان ماهر به وقوع 

 صنعتی برشمرد:  یهاخوشهای مشترک زیر را بر هایویژگی توانمیاشاره شده در تعاریف مختلف  هایویژگیاز 

 تمرکز جغرافیایی  -

 وجود صنایع پشتیبان  -

 ارتباط و همکاری میان صنایع  -

 بیرونی  یهاصرفهبرخورداری از  -

 ییهابنگاهاز  یاادهسبا توجه به تعاریف آورده شده باید به این نکته توجه داشت که خوشه بسیار فراتر از تجمع فیزیکی 

در داخل خوشه صنعتی تمایل دارند در فرایندهای خاصی یا مراحل  هابنگاهو همگن هستند.  کنندیمفعالیت  است که مستقالً

ن چوب خام در زمینه تأمی هابنگاهبرخی از  یسازمبلمعینی از مجاری تولید و توزیع تخصص یابند. برای مثال در یک خوشه 

                                                      
1Shared End Markets 
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آورند، معینی در یهاهاندازبهن است چوب خام را اره و رنده کنند و ممک هابنگاه، دیگر کنندیمو فرآوری آن تخصص پیدا 

دیگر در زمینه اتصال قطعات و تولید مبل تخصص یابند، دیگری ممکن است در پرداخت کردن رویه مبل و  یهابنگاه

عمودی  ین تجزیهآن تخصص یابد، باالخره عده دیگری در فروش و بازاریابی آن و ا یکوبهیرورنگرزی و آخری در زمینه 

 د با تخصص یابی افقی کامل شود. توانمیتولید 

. شوندیماز روابط بین شرکتی داخل  یادهیچیپدر شبکه  شیب و کمموجود در یک خوشه صنعتی  یهاشرکت جهینت در

مق خوشه ع توانمیرا  شودمیو عمق روابط بین شرکتی که در هر خوشه خاص یافت  هابنگاهدرجه تخصص یابی در سطح 

 نامید. این عمق خوشه رابطه نزدیکی با بازده فزاینده به مقیاس و دیگر مزایای حاصل از تمرکز مکانی دارد. 

منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی  گذشته، به یهادهههای صنعتی از بررسی خوشه

و  ها و مؤسسات کوچکویژه در ارتباط با شرکت های صنعتی بهشهبرخوردار شده است. تشویق و ترغیب به ایجاد خو

 ، از سه دیدگاه مطرح است:هاآنمتوسط و پشتیبانی و حمایت از 

 ، هاآنی هافعالیتدر  ییتخصص گراگسترش بخش خصوصی و تعمیق  -اول

ایش توان افز منظوربههای کوچک و متوسط چگونگی حمایت دولت و پشتیبانی مالی، فنی و تجاری از شرکت -دوم

 در بازار داخلی و صادراتی،  هاآنرقابتی 

 های شغلی وهای کوچک و متوسط دارای توان رقابت از زاویه گسترش فرصتی شرکتهافعالیتتوسعه  -سوم

 درآمد. درآمدزایی برای اقشار محروم و کم 

ی از عناصر وقتی در کنار هم قرار گیرند و از اهای صنعتی باور به این مفهوم است که مجموعهگیری خوشهاساس شکل

 ها و کمبودهایی که درمند خواهند شد و هم از محدودیتتری بهرهنظام واحدی تبعیت کنند، هم از امکانات و منابع وسیع

صر اوجود خواهد داشت، کمتر آسیب خواهند دید، این در حالی است که همه عن تنهایی  به هاآنصورت فعالیت هر یک از 

مند خواهند تری بهرههای گستردهدر عین حفظ استقالل خویش، از امکانات و منابع مشترک استفاده خواهند کرد و از حمایت

 شد. 

طور مثال، اکثر شهرهای ما به یک فعالیت عمده طور سنتی در کشور ما رواج داشته است، بههای صنعتی بهایجاد خوشه

گیرند همگن در کنار هم قرار می یکارها و کسبطبیعی در مناطق مختلف هر شهر،  طوربهکشاورزی یا صنعتی مشهورند یا 

شوند، معروف می ارک و کسبهای مختلفی با عنوان یک کنند نزدیک به هم باشند. بنابراین محلهجغرافیایی سعی می نظر ازو 

 های خودرو. گاهها، بازار آهن یا تعمیرفروش مثالً بازار طال
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ضرورت  افتهی مانسازعلمی و  صورتبههای صنعتی و بازار رقابت، توجه به پدیده خوشه هافعالیتبا توجه به توسعه  اکنون

سنتی دیگر جوابگو نخواهد بود و مسئله همکاری و رقابت شکل  صورتبههای صنعتی پیدا کرده است و ایجاد خوشه

 تری به خود خواهد گرفت.جدی

نات و منابع، بازارهای داخلی و خارجی و رقبای همکار باید شناسایی شوند تا خوشه صنعتی های همکاری، امکازمینه

را از انزوا رها ساخته و در بازار رقابت وجود و بقای او را تضمین نماید. در این رابطه در  کار و کسبایجاد شده، صاحب 

 قرار دارند. شرویپمشکالت بسیاری گرفته، ولی هنوز ی مثبتی انجامهافعالیتی اخیر در ایران هاسال

 های کوچک و متوسطسازی بنگاهضرورت خوشه  -1-2-3-2-1-1-2-2

 یسو هبداده و حرکت  با توجه به تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی که از چند دهه اخیر در بازارهای جهانی رخ

فتن گرپبشی مشتری محوری در حال  حیات خود و آن دوره تولید محوری در انتهای موازات بهشدن بازارها شروع و جهانی 

مهیداتی متوسل به ت ارزش بااست، تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و جلوگیری از هدر رفتن منابع 

 اند که نتیجه آن تغییر ساختار صنعتی است. شده

ای به هی اخیر توجه فزایندهاسالصنایع کوچک است. در  شیپ از شیباز مشخصات اصلی این تغییر ساختار، ترویج 

ها دارای یافته است. این بنگاه افزایش یاندهیفزا طور بههای کوچک و متوسط سازی شده و روند توسعه بنگاه کوچک

پذیری  طافو انع ینیاشتغال آفر، نوآوری، افزوده ارزش توانمیمزایای زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند که از آن جمله 

 ر نسبت به صنایع بزرگ را نام برد. بنابراین لزوم توجه به این بخش از اقتصاد ضروری است. بیشت

ها اههایی برای این بنگها و حجم پایین منابع در دسترس موجب ایجاد محدودیتاز طرف دیگر کوچک بودن این بنگاه

که بازاریابی  گفت توانمیغیره هستند. بنابراین، هایی مالی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و که از آن جمله محدودیت شودمی

هاست که دالیل آن، هزینه باالی تحقیقات بازاریابی، نداشتن کادر مجرب و در کل یکی از مشکالت اساسی این بنگاه

 های باالی آن است. ی بازاریابی گسترده به دلیل هزینههافعالیتنداشتن امکان انجام 

ار گرفته قر موردتوجهکه در محافل علمی برای ساماندهی به بحث صنایع کوچک و متوسط کارهای اساسی یکی از راه 

های های صنعتی است. بدین ترتیب، تمرکز تعدادی از بنگاهدر قالب خوشه هاآندهی ها و سازماناست تجمیع این بنگاه

گر، با دی عبارت . بهشودمیون خوشه های درکوچک و متوسط در یک حوزه جغرافیایی، موجب ایجاد مزایایی برای بنگاه

یل از مزایایی از قبندتوانمیها کنند، این شرکتهای مشابه یا مرتبطی فعالیت میهایی که در زمینهتجمیع شرکت
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پذیری و... برخوردار شوند که از کارایی های ناشی از مقیاس و تنوع، انتقال دانش و فناوری، افزایش رقابتجوئیصرفه

 شوند. صل میجمعی حا

ضو خوشه های عجویی بیرونی که به علت تجمع در یک مکان نصیب شرکتجمعی دو جنبه دارد: یکی صرفه ییکارا

 صورت بهجمعی  ییکارا. ارتقاء شودمیو دیگری مزایای اقدام اشتراکی که از همکاری آگاهانه محلی حاصل  شودمی

 بی به بازار و خدمات )مانند طراحی، بازاریابی، تبلیغات، فروش و توزیع؛ تأمینو دستیا ابزار نیماشگذاری برای تأمین سرمایه

 مالی؛ آموزش نیروی انسانی و...( میسر است.

توسط های کوچک و موری بنگاهشدن اقتصاد، بهبود کارایی و بهره با توجه به آزادسازی تجارت در سطح جهان و جهانی

 های محصول، بازار، فناوری، مدیریت و سازمان امری مهم و حیاتی است. مینهدر ز هاآنپذیری و سازگاری و انعطاف

وسط های کوچک و متآورد، بنگاهشدن برای دسترسی به بازارهای جهانی به وجود میای که جهانیهای بالقوهبا فرصت

اما به دلیل  شوند،تحریک می کنند،ها مزیت کسب د از این فرصتای برای قرار گرفتن در موقعیتی که بتواننطور فزاینده به

 های کوچک و متوسط با مشکالتیابند. بنگاهمندی از این امکانات ناتوان میهای زیادی که دارند خود را از بهرهمحدودیت

، ثبات، محیط رقابتی، دسترسی به فناوری و یاندازراهاندازه، طبیعت  لهیوسبهرو هستند که های زیادی روبهو محدودیت

ل زیر شک صورت به توانمیهای کوچک و متوسط را شوند. در کل نیاز بنگاهتحمیل می هاآندمات، و عوامل مرتبط به خ

 نشان داد.

 متوسط و کوچک هایبنگاه نیاز:1ریتصو

 
 1335هر ، م153های کوچک و متوسط، محمد ناطق، مجله تدبیر، شماره بنگاه یخوشه ساز : ضرورتمأخذ
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ه ند این الزامات را برآوردتوانمیهستند، ن توسعهدرحالیی که در کشورهای هاآنهای کوچک، باألخص اکثر شرکت

 کارها و سبکآمیز در بازارهای جهانی ندارند. یک دلیل رایج برای شکست این کنند و بنابراین ابزاری برای حضور موفقیت

بالقوه،  ها در زمینه شناسایی مبنای مشتریب و کافی است. تحقیقات بازار به شرکتمربوط به فقدان تحقیقات بازار مناس

ها، اطالعاتی کنند. همچنین تحقیقات بازار به این شرکتقیمت پیشنهادی و تغییر حجم تقاضا در مقابل تغییر قیمت کمک می

 دهند. جدید ارائه می در مقابل ورود رقبای هاآنالعمل احتمالی و عکس هاآندر رابطه با رقبای 

 های کوچک و متوسطحیاتی هستند. بنگاه ات در بازار رقابتی امروزی کامالًطوری که مشخص است این اطالعهمان

به میزان زیادی به شرکای تجاری خود برای بازاریابی  هاآنمنابع الزم برای بررسی بازارهای خود را ندارند.  تنهاییبه

 .1محصوالتشان وابسته هستند

 بوشهرصنعتی استان  یهاخوشهشناسایی  -1-2-3-2-1-1-2-3

ده ار اقتصادی کشورها آورده شصنعتی در ساخت یهاخوشهپس از آنکه در قسمت قبلی توضیحاتی در خصوص اهمیت 

خوشه  نونتاکدر استان بوشهر  .ردیگیممورد بررسی قرار صنعتی در استان بوشهر  یهاخوشهدر این قسمت وضعیت  ،است

 ه صنعتی آبزیان شناسایی شده است . صنعتی خرما و خوش

 معرفی خوشه صنعتی خرمای استان بوشهر -1-2-3-2-1-1-2-3-1

تی و ی زیرساخهافعالیتخرماست، از این رو انجام  دیو تول های خوبی در عرصه کشاورزیاستان بوشهر دارای ظرفیت

 .تی خرما قرار داردهای مختلف زنجیره ارزش صنعت خرما موضوعی است که مورد توجه خوشه صنعافزاری در بخش نرم

 روز به روز و بوده واحد سنتی 389هزار و  واحد صنعتی و یک 43خوشه صنعتی خرما دربرگیرنده بیش از  1322در سال 

 .فعالیت آن بیشتر شده است

های مختلف زنجیره ارزش اعم از کاشت، داشت، هزار نفر را در بخش 16مستقیم زمینه اشتغال بیش از  طوربهاین خوشه 

 .ها فراهم کرده استبندی و فرآوری، فروش، نظارت و سایر قسمتبرداشت، حمل، نگهداری، بسته

 هزار 149 تا 129 متوسط طور به آن ساالنه تولید میزان و بوده هزار هکتار 32 بر بالغسطح زیر کشت در اختیار این خوشه 

زار تن جایگاه حائز اهمیتی در اقتصاد منطقه و کشور را ه 13همچنین این خوشه با صادرات متوسط ساالنه بیش از . است تن

هایی مانند شیره خرما، قند خرما، چیپس محصوالت پایه، فرآورده عنوانبهخرما و رطب  جزبه. به خود اختصاص داده است

                                                      
 1385، مهر 133های کوچک و متوسط، مجله تدبیر، شماره بنگاه یخوشه سازمحمد ناطق، ضرورت  -1
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 فارس، گزاریخبر) .خرما، عسل خرما، شکالت خرمایی، حلوا خرمایی و سایر محصوالت از تولیدات خوشه است

 (مدیرعامل توسعه خوشه صنعتی خرمای استان بوشهربه نقل از  ،22/11/22

 فعالیت خوشه صنعتی آبزیان -1-2-3-2-1-1-2-3-2

ه نقش مهمی در معرفی و صادرات این محصول داشتل شده و خوشه صنعتی خرمای استان بوشهر تشکیبا توجه به این که 

 مانند هبپتانسیل ایجاد خوشه صنعتی آبزیان  ،دارد وجود در استان ه ظرفیت باالیی در حوزه آبزیاناین ک توجه به و بااست 

بزیان خوشه صنعتی آ یاندازراههنوز اقدام عملی در زمینه  .وجود دارددر استان بوشهر آنچه در خوزستان شکل گرفته است ،

تان زیان اسکه بر اساس آن مشخص شده است که توسعه صنعت آبگرفته انجام  1322انجام نشده است، اما مطالعاتی در سال 

 را دارد. یاخوشهاز طریق مدل توسعه بوشهر قابلیت انجام 

 ییزااشتغال و شودمیبخش استفاده ن نیدر اموجود دراستان بوشهر  یهاتیظرف از همهبا توجه به وجود منابع کافی و مناسب، 

 آبزیان است یبندستهبوند تولید و ایجاد خوشه صنعتی آبزیان راه مناسبی برای صنعتی شدن ربنابراین  این بخش فصلی است

حامی این صنعت  بخش نیدر اخدمات و پشتیبانی این شبکه از صید تا تولید  یهاشبکهخوشه صنعتی آبزیان  یاندازراهبا و 

 .خواهند بود

 نفر کارکن و بیشتر( 11صنعتی بزرگ ) هایکارگاه -1-2-3-2-1-1-2-3-3

حاکی از  1383-1322( استان بوشهر در دوره شتریبو ارکن صنعتی بزرگ )دارای ده نفر ک هایکارگاهبررسی وضعیت 

.با توجه به این سهم و روند  باشدمیدرصد  68.51نفر کارکن با سهمی معادل  19-42در رده  هاکارگاهتجمع این گروه از 

 صنعتی جدید در استان وجود دارد. یهاخوشهآتی امکان شناسایی  گذاریسرمایه

العاتی شکل گرفته و برای ایجاد خوشه آبزیان نیز مط خوشه صنعتی خرمادر استان بوشهر  در وضع موجود کهنیابا توجه به 

ه گروه ک شودمیاین نتیجه حاصل  یوربهرهو  افزوده ارزشو شاغلین و میزان  هاکارگاهبا بررسی تعداد  انجام شده است،

در مقدار  4و رتبه  افزوده ارزشو میزان د شاغالن و تعدا هاکارگاهصنایع غذایی و انواع آشامیدنی رتبه یک را در تعداد 

 یهاهگرواین گروه صنعتی در زمره  .به خود اختصاص داده است نفر کارکن و بیشتر( 19بزرگ ) هایکارگاهدر  یوربهره

ت الهمچنین دو گروه صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و تولید سایر محصو صنعتی است که عملکرد استانی دارند.

 بعدی قرار دارند و صنایع تولید مواد و محصوالت هایرتبهدر  یوربهرهو شاغلین و میزان  هاکارگاهدر تعداد  غیرفلزیکانی 

ملکرد استانی دارای ع غیرفلزیبوده و تولید سایر محصوالت کانی  صنعتی تخصصی رو به اعتال یهاگروهشیمیایی در زمره 
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از  یرفلزیغبه پتانسیل این منطقه در زمینه محصوالت نفت و گاز و همچنین معادن کانی با توجه  این دو صنعت .باشدمی

 . این مطلب است دیمؤشده  ارائهنمودارهای  صنعتی جدید بر خوردارند. یهاخوشهقابلیت اولیه تشکیل 

 1333-1392-نفر کارکن و بیشتر ده هایکارگاهکارکن ،نفر  19تا  11صنعتی یهاکارگاه: تعداد 13جدول 

هاکارگاهتعداد   
  

1392 1391 1391 1339 1333   
متوسط دوره    

  
-19 رتبه  نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر42 نفر  19-42   

ی صنعتی هافعالیتکلیه   52 31 31 31 34 62.2   

 1 12 29 29 12 21 15 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 11 9.2 1 9 9 9 9 تولید منسوجات

 19 1 2 2 1 9 9 تولید کیف و کفش

 19 1 2 2 1 9 9 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر   9 9 2 2 2 1.2 2 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید   9 9 9 9 1 9.2 11 

 3 6.4 4 3 8 3 6 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 3 2.4 3 3 3 3 9 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 2 16 13 16 18 14 15 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 2 1.2 3 1 2 9 9 تولید فلزات اساسی

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی   5 6 6 6 3 6 4 

و تجهیزات آالتماشینتولید   9 9 2 3 3 1.6 8 

مولد و انتقال برق تآالماشینتولید   2 2 2 4 3 2.6 6 

ونقلحملتولید سایر وسایل   4 4 5 3 2 3.6 5 

 3 2.4 4 2 2 2 2 تولید مبلمان

  1332تا  1335ی هاسالده نفر کار کن و بیشتر  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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استان بوشهر در  در شتریبده نفر کار کن و  هایکارگاهکارکن در  نفر 19تا  11 هایکارگاهمتوسط تعداد  :31نمودار 

 1392تا  1339ی هاسال

 
 محاسبات مشاور  :مأخذ
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 1333-1392-ده نفر کارکن و بیشتر هایکارگاهنفر کارکن ، 19تا  11صنعتی یهاکارگاهشاغلین تعداد : 19جدول 

 تعداد شاغلین 
1392 1391 1391 1339 1333   

 متوسط دوره 
  

-19 رتبه  نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر42  

ی صنعتی هافعالیتکلیه   1218 1532 1423 1543 1554 1454.8   

 1 452.6 465 436 422 526 332 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 16 2.2 11 9 9 9 9 تولید منسوجات

 11 31.8 32 46 16 42 16 تولید کیف و کفش

 14 6 9 9 9 15 15 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان

 2 42.4 42 43 39 39 29 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر   23 35 31 22 32 39.8 12 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید   9 9 9 9 14 2.8 15 

د مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تولی  212 293 154 165 24 165.6 3 

 5 38.8 199 82 25 29 29 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 2 253.6 392 245 281 223 233 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 13 25.8 32 11 22 22 35 تولید فلزات اساسی

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی   28 23 119 136 121 126.4 4 

و تجهیزات آالتماشینتولید   49 44 48 52 54 42 8 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید   32 32 42 132 192 32.2 6 

ونقلحملتولید سایر وسایل   198 33 32 32 22 39.2 3 

 19 33.8 54 33 28 31 23 تولید مبلمان

  1332تا  1335ی هاسالنفر کار کن و بیشتر  ده هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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 استان بوشهر در شتریبده نفر کار کن و  هایکارگاهنفر کارکن در  19تا  11شاغالن متوسط تعداد : 32نمودار 

 1392تا  1339ی هاسالدر  

 
 

محاسبات مشاور :مأخذ  
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 1333-1392-ده نفر کارکن و بیشتر هایکارگاهنفر کارکن ، 19تا  11صنعتی یهاکارگاه افزوده رزشامیزان  :11جدول 

افزودهارزش  
  

1392 1391 1391 1339 1333   
 متوسط دوره 

  
-19 رتبه  نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر42  

ی صنعتی هافعالیتکلیه   595131 545343 338421 166393 362412  352328.4   

 1 145122 32832 42538 136391 242442 259835 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 16 333.4 1863 9 9 9 9 تولید منسوجات

 14 3952 5154 2153 325 6221 863 تولید کیف و کفش

 15 416.2 9 9 9 489 1691 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان

ت کاغذیتولید کاغذ و محصوال  19952 43683 21311 3869 5622 16221 5 

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر   6464 5953 4963 3648 3911 4443.8 13 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید   9 9 9 9 69839 12166 8 

 3 46928.2 2965 13823 28225 54352 129292 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 19 11124.6 13318 3242 2828 18839 5635 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 2 48682.8 48648 32392 53252 52552 52634 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 11 5151.6 3316 1936 4945 8812 8192 تولید فلزات اساسی

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی   15592 12126 38164 15221 23153 29235.4 4 

و تجهیزات آالتماشینتولید   4322 3995 3432 4936 4483 4689.4 12 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید   2513 13238 8385 16333 19566 11625 2 

ونقلحملتولید سایر وسایل   15962 35266 19235 2293 5152 15133.8 6 

12111 41364 4242 تولید مبلمان  2346 6338 13344.2 3 

  1332تا  1335ی هاسالده نفر کار کن و بیشتر  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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ان است در شتریبده نفر کار کن و  هایکارگاهنفر کارکن در  19تا  11هایکارگاه افزوده ارزشمیزان متوسط  :33نمودار 

 1392تا  1339ی هاسالبوشهر در 

 
 : محاسبات مشاور مأخذ
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 1333-1392-ده نفر کارکن و بیشتر هایکارگاهنفر کارکن، 19تا  11صنعتی یهاکارگاه یوربهره میزان :11جدول 

یوربهره  
  

1392 1391 1391 1339 1333   
 متوسط دوره 

  
-19 رتبه  نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر42  19- نفر24  

ی صنعتی هافعالیتکلیه   415 356 233 198 155 254   

 4 338 86 194 233 434 356 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 15 33 139 9 9 9 9 تولید منسوجات

 14 88 161 43 59 128 54 تولید کیف و کفش

 16 23 9 9 9 32 193 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان

ذ و محصوالت کاغذیتولید کاغ  593 624 319 29 116 498 3 

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر   232 144 131 126 24 146 12 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید   9 9 9 9 4345 862 1 

 5 244 26 198 183 239 563 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

ستیکیتولید محصوالت الستیکی و پال  282 292 194 82 133 163 11 

 8 129 161 132 294 232 226 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 2 186 116 28 184 394 232 تولید فلزات اساسی

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی   158 125 343 113 121 133 19 

و تجهیزات آالتماشینتولید   119 68 156 68 83 23 31  

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید   244 349 292 118 194 292 3 

ونقلحملتولید سایر وسایل   132 458 152 128 235 222 6 

 2 428 126 83 499 1343 184 تولید مبلمان

  1332تا  1335ی هاسالده نفر کار کن و بیشتر  هایکارگاه آمارگیرینتایج  :مأخذ
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شهر استان بو در شتریبده نفر کار کن و  هایکارگاهنفر کارکن در  19تا  11هایکارگاه یوربهرهمیزان متوسط  :31نمودار 

 1392تا  1339ی هاسالدر 

 
 محاسبات مشاور  :مأخذ

های اصلی کار گرفته شده در رشتهآوری بههای غالب تولید و سطح فنتحلیل شیوه -1-2-3-2-1-1-3

 صنعتی

العاتی به کار گرفته شده در بخش صنعت استان بوشهر اط یآورفنغالب تولید و سطح  یهاوهیشو بررسی  تحلیل منظور به

لیه نوع مواد او مورد استفاده، آالتماشیننوع و عمر  تولیدی، یهاکارگاهدر هریک از  مانند شیوه تولید )سنتی یا مدرن(

نباشد زمان و هزینه باالیی نیاز دارد که در این  رممکنیغالعات اگر دسترسی به این اط که باشدیموارداتی و.... مورد نیاز 

 هایاهکارگبا این وصف از اطالعات سطح تحصیالت و نوع تخصص نیروی کار شاغل در  چنین امکانی وجود ندارد. طرح،

 هاکارگاهدر این نوع  ،به کار گرفته شده یآورفنشاخصی برای سطح  عنوانبهاستان  بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر(

هر و کل کشور استان بوش بزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( هایکارگاهاطالعات مربوط به شاغالن  استفاده شده است.

 65جدول  و 64جدول در توزیع این شاغالن  و 63جدول و  62جدول وضع سواد و مدرک تحصیلی به ترتیب در  برحسب

 . آمده است 

بزرگ صنعتی  هایکارگاهدرصد از شاغالن در  23بیش از  1383مشخص است در سال  64جدول در که  گونههمان

 9.56و  باسواددرصد برای شاغالن  22.44به  1322نسبت در سال  این .اندبوده سوادیب هاآندرصد  2از  و بیش باسواداستان 
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ده نفر کارکن  هایکارگاهنفر شاغالن  13223از تعداد  1322در واقع در سال  تغییر یافته است. سوادیبدرصد برای شاغالن 

 .اندبوده سوادیبنفر هم  199و  باسوادنفر  13823و بیشتر استان بوشهر ،

 38.21، باسواددرصد شاغالن  23از حدود  1383در سال  شودمیهم مالحظه  باسوادحصیالت شاغالن از مقایسه میزان ت

درصد  16.65 درصد دارای مدرک لیسانس، 18.39 درصد دارای مدرک زیر دیپلم، 25.59 درصد دارای مدرک دیپلم،

در سال  .اندبودهمدرک دکتری  درصد دارای 9.92و  سانسیل فوقدرصد دارای مدرک  1.26 ،پلمیدفوقدارای مدرک 

درصد رسیده و  31.33درصد، سهم شاغالن با مدرک دیپلم کاهش یافته و به  22.44به  باسوادبا افزایش سهم شاغالن  1322

 ، پلمیدفوقدرصد شاغالن باسواد دارای مدرک  18.25در این سال ، کهیطور بهسهم شاغالن با مدارک باالتر افزایش یافته 

 .اندبوده سانسیلفوقدرصد شاغالن  2.55رصد شاغالن لیسانس و د 21.16

و کمتر از دیپلم که سهم شاغالن با مدرک  گرددیمنیز مشخص  65جدول  و 64جدول  از مقایسه اطالعات مندرج در

و ه است از مقادیر متناظر در کل کشور کمتر بود هاسالستان در تمامی ده نفر کارکن و بیشتر ا هایکارگاهدکترا در و  پلمید

از مقادیر  هاالسده نفر کارکن و بیشتر استان در تمامی  هایکارگاهدر  سانسیل فوقو لیسانس و  پلمید فوقشاغالن با مدارک 

ان در کشور از شاغالن صنعتی است بررسی دقیق وضعیت سواد و تحصیالت منظوربه متناظر در کل کشور بیشتر بوده است.

 وضع سواد و مدرک تحصیلی برحسباستفاده شده و شاخص ضریب مکانی شاغالن استان  63جدول  و 66جدول اطالعات 

 برحسبهر بیشتر استان بوشبزرگ صنعتی ده نفر کارکن و  هایکارگاهضریب مکان شاغالن  هایشاخصمحاسبه شده است. 

 63جدول یاد شده در  هایکارگاهضریب مکان متقارن شاغالن  هایشاخصو  66جدول وضع سواد و مدرک تحصیلی در 

به لحاظ سواد  ،1383در سال  جز به 1322تا  1383 یهاسالآمده حاکی از آن است که در تمام  به دستنتایج  .اندشدهدرج 

به کانی ضرایب م ،اندبوده مزیت نسبیبزرگ صنعتی استان در کل کشور دارای  هایکارگاهشاغالن  ،و مدرک تحصیلی

ی هاسالیک طی  کمتر ازو ضرایب مکانی  باسوادبرای شاغالن  1322تا  1383ی هاسالاز یک طی  تربزرگآمده  دست

 سوادیبو منفی برای شاغالن  باسوادو همچنین ضرایب مکان متقارن مثبت برای شاغالن  سوادیببرای شاغالن  1322تا  1388

ی در مدارک که مزیت نسب شودمیاستان بوشهر نیز مالحظه  باسواددر بررسی مدرک تحصیلی شاغالن  .این مسئله است دیمؤ

شاخص  د.وجود دار ،انی متقارن مثبت دارندو ضریب مک از یک تربزرگکه ضرایب مکانی  سانسیل فوقتا  پلمید فوق

که برابر یک بوده است و شاخص ضریب مکانی متقارن برابر صفر  1383ضریب مکانی معمولی برای شاغالن باسواد در سال 

و شاخص ضریب  1.91برابر با  باسوادبرای شاغالن  1322بوده است و به همین ترتیب شاخص ضریب مکانی معمولی در سال 

 توانمی 1322و  1383که با مقایسه شاخص ضریب مکانی معمولی و متقارن در سال بوده است  9.91تقارن برابر با مکانی م
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در حال  1383نسبت به سال  1322بزرگ صنعتی استان بوشهر در سال  هایکارگاهبه این نتیجه رسید که مزیت نسبی شاغالن 

 .افزایش است

 لیوضع سواد و مدرک تحصی برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان بوشهر  هایکارگاهن شاغال: 12جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن باسواد 

سوادیبشاغالن   
دیپلم  ازکمتر  جمع پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس    دکترا  

1383 13291 12298 3221 4232 2142 2362 163 11 223 

1388 12353 53126  3128 4333 2123 2365 189 19 194 

1382 13936 12289 2291 4286 2421 2225 353 29 56 

1329 13921 16842 4334 5383 3261 3333 514 14 133 

1321 16232 16163 4952 5686 2423 3691 312 16 112 

1322 13223 13823 4629 5586 3338 3332 454 16 199 

 1335-1332-  ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایرگاهکاتایج آمارگیری از ن :مأخذ

 صنعتی ده نفر کار کن و بیشتر کل کشور هایکارگاهشاغالن  :13جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن باسواد 

سوادیبشاغالن   
دیپلم  ازکمتر  جمع پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس    دکترا  

1383 1262826 1235435 465625 598222 193336 138523 12363 2553 23461 

1388 1251512 1222322 443352 514843 119539 149129 13835 2312 22112 

1382 1248642 1212316 411689 524329 112123 145831 15156 2623 22333 

1329 1242283 1215351 325633 523839 124221 153335 16938 2614 23232 

3211  1296331 1189564 333328 591691 123432 153986 18426 2621 25363 

1322 1232533 1254933 381815 535566 133839 138232 21662 2822 25549 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

 ک تحصیلیوضع سواد و مدر برحسبصنعتی ده نفر کار کن و بیشتر استان بوشهر  یهاکارگاهتوزیع شاغالن  :11جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن باسواد 

سوادیبشاغالن   
دیپلم  ازکمتر  جمع پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس    دکترا  

1383 199 23.38 25.59 38.21 16.65 18.39 1.26 9.92 2.22 

1388 199 22.18 24.32 33.32 13.36 18.62 1.42 9.98 9.82 

1382 199 22.53 22.35 33.92 18.65 23.93 2.35 9.15 9.43 

1329 199 28.22 25.32 31.23 12.35 12.81 3.95 9.98 1.92 

1321 199 22.31 25.11 35.13 15.42 22.23 1.23 9.19 9.62 

1322 199 22.44 25.22 31.33 18.25 21.16 2.55 9.92 9.56 

 -1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ
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 حصیلیوضع سواد و مدرک ت برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کل کشور  هایکارگاهتوزیع شاغالن  :11جدول 

سوادیبشاغالن  شاغالن باسواد  کل شاغالن  سال  

یپلم د ازکمتر  جمع     پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس      دکترا  
1383 199 23.83 33.62 41.14 8.32 11.21 1.93 9.21 2.13 

1388 199 28.23 36.32 41.88 8.22 11.49 1.13 9.22 1.33 

1382 199 23.65 33.36 43.94 2.38 11.26 1.24 9.22 2.35 

1329 199 23.81 32.55 43.92 19.22 12.62 1. 23  9.22 2.12 

1321 199 23.86 31.26 42.42 19.46 13.31 1.53 9.22 2.14 

1322 199 28.99 39.45 42.31 19.68 14.21 1.33 9.23 2.99 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

وضع سواد و  برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان بوشهر  یهاکارگاهشاخص ضریب مکانی شاغالن  :11جدول 

 مدرک تحصیلی
سوادیبشاغالن  شاغالن باسواد  سال  

دیپلم  ازکمتر  جمع   پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس      دکترا  
1383 1.99 9.68 9.23 1.21 1.63 1.22 9.41 1.92 

1388 1.91 9.62 9.21 1.25 1.66 1.28 9. 63  9.46 

1382 1.92 9.63 9.38 1.25 1.23 2.26 9.33 9.18 

1329 1.91 9.89 9.35 1.22 1.52 2.34 9.32 9.46 

1321 1.91 9.89 9.84 1.59 1.39 1.25 9.45 9.32 

1322 1.91 9.86 9.34 1.89 1.51 1.59 9.32 9.28 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

ضع سواد و و برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور  هایکارگاهشاخص ضریب مکان متقارن شاغالن  :13جدول 

 مدرک تحصیلی
سوادیبشاغالن  شاغالن باسواد  سال  

دیپلم  ازکمتر  جمع   پلمیدفوق دیپلم   سانسیلفوق لیسانس      دکترا  
1383 9.99 -9.12 -9.94 9.31 9.24 9.19 -9.42 9.91 

1388 9.99 -9.12 -9.95 9.32 9.25 9.12 -9.43 -9.33 

1382 9.91 -9.12 -9.12 9.32 9.33 9.32 -9.16 -9.62 

1329 9.91 -9.11 -9.14 9.31 9.23 9.49 -9.44 -9.33 

1321 9.91 -9.11 -9.92 9.29 9.26 9.11 -9.38 -9.51 

1322 9.91 -9.93 -9.15 9.22 9.29 9.29 -9.43 -9.56 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ 

 عهمطال مورددر ادامه سطح مهارت این شاغالن  تحصیلی شاغالن بخش صنعت، و مدرکپس از تحلیل وضعیت سواد 

سطح  رحسببکارکن و بیشتر استان بوشهر و کل کشور  صنعتی ده نفر هایکارگاهاطالعات مربوط به شاغالن  .ردیگیمقرار 

 .آمده است 31جدول  و 39جدول و توزیع شاغالن در  62جدول  و 68جدول مهارت به ترتیب در 
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 36.96نفر ) 19941تعداد  ،هاکارگاهنفر شاغل این  13291از  1383ول مشخص است در سال که در این جدا گونههمان

 1322این نسبت در سال  .دهدمیدرصد( را شاغالن غیر تولیدی تشکیل  23.24نفر ) 3169را شاغالن تولیدی و تعداد  درصد(

از  1322در سال  واقع در ی تغییر یافته است.درصد برای شاغالن غیر تولید 35.84درصد برای شاغالن تولیدی و  64.16به 

نفر شاغالن غیر  6425نفر شاغالن تولیدی و تعداد  11592بزرگ صنعتی استان بوشهر تعداد  هایکارگاهنفر شاغالن  13223

شاغالن تولیدی  19941از  1383در سال  شودمیسطح مهارت شاغالن تولیدی هم مالحظه  یسهیمقااز  .اندبودهتولیدی 

درصد را مهندسین  13.85و  هانیتکنسدرصد  13.82درصد کارگران ماهر ، 35.93درصد کارگران ساده ، 33.26استان 

درصد افزایش یافته و سهم  22.88درصد و  12.22و مهندسین به ترتیب با  هانیتکنسسهم  1322در سال  تشکیل داده است.

 صد کاهش یافته است.در 28.33و  28.86کارگران ساده و ماهر به ترتیب با 

استفاده  33جدول و  32جدول بررسی دقیق وضعیت سطح مهارت شاغالن صنعتی استان در کشور از اطالعات  منظور به

ن ان شاغالضریب مک هایشاخص. اندشدهسطح مهارت محاسبه  برحسبضریب مکان شاغالن استان  هایشاخصنموده و 

ضریب مکان متقارن شاغالن  یهاو شاخص 32جدول سطح مهارت در  برحسببزرگ صنعتی استان بوشهر  هایکارگاه

 یهاکارگاهآمده حاکی از آن است که شاغالن تولیدی  به دستنتایج  .اندشدهدرج  33جدول یاد شده در  هایکارگاه

و  1329و  1383ی هاسالو شاغالن غیر تولیدی استان بوشهر نیز در  1382 و 1388ی هاسالبزرگ صنعتی استان بوشهر در 

مکان  ضریب هایشاخصاز یک است و  تربزرگ باًیتقرشاخص ضریب مکانی  ،اندبودهدارای مزیت نسبی  1322و  1321

اغالن در بررسی سطح مهارت ش این مطلب است. دیمؤی یاد شده هاسال متقارن مثبت برای شاغالن تولیدی و غیر تولیدی در

شاخص  دانبودهاهمیت و دارای مزیت  حائزدر تمام این دوره  نیو مهندس هانیتکنسکه  گرددیمتولیدی استان نیز مالحظه 

 عبارت هب دوره دارد.از یک و شاخص ضریب مکانی متقارن مثبت نشان از مزیت این گروه در این  تربزرگضریب مکانی 

 . دهندیمو مهندسین تشکیل  هانیًًتکنس عمدتاشاغالن بخش تولید صنعت استان را  گرید

 سطح مهارت )نفر( برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان بوشهر  هایکارگاهشاغالن  :13جدول 

 کل شاغالن  سال
ی شاغالن غیر تولید شاغالن تولیدی   

هانیتکنس کارگران ماهر  کارگران ساده  جمع     مهندسین  
1383 13291 19941 3349 3521 1388 1322 3169 

1388 12353 19963 3221 3438 1638 1339 2629 

1382 13936 19234 2592 3314 1822 2182 2892 

1329 13921 12439 3495 4123 2298 2334 4552 

1321 16232 12912 4949 2923  2132 2638 4269 

1322 13223 11592 3312 3252 2221 2632 6425 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ
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 سطح مهارت )نفر( حسب بر صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهشاغالن  :19جدول 

 کل شاغالن  سال
ن تولیدی شاغال  شاغالن غیر تولیدی  

هانیتکنس کارگران ماهر  کارگران ساده  جمع     مهندسین  
1383 1262826 262462 494628 418699 36623 62533 223434 

1388 1251512 256945 499153 419383 32992 68284 225444 

1382 1248642 258815 383132 411492 86326 33845 282833 

1329 2422831  253353 326342 322242 88395 36953 282639 

1321 1296331 229913 382224 336368 85138 35322 286318 

1322 1232533 233289 492368 321242 21693 86262 396223 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

 سطح مهارت برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان بوشهر  هایکارگاهتوزیع شاغالن  :31جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن غیر تولیدی  شاغالن تولیدی 

هانیتکنس کارگران ماهر  کارگران ساده  جمع     مهندسین  
1383 199 36.96 33.26 35.93 13.82 13.85 23.24 

1388 199 38.21 32.99 34.15 16.63 13.18 21.92 

1382 199 38.51 24.45 36.22 13.83 21.32 21.42 

1329 199 33.26 23.31 33.96 13.31 21.22 26.34 

1321 199 33.83 33.61 26.64 13.89 21.25 26.13 

1322 199 64.16 28.86 28.33 12.22 22.88 35.84 

 1335-1332 بیشتر کشور ده نفر کارکن و هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

 سطح مهارت برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کشور  هایکارگاهتوزیع شاغالن  :31جدول 

 کل شاغالن  سال
 شاغالن غیر تولیدی  شاغالن تولیدی 

هانیتکنس کارگران ماهر  کارگران ساده  جمع     مهندسین  
1383 199 36.36 41.34 43. 81  3.29 3.13 23.24 

1388 199 36.32 41.86 42.23 8.26 3.14 23.61 

1382 199 36.32 49.38 42.21 2.91 3.39 23.21 

1329 199 36.39 41.53 41.14 2.39 3.28 23.39 

1321 199 36.23 41.62 49.21 2.25 8.23 23.33 

1322 199 36.96 41.38 49.23 2.41 8.23 23.24 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهیری از نتایج آمارگ :مأخذ
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 مهارت سطح برحسباستان صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  هایکارگاهشاخص ضریب مکانی شاغالن  :32جدول 
 شاغالن غیر تولیدی  شاغالن تولیدی سال

هانیتکنس کارگران ماهر  کارگران ساده  جمع   ینمهندس     
1383 9.22 9.32 9.89 1.33 2.43 1.93 

1388 1.93 9.32 9.82 2.98 2.42 9.82 

1382 1.92 9.62 9.86 2.93 2.84 9.23 

1329 9.26 9.63 9.33 1.82 2.63 1.15 

1321 9.23 9.38 9.63 1.86 2.58 1.19 

1322 9.84 9.52 9.52 1.32 2.16 1.59 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

 طح مهارتس برحسبکشور صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  هایکارگاهشاخص ضریب مکان متقارن شاغالن  :33جدول 
 شاغالن غیر تولیدی  شاغالن تولیدی سال

هانیتکنس کارگران ماهر  کارگران ساده  جمع      مهندسین 
1383 9. 99  -9.12 -9.11 9.23 9.42 9.91 

1388 9.92 -9.12 -9.19 9.35 9.43 -9.96 

1382 9.91 -9.24 -9.93 9.34 9.48 -9.94 

1329 -9.92 -9.23 -9.13 9.22 9.45 9.93 

1321 -9.92 -9.12 -9.23 9.39 9.44 9.95 

1322 -9.98 -9.26 -9.26 9.28 9.33 9.29 

 1335-1332 ده نفر کارکن و بیشتر کشور هایکارگاهنتایج آمارگیری از  :مأخذ

 وری عوامل تولیدحلیل بهرهت -1-2-3-2-1-1-1

 ،تررفاه بیش ،جهت ارتقای سطح زندگی ،یک ضرورت عنوان بهمفهومی است جامع و کلی که افزایش آن  یوربهره

 اندرکاران دستهمواره مد نظر  ،شودمیاساسی برای همه کشورهای جهان محسوب که هدفی  ،هاانسانآرامش و آسایش 

  .ت و اقتصاد و دولتمردان بوده استسیاس

 ابلقبه مفهوم دقیق اقتصادی به رابطه  یوربهره .باشدیمیک از عوامل تولید  از هر مؤثردرجه استفاده  ،یوربهره

صول مح برای تولید آن مورد لزوم (سرمایه و کار ،یل زمین)از قب حجم محصول و حجم عوامل مصرف شده بین یریگاندازه

محصول توجه  برای تولید آن بیشتر به رابطه ببین میزان معینی از محصول و میزان کار الزم اقتصادداناناز آنجا که  .اشاره دارد

ری دو رابطه اساسی دیگ .داردنیروی کار  یوربهرهاشاره به  ،رودیمبه کار  تنهایی  به یوربهرهاصطالح  کهیهنگام ،دارند

 .باشدمیکار رفته  هاست یکی رابطه تولید با سرمایه مصروفه و دیگری رابطه تولید با مواد اولیه ب صادداناناقتکه مورد توجه 

 یوررهبهدر مقابل مفهوم کلی  (هستند.یجزئ یوربهره) عامل منحصر یوربهرهمصادیق  واقع درکه ذکر شد  یارابطهسه 

 .باشدمیان بازده و مجموع منابع مصروفه بین میز یرابطهمجموع عوامل قرار دارد که ناظر بر 
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در افزایش را زی ،م با واقعیت امر بیشتر منطبق استمجموع عوامل بسیار مشکل است اما این مفهو یوربهرهگرچه سنجش 

یر پیشرفت وامل دیگری نظبلکه ع ،کار نباشدمنبعث از کارایی بیشتر عامل  منحصراًتولید به ازای هر واحد کار ممکن است 

  ند.ش مورد نظر را فراهم آورده باشافزایو عوامل دیگر موجبات استفاده بهتر از منابع  ،گذاریسرمایهافزایش  ،کنولوژیت

را برای محاسبه زی .ید برای تحلیل اقتصادی میسر نیستکل عوامل تول یوربهرهمحاسبه  ،در طرح آمایش استان متأسفانه

که در میزان  یکه یکی از عوامل باشدمیمیزان سرمایه به کار گرفته شده در تولید مجموع عوامل تولید نیازمند به  یوربهره

 یهاهویشموجودی سرمایه دخالت دارد استهالک است و از آنجا که برای محاسبه استهالک در واحدهای مختلف تولیدی 

 ر بر مبنایمختلف یا حتی استان با کشوبین دو واحد در یک صنعت یا صنایع  داریمعنانجام مقایسه  رودیمگوناگونی به کار 

کل عوامل  یوربهرهمحاسبه  بیترت نیابه .دشوار است تینهایبسرمایه  یوربهرهآمده از طریق محاسبه  به دست هایشاخص

 روش یاد شده مستلزم مطالعه عمیق و با دقت و نیروی انسانی کافی است که در ،نیبر اعالوه  .باشدمیتولید بسیار مشکل 

  .باشدمیانجام این امر مقدور ن ،رح آمایش استان با امکانات موجودط

همچنین محاسبه بهره وری سرمایه نیز مقدور نیست، چرا که برای محاسبه بهره وری سرمایه در درجه اول نیاز به موجود 

ارد. بنابراین ستان وجود ندسرمایه رشته های صنعتی مختلف وجود دارد که چنین اطالعاتی در خصوص فعالیتهای صنعتی در ا

بهره وری مواد اولیه مصرف شده را برای رشته های صنعتی مختلف در  تنها می توان بهره وری نیروی کار ودر این بخش 

 استان محاسبه کرد و با ارقام مربوطه در کشور مقایسه نمود.  

به  ر(گ صنعتی استان )ده نفر کارکن و بیشتبزر هایکارگاهنیروی کار در  یوربهرهذکر شد در این قسمت  بنا برآنچه

  .شودمیمحاسبه  ISICی صنعتی بر اساس کدهای دو رقمی هافعالیتتفکیک رشته 

 میزان تولید یا صورت بهیک مفهوم قابل سنجش  عنوان به یوربهرهکه در مقدمه این قسمت مطرح شد  گونههمان

ان محققاما نسبت دیگری هم وجود دارد که بسیار مورد استفاده  ،شودمیه از داده یا نهاده شناخت هر واحدمحصول در ازای 

ر ایجاد که دنیروی کار مصروفه طی همان زمان  به ،طی دوره معینی از زمان ،تولید افزوده ارزشاین نسبت از تقسیم  .است

 .آیدمیمورد نظر سهم داشته است به دست  افزوده ارزش

زش بر ار اخص از آن سبب طور به یوربهرهاعم و در محاسبات  طور بهحاسبات اقتصادی در م افزودهارزشاستفاده از 

 کهیحال در ،یک یا چند محصول تکرار پذیر است ارزش ،رد که در رقم ارزش تولیدات صنعتیتولیدات صنعتی مزیت دا

ا لید رتو یهانهیهزآن قسمت  افزودهزشاردر محاسبه  که آنجا از .ندارد وجودامکان وقوع این تکرار  افزودهارزشدر رقم 

 رید مواد،بابت خ هایپرداخت)یعنی  شودمیکسر  هاستاندهاز ارزش  ،اجاره و سود تلقی کرد ،بهره ،مزد عنوان به توانمیکه ن

هر واحد کار را به ازای  افزودهارزش توانمیاز تساهل  یادرجهبا  (،شودمیکسر  هاستاندهاز ارزش  ملزومات و ..... ،مصالح
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در واقع  ،فهوی کار مصروبه کمیت نیر افزوده ارزشزیرا با تقسیم کار به شمار آورد،  یوربهرهشاخصی از تغییرات  عنوانبه

  .آیدمیبه دست  افزودهارزشسهم هر واحد از نیروی کار در 

کل کشور  (نفر کار کن و بیشتر19زرگ صنعتی )ب هایکارگاهشاغالن  یوربهره 34جدول بر اساس آنچه گفته شد در 

تی درج بزرگ صنع هایکارگاهشاغالن کل  یوربهره ،در سطر اول .ه شده استنوع فعالیت محاسب برحسباستان بوشهر  و

شهر در بزرگ صنعتی استان بو هایکارگاهشاغالن  یوربهرهنتیجه گرفت که  توانمیشده است که از مالحظه این اطالعات 

  .یاد شده در کشور بوده است هایشاخصبیشتر از  1322تا  1382ی هاسالتمامی 

ان بوشهر بزرگ صنعتی است هایکارگاهایجاد شده توسط هر نفر نیروی کار در  افزودهارزش ،طالعات محاسبه شدها بنا بر

 میلیون ریال افزایش یافته است. 6932به  1322شاخص در سال  میلیون ریال بوده است که این 2493معادل  1382در سال 

میلیون ریال بوده است که  326معادل  1382کشور در سال  هایکارگاهدر  ،ایجاد شده توسط هر نفر نیروی کار افزودهارزش

 .میلیون ریال افزایش یافته است 219به  1322در سال 

ی هافعالیترشته  1382که در سال  میریگیمصنعتی استان نیز نتیجه  بزرگ هایکارگاهی صنعتی هافعالیتاز بررسی 

میلیون  3538شیمیایی ) و محصوالتصنایع تولید مواد  میلیون ریال (، 4861نفت ) یهاشگاهیپاالکک و  زغالصنایع تولید 

 دیتولو  میلیون ریال ( 362) قلن و حمل لیوسا ریساتولید  میلیون ریال (، 222)غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی  ریال (،

ید کیف و ی تولهافعالیتشاغالن و رشته  یوربهرهمیلیون ریال ( به ترتیب باالترین میزان  248و محصوالت کاغذی ) کاغذ

میلیون  83مولد و تولید برق ) آالتماشینتولید  میلیون ریال (، 68و تجهیزات ) آالتماشینتولید  میلیون ریال (، 43کفش )

میلیون  28تولید فلزات اساسی ) میلیون ریال (، 25میلیون ریال (، تولید منسوجات ) 82صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ) ال (،ری

 .اندبودهشاغالن  یوربهرهدارای کمترین میزان  ریال (

برابر  1.5 باًیتقر ، 1382نفت که نسبت به سال  یهاشگاهیپاالکک و  زغالی صنایع تولید هافعالیت، رشته  1329در سال 

میلیون  5596برابر شده است ) 1.5، 1382که نسبت به سال تولید مواد و محصوالت شیمیایی  ،میلیون ریال( 6246) شده است

 آالتماشینتولید  میلیون ریال(، 836که نسب به سال قبل کاهش پیدا کرده است ) غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی  ریال(

که سال قبل جز رشته  میلیون ریال( 333میلیون ریال( و ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ) 446رق )ب انتقالمولد و 

ی تولید هاعالیتفنیروی کار و رشته  یوربهرهبه ترتیب باالترین میزان  ،اندداشتهرا  یوربهرهکه کمترین  اندبودهیی هافعالیت

چاپ  ،انتشار میلیون ریال(، 139) نقل و حملتولید سایر وسایل  (،میلیون ریال 52)تولید منسوجات  میلیون ریال(، 22مبلمان )

نیروی  یوربهرهکمترین میزان  (میلیون ریال 136ولید کیف و کفش )و ت (میلیون ریال 131ضبط شده ) یهارسانو تکثیر 

 .انددادهبه خود اختصاص کار را 
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 غیرفلزیمحصوالت کانی  میلیون ریال(، 8312مواد و محصوالت شیمیایی ) ی صنایع تولیدهافعالیترشته  ، 1321در سال 

میلیون  351) نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع  (یالمیلیون ر 369) ونقلحملتولید سایر وسایل  میلیون ریال(، 2133)

 11) ی تولید منسوجاتهافعالیتشته و رنیروی کار  یوربهرهاالترین میزان میلیون ریال ( ب 688و صنایع مواد غذایی ) (ریال

میلیون  68و تجهیزات ) آالتماشینتولید  میلیون ریال(، 32تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان ) میلیون ریال(،

 (میلیون ریال 1258لید کیف و کفش )و تو (میلیون ریال 125) آالتماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی  ریال(

 . انددادهنیروی کار را به خود اختصاص  یوربهرهن میزان کمتری

تولید سایر محصوالت کانی  (،ریالمیلیون  8415ی تولید مواد و محصوالت شیمیایی )هافعالیترشته  ، 1322در سال 

 698) نقل و حملتولید سایر وسایل  ،میلیون ریال( 899انواع آشامیدنی )صنایع مواد غذایی و  (،میلیون ریال 1695) غیرفلزی

ی هاتفعالینیروی کار و رشته  یوربهره( باالترین میزان میلیون ریال 342د و انتقال برق )مول آالتماشین( و تولید میلیون ریال

نیروی کار را  یوربهره( )که دو سال متوالی باالترین میزان میلیون ریال 2) نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید 

(، میلیون ریال 193غیر از مبلمان ) تولید چوب و محصوالت چوبی به (،میلیون ریال 54تولید کیف و کفش ) ،(داشته است

 (میلیون ریال 158) آالتماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی  (،میلیون ریال 119و تجهیزات ) آالتماشینتولید 

 . انددادهص نیروی کار را به خود اختصا یوربهره( کمترین میزان میلیون ریال 131تولید مبلمان )

که  شودمی( مالحظه 34جدول بزرگ صنعتی کشور )مندرج در هایکارگاهنیروی انسانی  یوربهرهرسی شاخص از بر

اساسی در تمام  یمیایی و تولید فلزاتش و محصوالتنفت و صنایع تولید مواد  هایپاالیشگاهکک و  زغالرشته فعالیت تولید 

شته رهمچنین از مقایسه  .انددادهشاغالن به خود اختصاص  یوربهرهی مورد بررسی به ترتیب رتبه اول تا سوم را در هاسال

 نسوجات،، تولید پوشاک، تولید مبلمان، تولید می بازیافتهافعالیتکه  شودمیصنعتی در سطح کشور مشخص  هایفعالیت

بزرگ  ایهکارگاهکارکنان را در  یوربهرهضبط شده کمترین سطح  یهاه رسانچاپ و تکثیر  ،و کفش و انتشار کیف

 . اندکردهصنعتی کسب 
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نفر کارکن و بیشتر( کشور و استان بوشهر برحسب نوع فعالیت  11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهشاغالن  یوربهره :31جدول 

 ریال()میلیون 

 استان  کشور     

کد   ISIC  1322 1321 1329 1382 1322 1321 1329 1382 عنوان فعالیت 

ی صنعتی هافعالیتکلیه   326 592 393 219 2493 3255 5323 6932 

 899 688 333 82 544 462 321 232 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9 9 9 9 822 541 228 253 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 224 11 52 25 398 248 129 156 تولید منسوجات 13

 9 9 9 9 235 212 181 135 تولید پوشاک 18

 54 128 136 43 289 284 122 166 تولید کیف و کفش 12

 193 32 9 9 545 432 285 233 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

الت کاغذیتولید کاغذ و محصو 21  165 181 223 421 248 232 248 285 

ضبط شده هایرسانهانتشار، چاپ و تکثیر  22  163 232 229 316 126 131 144 232 

نفت هایپاالیشگاهکک و  زغالصنایع تولید  23  1521 2413 3254 4283 4861 6246 351 2 

3835 2353 2935 1212 843 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24  5596 8312 8415 

 122 229 153 121 429 322 234 294 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 1695 2133 836 222 612 461 352 392 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 232 394 184 28 1535 1388 813 636 تولید فلزات اساسی 23

تآالماشینجزبهتولید محصوالت فلزی فابریکی  28  296 255 361 434 113 236 125 158 

و تجهیزات آالتماشینتولید  22  253 262 322 489 68 156 68 119 

و محاسباتی حسابگر اداری،  آالتماشینتولید  39  223 325 329 548 9 9 9 9 

مولد و انتقال برق آالتماشینتولید  31  311 346 419 512 83 446 133 342 

ارتباطی هایدستگاهلویزیون و تولید رادیو و ت 32  296 264 446 866 9 9 9 9 

 9 9 9 9 419 326 254 231 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9 9 9 9 533 343 551 533 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  254 241 323 529 362 139 369 698 

923 123 143 تولید مبلمان 36  231 129 22 354 131 

 9 9 9 9 213 142 193 48 بازیافت 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

 محاسبات مشاور : مأخذ
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-1392) نفر کارکن و بیشتر( کشور و استان بوشهر 11بزرگ صنعتی ) هایکارگاهشاغالن  یوربهره : مقایسه31نمودار 

1339) 

 
 بات مشاورمحاس :مأخذ

-22در جدول زیر بهره وری مواد اولیه رشته های صنعتی مختلف در استان بوشهر با ارقام مربوطه در کشور برای دوره  

سال مالی بر مجموع ارزش  افزوده ایجاد شده در طول یکوری مواد اولیه از تقسیم ارزش محاسبه شده است. بهره 1382

دهد که در برابر شود. این شاخص نشان میکاالها و خدمات در آن سال حاصل می مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید

 افزوده حاصل شده است.هر واحد )ریال( مواد اولیه مصرف شده چه میزان ارزش

در استان  1329و  1382محاسبات انجام شده نشان می دهد که بهره وری مواد اولیه در کلیه فعالیتهای صنعتی در دو سال 

 در استان بیشتر از متوسط کشور بوده است.  1322و  1321ز متوسط کشور و در دو سال کمتر ا

تولید کیف و کفش، تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان، بهره وری مواد اولیه در صنایع  1322در سال 

تیکی و ، تولید محصوالت السهای نفتهای ضبط شده، صنایع تولید زغال کک و پاالیشگاهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه

دقیق و تولید  آالت و تجهیزات، تولید ابزار پزشکی، اپتیکی وپالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید ماشین

وسایل نقلیه موتوری در استان بوشهر به مراتب بیشتر از این شاخص در کشور است. به عبارت دیگر نسبت بهره وری مواد 

 برابر است.  1.2ن صنایع در استان بوشهر به کشور بیشتر از اولیه در ای
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نفر کارکن و بیشتر( کشور و استان بوشهر برحسب نوع  11های بزرگ صنعتی )وری مواد اولیه در کارگاهبهره: 31جدول 

 فعالیت )درصد (

 استان  کشور     

 1392 1391 1391 1339 1392 1391 1391 1339 عنوان فعالیت  ISICکد 

 9.42 9.52 9.45 9.33 9.48 9.43 9.43 9.44 های صنعتی کلیه فعالیت

 9.43 9.59 9.42 9.38 9.22 9.22 9.22 9.28 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.82 1.23 1.16 1.43 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 9.42 9.49 9.52 9.58 9.51 9.59 9.54 9.59 تولید منسوجات 13

 9.63 9.63 1.92 9.31 9.33 9.34 9.32 9.31 تولید پوشاک 18

 9.69 9.46 9.21 9.13 9.48 9.51 9.56 9.55 تولید کیف و کفش 12

 9.22 9.21 9.24 9.23 9.56 9.58 9.63 9.86 تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان 29

 9.31 9.59 9.36 9.51 9.36 9.36 9.35 9.32 ذ و محصوالت کاغذیتولید کاغ 21

 9.84 9.26 9.22 9.29 9.59 9.33 9.23 9.81 های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثیر رسانه 22

 1.29 1.29 1.29 9.35 9.68 9.63 9.66 9.65 های نفتصنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه 23

 9.42 9.52 9.46 9.32 9.52 9.51 9.48 9.43 یمیاییصنایع تولید مواد و محصوالت ش 24

 9.82 9.85 9.34 9.35 9.41 9.46 9.45 9.43 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 1.22 1.84 1.19 1.92 9.21 9.86 9.82 1.93 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 26

 9.42 9.55 9.56 9.52 9.51 9.46 9.42 9.36 تولید فلزات اساسی 23

 9.66 9.66 9.33 9.62 9.53 9.63 9.58 9.56 آالتجزماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به 28

 9.81 9.65 9.61 9.53 9.51 9.42 9.51 9.58 آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.53 9.48 9.42 9.43 آالت اداری، حسابگر  و محاسباتیتولید ماشین 39

 9.22 9.54 9.38 9.42 9.42 9.44 9.51 9.48 آالت مولد و انتقال برقولید ماشینت 31

 9.38 1.18 9.38 9.38 9.62 9.42 9.66 9.52 های ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

 1.21 1.21 1.21 1.29 9.62 9.33 9.52 9.32 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9.38 9.38 9.38 9.38 9.26 9.18 9.22 9.31 قلیه موتوریتولید وسایل ن 34

 9.93 9.23 9.98 9.29 9.53 9.48 9.32 9.42 ونقلتولید سایر وسایل حمل 35

 9.63 9.85 9.29 9.32 9.52 9.61 9.61 9.62 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.69 9.69 9.52 9.58 بازیافت 33

 و محاسبات مشاور1332تا  1333های نفر کارکن و بیشتر سال 11های صنعتی گاهمأخذ: نتایج آمارگیری کار
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 ساختار معدنی استان -1-2-3-2-1-2

 های نسبیشوند و یکی از عوامل مهم مزیتهای ملی و طبیعی یک منطقه جغرافیایی محسوب میمعادن جزو سرمایه

ی از برخ گریدعبارتبه. باشدیمی همراه های طبیعهای نسبی اغلب با مزیتشوند، چراکه مزیتای محسوب میمنطقه

 گیرد. های مزیت نسبی از عوامل طبیعی سرچشمه میزمینه

 هایی است که برای تشریح نقش منابع طبیعی در تعیین مزیت نسبی به کارترین مثالمهم جمله ازمعادن و ذخایر زیرزمینی 

ای را برای تولید انبوهی از کاالهای متکی به منابع داخلی برای ، چراکه معادن و ذخایر زیرزمینی امکانات ویژهشودمیبرده 

ادی نیروی محرکه و موتور رشد اقتص عنوانبهند توانمیبهینه  برداریبهرهنمایند و در صورت هر کشور و یا منطقه فراهم می

 در مراحل اولیه توسعه عمل نمایند.

همین  بر .شودمیهای تأمین کننده مواد اولیه صنایع محسوب بخشترین اقتصادی بخش معدن از عمده هایدر بین بخش

یک عامل بالقوه، نقش کلیدی و راهبردی در توسعه صنعتی کشورها و منطق جغرافیایی  عنوانبهاساس ذخایر غنی مواد معدنی 

روش  این منظور. برای باشدمی هدف از گزارش حاضر تحلیل وضع موجود ساختار بخش معدن استان بوشهر نماید.ایفا می

استان تحلیل  یهاشهرستانساختار بخش معدن استان در سطح  گزارشتوصیفی بکار گرفته شده است. در این  -تحلیلی

 خواهد شد. 

 معدنی استان یهاتیقابلترین شناسایی عمده -1-2-3-2-1-2-1

ابتدا جایگاه  ین بخشل ا. در دو بند اوشودمیپرداخته معدنی استان بوشهر  یهاتیقابل نیترعمدهدر این بخش به شناسایی 

تلف ی معدنی در اقتصاد استان بررسی شده و سپس ابعاد مخهافعالیتی معدنی کشور و نیز جایگاه هافعالیتدر  استان بوشهر

 آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.  یهاشهرستانساختار معدنی استان بوشهرو 

 در بخش معدن کشور جایگاه استان بوشهر -1-2-3-2-1-2-1-1

 هایشاخص، ایجاد اشتغال و نیز افزوده ارزشتان بوشهر در بخش معدن کشور از سه منظر تولید در ادامه جایگاه اس

 ی معدنی مورد بررسی قرار گرفته است. هافعالیتمختلف 

 تولید شده افزوده ارزشاز نظر  -1-2-3-2-1-2-1-1-1

 خام نفت ربخشزی دو زا معدن فعالیتی گروه. باشدمیبوشهر  استان در مهم فعالیتی هایگروه از یکی معدن فعالیتی گروه

 داشته کشور در را  ایویژه جایگاهبوشهر  استان نفت خام و گاز بخش زیر در. است شده تشکیل معادن سایر و طبیعی گاز و
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 ،یشمال پارس یگاز دانیم ،1یجنوب پارس میعظ پروژه و استان این  در کشور یگاز منابع درصد 39 داشتن قرار. است

 فالت نفت دیتول درصد 39 و یخشک مناطق در نفت دیتول تیظرف درصد 13 از یبرخوردار ،(گانعصرکنیول) فجر شگاهیپاال

ز این اند. آمار و ارقام نیهمگی شواهدی هستند که بر اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد استان صحه گذاشته کشور قاره

خش ب استان و نیز سهم استان در این زیر افزوده زشاربخش از کل  این زیر افزوده ارزشکنند. چرا که سهم می دییتأمدعا را 

 عدنم فعالیتی گروه افزوده ارزشبخش مربوطه در کشور همواره عددی باال را نشان داده است. در این راستا  افزوده ارزشاز 

 منعکس شده است.  36جدول در  1322تا  1332ی هاسالکشور در  و استان در

 در هم و استان در هم ،"معادن سایر" و "طبیعی گاز و خام نفت" شامل آن هایبخش زیر و معدن بخش افزوده شارز

 میلیارد 222 با برابر 1332 سال در معدن بخش افزوده ارزش استان، در. اندکرده طی را صعودی روندی دوره این در کشور

 گاز و خام نفت" هایبخش زیر افزوده ارزش. است رسیده میلیارد ریال 46.359 به و یافته افزایش 1322 سال تا و بوده ریال

 به صعودی روند یک طی با و بوده ریال میلیارد 56 و ریال میلیارد 243 ترتیب به 1332 سال در نیز "معادن سایر" و "طبیعی

 گاز و خام نفت" بخش زیر دوره این در با این توصیف. اندیافته افزایش ریال میلیارد 255 و ریال میلیارد 46.424 به ترتیب

 گاز و خام تنفهمچنین سهم زیر بخش . توجهی را تجربه کرده است قابل رشد "معادن سایر" بخش زیر به نسبت "طبیعی

 باالتر بوده است.  شدت بهطبیعی نیز در این دوره همواره در مقایسه با زیر بخش سایر معادن 

به  1332 سال در ریال میلیاردهزار  114  از معدن بخش افزوده ارزشدهد که می بررسی این بخش در کشور نیز نشان

 رد کشور در "طبیعی گاز و خام نفت" بخش زیر افزوده ارزش. است یافته افزایش 1322 سال در ریال میلیارد هزار 1.113

 این افزوده ارزش رشد از نشان که بوده المیلیارد ریهزار  1.918 و ریال میلیارد هزار 111 ترتیب به 1322 و 1332 یهاسال

 ریال میلیارد 3942 با برابر 1332 سالر د نیز "معادن سایر" بخش زیر افزوده ارزش. دارد بررسی مورد دوره طول در بخش

 . است یافته افزایش ریال میلیارد 24.249 به افزایشی روندی طی با و بوده

 ایهبخش زیر تفکیک به معدن بخش افزوده ارزش از استان به آن اشاره شده است سهم 36جدول نکته دیگری که در 

 در درصد 9.26 از و یافته افزایش دوره این در کشور، در معدن بخش افزوده ارزش از استان سهم اساس نیبر ا .باشدمی آن

 در "طبیعی گاز و خام نفت" بخش زیر از استان سهم اما همچنان که. است رسیده 1322 سال در درصد 4.2 به 1332 سال

 1322در سال  درصد 4.6  به درصد 9.22از  1332 سال در "گازطبیعی و خام نفت" از اناست )سهم یافته افزایش دوره این

 .را شاهد بوده است نزولی روندی "معادن سایر" از آن سهم (،رسیده است

                                                      
 نیب یگاز دانیم نیا. است شده واقع قطر و رانیا ینیسرزمی هاآب در و فارس جیخل در که است، جهان یگاز دانیم نیتربزرگ ،یجنوب پارس یگاز دانیم1

 .دارد نام یشمال گنبد یگاز دانیم قطر، کشور در و بوده مشترک قطر و رانیا
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 کشور، معدن بخش افزوده ارزش از درصد 4.3 متوسط طور به سال هر در  شهربو استان بررسی مورد دوره طول ضمناً در

 کشور معادن سایر بخش زیر افزوده ارزش از درصد 1 و کشور طبیعی گاز و خام نفت بخش زیر افزوده ارزش از درصد 4.4

ن در استان و متعاقباً بخش معد "عیطبی گاز و خام نفت"باید اشاره کرد که سهم فعالیت  ضمناً. است داده اختصاص خود به را

 درصد(. 2.6و  19.3)به ترتیب  اندبیشترین میزان را تجربه کرده 1383و  1382بوشهر در سال 
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 الیر اردیلیم -کشور بوشهر و استان در معدن یتیفعال گروه افزوده ارزش تحوالت روند: 31جدول 
  1339 1331 1331 1332 1333 3311  1331 1331 1333 1333 1339 1391 1391 1392 

 استان

 46,359 39,161 42,653 33,229 23,628 28,615 31,226 12,218 18,132 22,813 21,233 2,815 843 222 معدن

 46,424 22,231 42,321 33,926 23,435 28,512 31,122 12,842 18,936 22,321 21,858 2,333 621 243 نفت خام و گاز طبیعی

 255 129 332 264 263 193 23 33 26 26 35 42 222 56 سایر معادن

 کشور

 1,113,494 338,122 1,932,252 899,415 534,168 399,343 632,519 592,346 432,943 392,232 213,346 168,282 116,968 113,838 معدن

184 393,523 293,481 164,159 111,523 119,382 نفت خام و گاز طبیعی ,645 423,129 655,251 632,242 543,841 361,249 282,662 658,289 1,918,464 

 24,249 32,212 59,221 38,435 26,323 23,328 23,552 16,556 13,328 6,445 5,865 4,832 4,541 3,942 سایر معادن

 سهم استان

از کشور )درصد(   

  

.4 4.6 3.21 4.21 2.62 19.28 1.63 9.33 9.26 معدن 89  4.13 4.16 4.1 4.92 4.2 

 4.53 4.55 4.28 4.33 4.28 4.24 4.35 4.92 4.32 2.32 19.53 1.62 9.56 9.22 نفت خام و گاز طبیعی

 9.23 9.24 9.66 9.62 1 9.33 9.41 9.46 9.32 1.42 1.28 9.83 4.82 1.83 سایر معادن

مشاور محاسبات -ایران آمار مرکز :مأخذ
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 آن یهابخش ریز و معدن یتیفعال گروه افزوده ارزش بوشهر از استان سهم تحوالت روند :31نمودار 

 1339-1392 -کشور در 

 
 محاسبات مشاور  :مأخذ

-22 دوره در کشور وبوشهر  استان در معدن فعالیتی گروه افزوده ارزش رشد تحوالت روند 36نمودار  و 33جدول  در

 .نمود مشاهده توانمی را 1389

. است بوده درصد 22 و درصد 24 ترتیب به دوره این در کشور و استان در معدن بخش افزوده ارزش ساالنه رشد متوسط 

. اندداشته مثبت شدر هاسال تمامی در 1321و  1388، 1383، 1384ی هاسال جز به استان، در معدن بخش افزوده ارزش

 طور به الهس زدهیس دوره این در و داشته چشمگیری رشد "طبیعی گاز و خام نفت" بخش زیر افزوده ارزش استان همچنین در

 22 متوسط طور به کشور، سطح در مذکور بخش  زیر افزوده ارزش رشد. است کردهرا تجربه  رشد درصد 192 متوسط

 رشد درصد 33 کشور در و درصد 32 استان در متوسط طور به نیز "معادن سایر" بخش زیر هافزود ارزش. است بوده درصد

 . است داشته

 درصد-معدن در استان بوشهر و کشور  یتیگروه فعال افزوده ارزشروند تحوالت رشد : 33جدول 

  1331 1331 1332 1333 1331 1331 1331 1333 1333 1339 1391 9113  1392 

 استان

 55 22.3- 28.1 49.5 13.2- 8.4- 56.8 2.6 32.1- 35.2 632 234.1 181.2 معدن

 نفت خام و

گاز طبیعی   
155.3 346.2 688.2 36 -32.2 2.8 56.2 -8.4 -13.8 49.2 28.1 -22.2 55.1 

 34.2 42.3- 25.4 9.5 155.2 5.8 26.2 29.6- 9.3 28 33.1 81- 223 سایر معادن

 کشور

 59.8 22- 22.2 32.4 18.1- 3.1 33.3 18 32.4 45.3 26.3 45.6 2 معدن

 نفت خام و 

 گاز طبیعی
9.3 43.2 26.4 46.3 33.2 13.8 33 2.6 -18.6 32.1 22.2 -33.4 54.6 

 12.8 53.5 39.3 46.1 5.3- 18 42.3 23.6 193.2 2.2 21.4 6.4 48.2 سایر معادن



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
161 

 مشاور تمحاسبا -ایران آمار مرکز :مأخذ

 درصد -کشور بوشهر و استان در معدن یتیفعال گروه افزوده ارزش ساالنه رشد تحوالت روند :33نمودار 

 
 مشاور محاسبات -ایران آمار مرکز: مأخذ

 و (38جدول ) بوده همراه نوسان زیادی با 1332-22 دوره طول در استان افزوده ارزش کل از معدن فعالیتی گروه سهم

 به هاسالاست. در این فاصله اما این سهم در برخی  یافته افزایش 1322 سال در درصد 11.5 به 1332 سال در درصد 4.6 از

بیش از استان به  افزوده ارزشسهم این بخش از  1386تا  1384در سال  مثال عنوان بهباالتری نیز رسیده است.  شدت بهارقام 

داشته  زایشیاف روند دوره این در نیز طبیعی گاز و خام نفت بخش زیر سهمبه همین منوال . درصد نیز افزایش یافته است 41

 این در معادن سایر بخش زیر سهم افزایش یافته است. با این حال 1322درصد در سال  11.5به  1332درصد سال  3.3و از 

 . است یافته اهشکدرصد  9.96 درصد به 9.2دوره از 

 11 به 1332 سال در درصد 18.1 از و یافته کاهش بررسی مورد دوره طول در کشور افزوده ارزش از معدن بخش سهم

. است گاز و نفت صنعت به مربوط کشور در بخش این افزوده ارزش از ای عمده بخش. است رسیده 1322 سال در درصد

 افزایش عادنم سایر بخش زیر سهم و یافته کاهش طبیعی گاز و خام نفت بخش زیر سهم بوشهر، استان خالف بر کشور در

 . درصد رسیده است( 9.2درصد به  9.5) از  است یافته

 در معدن بخش شودمی مشاهده که طور همان. نمود دههمشا 38نمودار  در توانمی را کشور در معدن هایزیربخش سهم

د کرده خو نصیب افزوده ارزشمجموع  از بیشتری سهم در مقایسه با کشور، ی مورد بررسیهاسالدر اغلب استان بوشهر 

 .است
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 درصد -کشور بوشهر و استان افزوده ارزش کل از معدن یتیفعال گروه سهم تحوالت روند :33جدول 

  1339 1331 1331 1332 1333 1331 1331 1331 1333 3133  1339 1391 1391 1392 

 استان

 11.5 11.6 29.4 23.3 28.2 33.8 41.8 41.4 43.3 61.3 58.4 21.3 2.3 4.6 معدن

 نفت خام و

گاز طبیعی   
3.3 6.8 21.3 58.2 61.5 43.4 41.2 41.3 33.3 23.2 23.5 29.3 11.5 11.4 

 9.96 9.93 9.16 9.12 9.31 9.12 9.13 9.16 9.23 9.2 9.2 9.3 2.4 9.2 سایر معادن

 کشور

 11.1 19 16.6 16.3 14.2 12.3 22.3 21.4 22.2 29.1 18 13.8 15.2 18.1 معدن

 نفت خام و

گاز طبیعی   
13.6 15.3 13.3 13.5 12.6 21.5 29.3 21.5 18.5 14.2 15.2 15.8 2 19.2 

 9.2 1.1 9.8 9.8 9.3 9.8 9.8 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.6 9.5 سایر معادن

 مشاور محاسباتو  ایران آمار مرکز: مأخذ

 درصد -کشور بوشهر و استان افزوده ارزش کل از معدن یتیفعال گروه سهم تحوالت روند :33نمودار 

 
 مشاور محاسباتو  ایران آمار مرکز :مأخذ

 از نظر اشتغال -1-2-3-2-1-2-1-1-2

ال وضعیت مناسب استان است. در س دهنده نشاننیز بررسی جایگاه استان بوشهر در بخش معدن کشور از نظر اشتغال 

درصد از اشتغال استان را 2.12که  اندبودهنفر در گروه فعالیتی استخراج معدن مشغول فعالیت  5311در استان بوشهر 1385

فر ن 12384درصدی به 16.34با متوسط رشد ساالنه  1329تشکیل داده است. اشتغال بخش معدن در استان بوشهر در سال 

  درصد افزایش یابد. 3.32رسیده و سبب شده سهم این گروه فعالیتی از اشتغال کل استان به 
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متوسط رشد ساالنه اشتغال در بخش معدن استان بوشهردر دوره مورد بررسی  شودمی مالحظه 32جدول که در  طورهمان

 4نه اشتغال در گروه فعالیتی استخراج معدن در کشور در این دوره حدود بسیار بیشتر از کشور بوده است. متوسط رشد ساال

درصد بوده است. همین امر سبب افزایش سهم استان از اشتغال گروه فعالیتی 16.34در استان  کهیحال دردرصد بوده، 

 1385درصد در سال  3.35ز استخراج معدن کشور در این دوره شده است. سهم استان از اشتغال این گروه فعالیتی در کشور ا

 1329درصد در سال  1.62به  1.32از  1385درصد افزایش یافته است، اما سهم استان از اشتغال کل کشور در سال  6.68به 

 رسیده است .

 1331-91روند تحوالت اشتغال کل و اشتغال گروه فعالیتی معدن در استان بوشهر و کشور در دوره : 39جدول 

  

 متوسط رشد ساالنه )درصد( 1391 1331

 معدن  کل 
سهم گروه معدن از 

 کل )درصد(
 معدن  کل 

سهم گروه معدن از کل 

 )درصد(
 معدن  کل 

 4.93 9.93 9.29 185423 29546834 9.34 152254 29436343 کشور 

 16.34 4.32 3.32 12384 332242 2.12 5311 262429 استان بوشهر 

از  سهم استان

 کشور 
1.32 3.35 ............................. 1.62 6.68 ............................... ...............................

. 
............................

. 

 1331و  1335ی هاسالسرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ

-91 دوره رد کشور معدن استخراج یتیفعال گروه اشتغال و کل اشتغال ازبوشهر  ناستا سهم تحوالت روند: 39نمودار 

 (درصد) 1331

 
 1331و  1335ی هاسالسرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ

 ی معدنیهافعالیتاز نظر ابعاد مختلف  -1-2-3-2-1-2-1-1-3

ری از مارگیی معدنی در استان بوشهرو کشور بر اساس نتایج آخرین طرح آهافعالیتدر این بخش وضعیت معادن و 

 . اندشدهاست، با هم مقایسه  1322کشور که مربوط به سال  برداری بهرهمعادن در حال 
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معدن در حال  5445 مجموع در 1322است. در سال  برداری بهرهاولین موضوع مورد مقایسه، تعداد معادن در حال 

درصدی را برای  2.34ان بوشهر قرار داشته که سهم معدن در است 142در کل کشور وجود داشته که از این تعداد  برداریبهره

نفر مشغول فعالیت  1959نفر و 24649به ترتیب  استان در پی داشته است. در این سال در کل معادن کشور و استان بوشهر

درصد 1.26درصد بوده است. استان بوشهرهمچنین  1.11. بنابراین سهم استان بوشهر از تعداد شاغلین در معادن کشور اندبوده

درصد از  9درصد از تعداد شاغلین بدون مزد و حقوق معادن کشور و  9.43از تعداد شاغلین با مزد و حقوق معادن کشور، 

 شاغلین پیمانکاری معادن کشور را به خود اختصاص داده است. 

 256 افزوده ارزشیال و میلیارد ر 326میلیون تن محصول معدنی به ارزش  2 معادن استان بوشهر مجموع در 1322در سال 

درصدی از ارزش تولیدی معادن 9.26درصدی از تولید معادن کشور، سهم 2.53میلیارد ریال تولید شده که به ترتیب سهم 

 به ارمغان آورده است.  تولید شده در معادن کشور را برای استان بوشهر افزوده ارزشدرصد از  9.23کشور و سهم 

میلیارد ریال  12289شده که در مقایسه با  گذاریسرمایهمیلیارد ریال در معادن استان  64ع در سال مورد بررسی در مجمو

 درصدی را برای استان بوشهردر پی داشته است. 9.59در کل معادن کشور، سهم گذاریسرمایه

 1392سال  کشور و استان بوشهر در برداریبهرهخالصه اطالعات معادن در حال : 31جدول 

 سهم استان از کشور )درصد( استان بوشهر  کشور     

 2.34 142 5445   تعداد معادن 

 متوسط تعداد شاغالن )نفر(

 1.11 1959 24649 جمع 

 1.26 884 39941 با مزد و حقوق 

 3.33 166 4494 بدون مزد و حقوق 

 9.99 9 29126 پیمانکاری 

 2.53 2 356 مقدار تولید )میلیون تن (

 9.26 326 126338 ارزش تولید )میلیارد ریال (

)میلیارد ریال( افزودهارزش  23432 256 9.23 

)میلیارد ریال ( گذاریسرمایهارزش   12289 64 9.59 

)میلیارد ریال ( رانیبگحقوقجبران خدمات مزد و   12964 39 9.58 

 1332کشور در سال  برداریبهرهال نتایج آمارگیری از معادن در ح-مرکز آمار ایران  :مأخذ
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 (درصد) 1392 سال در کشور یمعدن یهافعالیت مختلف ابعاد از بوشهر استان سهم: 11نمودار 

 
 1332کشور در سال  برداری بهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -: مرکز آمار ایرانمأخذ

ع از مجمو 1322وضعیت معادن استان بوشهرو کشور برحسب وضعیت مالکیت بررسی شده است. در سال  81جدول در 

معدن در مالکیت بخش خصوصی است و  132، شوندیممعدن به شکل تعاونی اداره  2، معدن موجود در استان بوشهر 142

در کشور  شوندیمتعاونی اداره  صورتبهاز معادنی که  سهم استان بیترت نیا به. اندبودهمعدن نیز دارای مالکیت عمومی  1

سهم انواع مالکیت از درصد است.  9.52درصد و از معادن عمومی کشور نیز  2.29درصد، از معادن خصوصی کشور  1.82

 تمعادن استان و کشور تقریباً برابر یکدیگر است. باالترین سهم به معادن خصوص اختصاص دارد و معادن دارای مالکی

 . اندگرفتهبعدی قرار  هایرتبهتعاونی و عمومی نیز در 

 1392وضعیت مالکیت معادن در کشور و استان بوشهر در سال : 31جدول 

  
  

تعداد 

 معادن 

 سهم)درصد( تعداد معادن 

تعاونی

  

 جزبهخصوصی 

 تعاونی 

عمومی

  
تعاونی  جزبهخصوصی  تعاونی   عمومی  

 3.12 88.14 8.36 139 4322 433 5445  کشور

 9.63 23.22 6.94 1 132 2 142 استان بوشهر 

سهم استان از کشور 

 )درصد(
2.34 1.82 2.29 9.52 ............... ................ ......... 

 1332کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -مرکز آمار ایران :مأخذ
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 درصد -1391 سال در کشور وبوشهر  استان معادن تعداد از تیمالک مختلف انواع سهم:11ر نمودا

 
 1332کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -مرکز آمار ایران  :مأخذ

درصد از 12.69استان بوشهردر این سال  1322کشور در سال  برداریبهرهبر اساس نتایج آمارگیری از معادن در حال 

درصد از مقدار  9.94درصد از مقدار استخراج سنگ خام کشور و  2.13مقدار ذخیره قطعی در پایان سال معادن کشور، 

 باطله برداری انجام شده در کل معادن کشور را به خود اختصاص داده است. 

مقدار استخراج سنگ خام و مقدار باطله برداری در معادن کشور و استان بوشهر در سال  ،مقدار ذخیره قطعی:  32جدول 

 )میلیون تن ( 1392

 مقدار باطله برداری  مقدار استخراج سنگ خام  مقدار ذخیره قطعی در پایان سال   

 268846298 436634896 11413566368 کشور 

 26699 2486686 1432122355 استان بوشهر 

 9.94 2.13 12.69 سهم استان از کشور )درصد(

 1332کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال -مرکز آمار ایران  :مأخذ

میلیارد ریال بوده که از این میزان  326معادل  1322که اشاره شد ارزش تولیدات معادن استان بوشهردر سال  طور همان

استان در این  همیلیارد ریال بوده است. همچنین ارزش محصوالت معدنی صادر شد  886ته آن ارزش کل تولیدات فروش رف

 میلیارد ریال برآورد شده است.  2هزار دالر و یا  66سال نیز معادل 
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درصد از ارزش تولیدات  9.34درصد از ارزش تولیدات معدنی کشور، 9.31استان بوشهر ،  1322با این حساب در سال 

درصد از ارزش ریالی صادرات محصوالت معدنی کشور  9.91درصد از ارزش دالری و  9.91ش رفته کشور و معدنی فرو

 را به خود اختصاص داده است.

 1392ارزش کل تولیدات فروش رفته و صادرات محصوالت معدنی در کشور و استان بوشهر در سال :33جدول 

  
ریال (ارزش کل تولیدات )میلیارد   ارزش کل تولیدات فروش رفته )میلیارد ریال ( 

 ارزش صادرات 

 میلیارد ریال  هزار دالر   

 15363 518283 112614 126338 کشور 

 2 66 886 326 استان بوشهر 

 9.91 9.91 9.34 9.31 سهم استان از کشور 

 1332کشور در سال  اریبردبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال -مرکز آمار ایران  :مأخذ

 که در جدول نیز طور همان. اندشدهی بندطبقه هاآنتعداد شاغالن  برحسب و کشورمعادن استان بوشهر  84جدول در 

ترین نفر کارکن باال 19-12نفر کارکن و  5نفر کارکن، کمتر از  5-2در کل کشور معادن دارای  کهیحال در شودمیمالحظه 

نفر  12-19نفر کارکن و 5-2نفر کار کن ،  5به ترتیب معادن کمتر از  ، در استان بوشهرانددادهرا به خود اختصاص  هاسهم

 . اندداشتهرا در اختیار  ها سهمکارکن باالترین 

سهم استان از  کهیدرحالنفر را کارکن کشور را در اختیار دارد  5استان بوشهر باالترین سهم از تعداد معادن کمتر از 

 در صد است  2.34تعداد معادن کشور 

درصد 9.68نفر کارکن کشور  29-42درصد و از معادن  1.92نفر کارکن کشور  59-22سهم استان از معادن دارای 

 است. 

 1392 سال در شاغالن تعداد برحسب بوشهر استان و کشور معادن تعداد: 31جدول 

تان بوشهر اس کشور     سهم استان از کشور )درصد( 

 2.34 142 5445 تعداد معادن 

نفر  5کمتر از   1682 65 3.86 

2- نفر5  1265 51 2.69 

12- نفر19  1131 22 2.48 

42- نفر29  432 3 9.68 

22- نفر59  28 1 1.92 

222- نفر199  61 9 9 

422- نفر399  14 9 9 

نفر و بیشتر599  16 9 9 

 1332کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال -ایران مرکز آمار  :مأخذ
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 جایگاه بخش معدن در اقتصاد استان بوشهر -1-2-3-2-1-2-1-2

ه تولید شده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت افزوده ارزشاز دو منظر بوشهر در ادامه جایگاه بخش معدن در اقتصاد استان

 است. 

 تان بوشهر اس افزوده ارزشجایگاه بخش معدن در  -1-2-3-2-1-2-1-2-1

لیه ک افزوده ارزشتولید شده بخش معدن در استان بوشهر با روند تحوالت  افزوده ارزشروند تحوالت  85ل جدو در

میلیارد ریال  6542کل در استان بوشهراز  افزوده ارزش. اندشدهبا هم مقایسه  1332-22ی اقتصادی استان در دوره هافعالیت

رسیده است. این در حالی 1322میلیارد ریال در سال  498233به  درصدی  33.43 با تجربه متوسط رشد ساالنه 1332ال در س

میلیارد ریال در سال  193342به  1332میلیارد ریال در سال  222ی معدنی در استان بوشهراز هافعالیت افزوده ارزشاست که 

 یهافعالیت افزوده ارزشبنابراین متوسط رشد ساالنه درصد است.  53.24نه متوسط رشد ساال دهنده نشانرسیده که  1322

ی هاعالیتفکل تولید شده در استان در طول این دوره بیشتر بوده و بنابراین باید سهم  افزوده ارزشمعدنی استان از متوسط رشد 

 این روند صعودی به نمایش درآمده است.  42نمودار کل استان در طول این دوره افزایش یافته باشد.  افزوده ارزشمعدنی از 

درصد بوده که با طی یک روند صعودی به  4.53 استان بوشهر، افزوده ارزشی معدنی از هافعالیتسهم  1332در سال 

درصد رسیده است و  29.44و به  روند نزولی داشته 1329به بعد تا سال 1384رسیده و از سال  1383درصد در سال  61.33

در طول  رسدیمدرصد  26.39به  1322در سال  تیدرنها، و رسدیمدرصد  33.63دوباره افزایش یافته و به  1321امادر سال 

 ی معدنی اختصاصهافعالیتتولید شده در استان بوشهر به  افزوده ارزشدرصد از کل  32 هرسالمتوسط در  طور بهاین دوره 

 .داشته است

 هر بخش معدن در استان بوش افزوده ارزشکل و  افزوده ارزشروند تحوالت : 31ل جدو

 ()میلیارد ریال1339-91در دوره 

  1339 1331 1331 1332 1333 1331 1331 1331 1333 1333 1339 1391 1391 1392 
متوسط رشد ساالنه 

 )درصد(

 افزودهارزش

 کل 
6542 2983 12221 58333  48395 41698 48138 34323 84632 83282 149593 298393 269282 498233 33.43 

 افزودهارزش

 بخش معدن 
222 843 2815 21233 22813 18132 12218 31226 28615 23628 33288 42659 83884 193342 53.24 

سهم بخش 

معدن از کل 

 )درصد(

4.53 2.28 21.63 58.36 61.33 43.63 41.38 41.32 33.81 28.22 23.62 29.44 33.63 26.39 ............................... 

 ایمنطقه هایحساب -مرکز آمار ایران  :مأخذ



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
162 

 دوره رد بوشهر استان در شده دیتول افزوده ارزش کل از معدن استخراج یتیفعال گروه سهم تحوالت روند :12نمودار 

 (درصد) 92-1339

 
 ایمنطقه ملی و هایحساب -مرکز آمار ایران  :مأخذ

 آن یهاشهرستانو بخش معدن در اشتغال استان بوشهر جایگاه  -1-2-3-2-1-2-1-2-2

درصد از کل اشتغال استان در بخش معدن مشغول  2.12نفر یا  5311شاغل استان  نفر 262429از مجموع  1385در سال 

ا استان و جم و کنگان در مقایسه ب یهاشهرستانج معدن از اشتغال در . در این سال سهم گروه فعالیتی استخرااندبودهفعالیت 

درصد،  2.24ب مذکور به ترتی یهاشهرستانبیشترین است. سهم گروه فعالیتی استخراج معدن از اشتغال در  هاشهرستانسایر 

 درصد بوده است.  4.22

نفر رسیده است. بنابراین  12384و  نفر 332242به به ترتیب  اشتغال کل و اشتغال بخش معدن استان بوشهر 1329در سال 

 یهافعالیتدرصد افزایش یافته است. در این سال نیز  3.32فعالیتی استخراج معدن از اشتغال استان در این سال به  سهم گروه

ا سایر درصدی از اشتغال کل، در مقایسه ب 8.12 درصدی، 8.24گان به ترتیب با سهم جم و کن یهاشهرستانمعدنی در 

 طور هبدر این دوره اشتغال بخش معدن در استان  .انددادهعدن را به خود اختصاص باالترین سهم اشتغال بخش م هاشهرستان

شهرستان استان نیز در این دوره تنها شهرستان بوشهر  2درصد رشد را تجربه کرده است. در میان  16.34متوسط در هر سال 

از متوسط  ( رشد ساالنه اشتغال12.96) ( و دشتی28.53) کنگان ،(66.92در سه شهرستان دیر)ه است .با رشد منفی همراه بود

وشهر در دوره استان ب یهاشهرستانمتوسط رشد ساالنه اشتغال در گروه فعالیتی استخراج معدن در  استان باالتر بوده است.

 شده است . ارائه 21 نقشهدر  29-1385
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آن در دوره  یاهشهرستانروند تحوالت اشتغال کل و اشتغال گروه فعالیتی استخراج معدن در استان بوشهر و : 31دول ج

91-1331 

  
  
  

1331 1391 
متوسط رشد ساالنه 

 )درصد(

 استخراج معدن  کل 
سهم گروه استخراج معدن از 

 کل )درصد( 
 کل 

استخراج 

 معدن 

 سهم گروه

استخراج معدن از 

 کل )درصد( 

 کل 
استخراج 

 معدن 

 16.34 4.32 3.32 12384 332242 2.12 5311 262429 استان 

 5.55- 9.62 1.93 335 35428 1.41 1931 33295 بوشهر 

 12.95 1.45 9.36 136 13243 9.46 33 16394 تنگستان 

 2.46 6.36 8.24 1313 15222 2.24 1163 11392 جم

 12.22 9.12- 1.25 392 56869 9.63 385 53382 دشتستان 

 12.96 9.62 1.32 268 29229 9.53 112 12692 دشتی 

 66.92 2.32 2.16 316 14625 9.12 25 13949 دیر 

 5.3 9.12 2.54 212 8623 1.24 166 8546 دیلم 

 28.53 16.61 8.12 8923 28326 4.22 2284 45812 کنگان

33324 1.22 468 23488 گناوه   625 2.56 9.35 5.26 

 1331و  1335ی هاسالسرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ

-91 هدور در آن یهاشهرستان و بوشهر استان اشتغال از معدن استخراج یتیفعال گروه سهم تحوالت روند: 13نمودار 

 (درصد) 1331

 
 1331و  1335ی هاسالسرشماری نفوس و مسکن  :مأخذ
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درصد از اشتغال بخش معدن استان را به خود اختصاص داده است بعد  32.22 تنهایی بهشهرستان کنگان  1385در سال 

از اشتغال گروه فعالیتی  هاشهرستانسهم  .بعدی قرار دارند هایرتبهدر  ،(18.95بوشهر ) ،(29.36جم ) یهاشهرستاناز آن 

 .شده است ارائه 23نقشه در  1385در سال  استخراج معدن استان

 یهااستاندرصد از اشتغال استان در رتبه اول جای گرفته است و  64.32باز هم شهرستان کنگان با سهم  1329در سال 

از اشتغال گروه فعالیتی  هاشهرستانسهم  .بعدی هستند هایرتبهدرصد در  6.26درصد و بوشهر با سهم  19.69جم با سهم 

 .شده است ارائه 24نقشه در  1329در سال  خراج معدن استاناست

شده است که بر این  ارائه 22نقشه در 1329استان در سال  یهاشهرستانسهم گروه فعالیتی استخراج معدن از اشتغال 

اشتغال  بیشترین سهم ،گناوه و دیلمشمال استان شامل  یهارستانشهجنوب استان شامل کنگان و جم و  یهاشهرستاناساس 

 .اندداشتهمعدنی را از کل اشتغال هر شهرستان 

 استان بوشهر از اشتغال کل و اشتغال بخش معدن استان بوشهر یهاشهرستانروند تحوالت سهم : 33جدول 

 )درصد( 1331-91در دوره  

ر سهم تغیی 1391 1331    

 استخراج معدن  کل  استخراج معدن  کل  استخراج معدن  کل   

.……  199 199 199 199 استان   …….  

 11.32- 4.42- 6.26 22.68 18.95 23.16 بوشهر 

 9.25- 9.81- 1.19 5.32 1.35 6.29 تنگستان 

 2.36- 9.44 19.69 4.38 29.36 4.34 جم

.4- 5.33 13.98 6.34 21.39 دشتستان  22  -1.92 

 9.29 1.18- 2.16 6.92 1.26 3.23 دشتی 

 2.11 9.45- 2.55 4.32 9.44 4.84 دیر 

 1.14- 9.58- 1.33 2.52 2.21 3.13 دیلم 

 24.32 12.63 64.32 22.63 32.22 13.99 کنگان

 3.15- 1.32- 5.95 3.32 8.12 8.32 گناوه 

 1331و  1335ی هاسال: سرشماری نفوس و مسکن مأخذ
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 درصد -1331 سال در بوشهر استان معدن استخراج یتیفعال گروه اشتغال از هاشهرستان سهم: 11ار نمود

 
 1331و  1335ی هاسال: سرشماری نفوس و مسکن مأخذ

 درصد -1391 سال در بوشهر استان معدن استخراج یتیفعال گروه اشتغال از هاشهرستان سهم: 11نمودار 

 
 1331و  1335ی هاسال: سرشماری نفوس و مسکن مأخذ
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 ساختار معدنی استان بوشهر -1-2-3-2-1-2-1-3

مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا روند  ی بخش معدن در استان بوشهرهافعالیتدر این بخش از گزارش ساختار 

ش معدن ی بخهافعالیتبررسی شده و سپس ساختار  ی بخش معدن در استان بوشهرهافعالیت هایشاخصتحوالت برخی 

 رفت. مورد بحث قرار خواهد گ یهاشهرستانی بخش معدن در سطح هافعالیتمواد معدنی مختلف و نیز توزیع  برحسباستان 

 ی بخش معدن در استان بوشهرهافعالیت هایشاخصروند تحوالت برخی  -1-2-3-2-1-2-1-3-1

تعداد  1382-1322که طی دوره  دهدمینشان  بخش معدن در استان بوشهر هایفعالیت هایشاخصبررسی تحوالت 

 .رسیده است 22معدن در سال  142به  82معدن در سال  168دن استان رشد منفی داشته و از تعداد معا

 1431تعداد شاغلین از  ،د کاهش داشته است به این صورت کهدرص 2.8حدود  1382-1322تعداد شاغلین در کل دوره 

 15125ر این دوره روند کاهشی داشته است و از مقدار تولید معادن د .رسیده است 1322نفر در سال  1959 به  82نفر در سال 

در حدود  82-29ی هاسالاما در  ارزش تولیدات .کاهش یافته است 1322ر تن در سال هزا 2483به  82هزار تن در سال 

 یهاسالهم در  درصد رشد منفی داشته است اما باز 38.44در حدود  29-21ی هاسالدرصد افزایش داشته است و در  33.41

درصد رشد مثبت  1.58حدود  1382-22در دوره  یطورکل به تینها دردرصد افزایش یافته است و  23.22در حدود  22-21

داشته است اما در سال  25.31رشد مثبت  82-29ی هاسالایجاد شده در معادن استان در  افزوده ارزش .را تجربه کرده است

 یطورکلبهلذا  .را داشته است 35.92رشد مثبت  21-22ی هاسالاره در درصد را داشته است و دوب 43.31رشد منفی  21-29

-29هم در دوره  گذاریسرمایهبه همین ترتیب ارزش  .درصد رشد منفی را داشته است 1.51در حدود  1382-22در دوره 

درصد را  229.28رشد مثبت  21-22درصد و در سال  86.83رشد منفی  29-21، در دوره را داشته 84.33رشد مثبت  1382

 .درصد را داشته است 13.42شد مثبت ر 1382-22در دوره  یطورکل به تینها درداشته است و 

 1339-92ی معدن در استان بوشهر در دوره هافعالیت هایشاخصروند تحوالت برخی : 33جدول 

  1339 1391 1391 1392 
 رشد)درصد(

1382-29 1329-21 1132 -22 1382-22 

 3.22- 2.61- 12.43- 13.1 142 153 129 168 تعداد معادن 

تعداد شاغلین متوسط   1431 1559 1142 1959 8.32 -25.83 -8.62 -2.8 

 14.4- 3.3- 32.84- 3.92- 2483 2851 14668 15125 مقدار تولید )هزار تن (

 1.58 23.22 38.44- 33.41 326 263 428 311 ارزش تولیدات )میلیارد ریال (

)میلیارد ریال ( افزودهارزش  268 336 182 256 25.31 -43.31 35.92 -1.51 

)میلیارد ریال ( گذاریسرمایهارزش   44 126 13 64 184.33 -86.83 229.28 13.42 

 1333-32کشور در سال  برداری بهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -مرکز آمار ایران :مأخذ
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 ،درصد خصوصی 81است از این تعداد  معدن بوده 168برابر با  1382استان در سال  برداریبهرهادن در حال تعداد مع

معدن افزایش یافته است اما همچنان  129تعداد معادن به  1329در سال  .درصد عمومی بوده است 6.5عاونی و درصد ت 12.5

درصد از معادن مورد  3.2اختصاص داده است در این سال  درصد بیشترین سهم را به خود 88.2خصوصی با  برداریبهره

معدن کاهش یافته  153تعداد معادن به  1321در سال  .اندبودهعمومی  برداریبهرهدرصد مورد  3.2تعاونی و  برداریبهره

ب می به ترتیتعاونی و عمو برداریبهرهدرصد بیشترین سهم را داشته است و معادن با  81خصوصی با  برداریبهرهاست و 

 برداریبهرهمعدن کاهش یافته و  142باز هم تعداد معادن به  1322در سال  تینها درو  اندداشتهدرصد  1.3درصد و  13.6سهم 

 هایرتبهدر  9.3و  6تعاونی و عمومی به ترتیب با سهم  یهایبرداربهرهدرصد دارای بیشترین سهم و  23.3خصوصی با سهم 

 .دبعدی قرار دارن

 1339-92نحوه مالکیت در دوره  برحسباستان بوشهر  برداریبهرهتعداد معادن در حال : 39ل جدو

 سهم )درصد( تعداد معادن   

 عمومی  خصوصی  تعاونی  کل  عمومی  خصوصی  تعاونی  کل   

1382 168 21 136 11 199 12.5 81.9 6.5 

1329 129 15 162 6 199 3.2 88.2 3.2 

1321 153 23 124 2 199 13.6 81.9 1.3 

1322 142 2 132 1 199 6.9 23.3 9.3 

 1333-32کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -مرکز آمار ایران :مأخذ

 (درصد) 1339-92 دوره در بوشهر استان معادن تعداد از تیمالک انواع سهم :11نمودار 

 
 1333-32کشور در دوره  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -مرکز آمار ایرانمأخذ: 
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درصد  36.56نفر بوده است که  1128، حدود 1382بخش معدن استان در سال  ریبگ حقوقمزد و  تعداد شاغلینمتوسط 

. در میان شاغلین تولیدی معادن باشندمیت مشغول درصد در بخش غیر تولیدی به فعالی 23.35در بخش تولیدی و  هاآن

پس از آن کارگران ساده  ،اغلین را به خود اختصاص داده استدرصد بیشترین سهم ش 23.53استان، کارگران ماهر با سهم 

 .اندداشتهسال  نیدر ابیشترین سهم از شاغلین را  22.44و  23.44به ترتیب با سهم  نقل و حملو شاغلین امور 

 12.43درصد در بخش تولید و  89.61است که  نفر بوده 1235 ، ریبگ حقوقمزد و  تعداد شاغلینمتوسط  29سال  در

درصد بیشترین سهم  49.11با  نقل و حملدر این سال شاغلین بخش امور  .اندبودهدرصد در بخش غیر تولیدی مشغول 

  .اندگرفتهبعدی قرار  هایرتبهدرصد در  19.44و  26.23شاغلین و کارگران ساده و ماهر به ترتیب با 

 16.88درصد در بخش تولیدی و  83.12نفر بوده است که  242 ، ریبگ حقوقمزد و  تعداد شاغلین متوسط 21در سال 

خش بیشترین سهم را از شاغلین ب نقل و حملدر این سال باز هم شاغلین بخش  .اندبودهدرصد در بخش غیر تولیدی مشغول 

 .اندداشتهتولیدی 

درصد در  12درصد در بخش تولیدی  81که  اندبودهنفر  884 ،معدن ریبگ حقوقمزد و شاغلین  متوسط تعداد 22 در سال

ال با ی قبل بیشترین سهم اشتغهاسال مانند بههم  در این سال باز اندبودهدرصد در بخش غیر تولید مشغول  12بخش تولیدی 

 جدول) .بعدی قرار دارند یهاردهماهر در تعلق دارد و کارگران ساده و  نقل و حملش امور درصد به شاغلین بخ 44.34سهم 

29) 

 1339-92سطح مهارت در دوره  برحسبمعدن استان بوشهر  ریبگ حقوقشاغلین مزد و متوسط تعداد  :91جدول 

 جمع   

 غیر تولیدی  تولیدی 

 جمع 
کارگران 

 ساده 

کارگران 

 ماهر
اهنیتکنس ونقلحملامور  مهندسین    

-مالی -اداری 

 خدماتی 

متوسط 

تعداد 

 شاغلین 

1382 1128 218 281 339 12 26 262 289 

1329 5123  1923 336 133 14 33 511 248 

1321 242 383 212 129 35 38 331 152 

1322 884 316 136 28 32 18 322 168 

سهم 

 )درصد(

1382 199 36.56 23.44 23.52 1.99 2.13 22.44 23.35 

1329 199 89.61 26.33 19.44 1.19 2.52 49.11 12.43 

1321 199 83.12 23.25 12.34 3.32 4.93 32.38 16.88 

1322 199 81.99 12.21 11.92 3.62 2.94 44.34 12.99 

 1333-32کشور در سال  برداریبهرهمعادن در حال نتایج آمارگیری از -:مرکز آمار ایران  مأخذ
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 (نفر) 1339-92 دوره در بوشهر استان معادن در ریبگ حقوق و مزد یدیتول شاغالن بیترک: 13نمودار 

 
 1333-32کشور در دوره  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  -: مرکز آمار ایرانمأخذ

 مواد معدنی مختلف برحسبی بخش معدن استان هاعالیتفساختار  -1-2-3-2-1-2-1-3-2

بر اساس اطالعات  1322به تفکیک مواد معدنی در سال  ی بخش معدن استان بوشهرهافعالیتاطالعات مربوط به معادن و 

کل معادن استان در این سال  تعداد ارائه شده است. 21جدول در اخذ شده از اداره صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 

معدن تعاونی و  13. از کل معادن استان، مالکیت اندبودهمعدن غیرفعال  85معدن فعال و  123معدن بوده که شامل  298

 معدن خصوصی بوده است. 121مالکیت 

آمار ایران )طرح  میان اعداد و ارقام تعداد معادن استان بوشهر بر اساس اطالعات مرکز شودمیکه مالحظه  طور همان

کشور( و بر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  برداری بهرهآمارگیری از معادن در حال 

 وجود دارد که ممکن است به دلیل تفاوت در تعاریف باشد.  یتوجه قابلاختالف 

معادن نفت،  جز بهکشور،  برداری بهرهر حال در اطالعات مرکز آمار جامعه آماری طرح انجام شده معادن متشکل و د

 برداری بهرهو خاک رس است. چارچوب آماری این طرح فهرست تمامی معادن متشکل و در حال  ویواکتیرادگاز، مواد 

و در مورد سایر  هایفرماندارو  هایشهردارکشور است که در مورد معادن سن و ماسه بر اساس مجوزهای صادره توسط 

 ر اساس مجوزهای صادره توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده است. معادن ب

از وزارت صنایع و معادن و یا از  برداریبهرهدر طرح مذکور منظور از معدن متشکل معدنی است که دارای مجوز 

ی به معدن متشکلنیز  برداریبهره)برای معادن شن و ماسه( باشد. همچنین معدن متشکل درحال  هایفرماندارو  هایشهردار

ل به )حداق فروش قابلبه دست آوردن کانه  منظور بهکه در سال مورد آمارگیری مجموعه عملیات استخراج  شودمیاطالق 

پیوسته و ناپیوسته( در آن انجام گرفته است. بنابراین معادنی که فقط در حال اکتشاف و یا تجهیز و  صورت بهمدت سی روز 
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در ادامه با استفاده از این  حال هر به. اندنداشتهدر جامعه آماری این طرح قرار  اندبودهآزمایشی  برداریبهرهو یا  یسازآماده

 ی بخش معدن در استان بررسی شده است. هافعالیتاطالعات ساختار 

ارائه  22جدول ی معدنی استان بوشهر به تفکیک مواد معدنی مختلف در هافعالیتمختلف  هایشاخصتعداد معادن و 

نی مواد معد .اندبودهمعادن استان  نیترمهمالشه و گچ از نظر تعداد –معادن مربوط به واریزه کوهی  1322شده است. در سال 

 درمواد معدنی مذکور  .انددادهدرصد از تعداد معادن استان را به خود اختصاص  24.31 مجموع درمذکور در این سال 

مجموع  .انددادهاستان را به خود اختصاص  رفعالیغدرصد از تعداد معادن  24.12درصد از تعداد معادن فعال و  25.12 مجموع

 گذاریسرمایهدرصد و از میزان  85.21از مساحت معادن  ،درصد 84.26عداد شاغلین معادن سهم سه ماده معدنی استان از ت

  .ستدرصد بوده ا 82.21معادن استان انجام شده در 

 1392در سال ی بخش معدن استان بوشهر به تفکیک مواد معدنی مختلف در سال هافعالیتمعادن و : 91جدول 

 نام ماده معدنی
تعداد معدن      مالکیت  

 تعداد شاغل 
  

)میلیون ریال ( گذاریسرمایهمیزان   
  

( لومترمربعیکمساحت )  
رفعالیغ فعال  کل   خصوصی  تعاونی  

 5.33 3193.23 12 3 9 9 3 3 آلویوم 

 6.22 25251 45 4 9 3 1 4 مارن 

 15.94 23439.5 193 2 1 1 2 3 آهک 

گچ    15 2 6 4 11 63 12384.3 38.44 

الشه    32 46 33 2 39 498 155193.83 83.93 

 45.26 115146.33 463 199 3 41 62 193 واریزه کوهی 

نمک   1 9 1 9 1 6 2551 1.25 

 -1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر  :مأخذ

   خش معدن در استان بوشهر در سالبی هافعالیت هایشاخصسهم مواد معدنی مختلف از تعداد معادن و دیگر  :92جدول 

 درصد() 1392

 نام ماده معدنی
  

تعداد معدن      مالکیت  
 تعداد شاغل 

  
)میلیون ریال ( گذاریسرمایهیزان م  

  
( لومترمربعیکمساحت ) رفعالیغ فعال  کل    خصوصی  تعاونی  

 2.23 9.21 1.92 1.53 9.99 9.99 2.44 1.44 آلویوم 

 3.54 3.49 4.98 2.92 9.99 3.53 9.81 1.22 مارن 

 3.62 8.94 2.33 1.95 5.88 1.18 1.63 1.44 آهک 

گچ    3.21 3.32 3.96 23.53 5.36 5.31 3.34 12.65 

الشه    33.28 33.49 38.82 52.24 36.65 36.26 45.44 42.43 

 23.13 33.33 42.39 52.36 13.65 48.24 59.41 42.52 واریزه کوهی 

نمک   9.48 9.99 1.18 9.99 9.52 9.54 9.35 9.64 

 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 199.99 جمع 

 محاسبات مشاور و  1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال  :أخذم
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 (درصد) 1392 سال بوشهر در استان معادن تعداد از مختلف یمعدن مواد سهم: 13نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال  :مأخذ

 (درصد) 1392 سال در بوشهر استان معادن نیشاغل تعداد از مختلف یمعدن مواد سهم :19ر نمودا

 
 و محاسبات مشاور 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال  :مأخذ

 (درصد) 1392 سال وشهر درب استان معادن مساحت از مختلف یمعدن مواد سهم :11نمودار 

 
 و محاسبات مشاور  1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال  :مأخذ



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 

 

500212B0021300306RE103960815م 

 
183 

 استان یهاشهرستانی بخش معدن در سطح هافعالیتتوزیع معادن و  -1-2-3-2-1-2-1-3-3

ر د بررسی شده است. استان بوشهر یهاشهرستانی معدنی در سطح هافعالیتدر این بخش از گزارش توزیع معادن و 

 ارائه شده است.  1322استان بوشهر در سال  یهاشهرستانی معدنی در هافعالیت هایشاخصبرخی  23جدول 

 یهانشهرستا نیترمهمدشتی و دیر  ،دشتستان یهاشهرستاناز نظر تعداد معادن، که  شودمیمالحظه  25 نقشهبا توجه به 

 .انددادهدرصد از تعداد معادن استان را در خود جای  12.29درصد و  25.24درصد ، 23.18استان بوشهر هستند و به ترتیب 

شاغل  1928همچنین از  اندگرفتهبعدی قرار  هایرتبهدیلم و گناوه در  ،جم ،تنگستان ،کنگان یهاشهرستاننیز  هاآنپس از 

سهم را به  رصد باالتریند 21.33درصد و  24.33 درصد، 25.52دشتستان و دشتی با سهم  ،ان کنگاننیز سه شهرست استان

 .نمایش داده شده است 1322ر در سال از اشتغال معادن استان بوشه هاشهرستانسهم  26نقشه در  .انددادهخود اختصاص 

ی هافعالیتمقایسه  هایشاخص نیترمهمال معادن، مساحت معادن یکی از تعداد معادن و اشتغ هایشاخصشاید پس از 

باالترین سهم از مساحت معادن  23نقشه و با توجه به  23جدول باشد. بر اساس اطالعات  استان بوشهر یهاشهرستانمعدنی در 

 .درصد از مساحت معادن استان را در خود جای داده است 34.29 تنهایی بهلق دارد که استان بوشهر به شهرستان کنگان تع

درصدی قرار  13.62درصدی و دیر با  16.12دشتی با سهم  ،درصدی 25.52دشتستان با سهم  یهاشهرستانپس آن نیز 

 .اندگرفته

 1392آن در سال  یهاشهرستاناستان بوشهر و  ی بخش معدن درهافعالیتمشخصات معادن و : 93جدول 
)میلیون ریال ( گذاریسرمایه تعداد معادن  شهرستان  ردیف  رفعالیغ فعال  تعاونی  خصوصی  اشتغال   ( لومترمربعیکمساحت )   

 9   9 9  9  9  9  9  9  بوشهر  1

 18.235 8 12 3 9  83 51362.33 29 تنگستان  2

 2.63 1 3    9 18 4436.3 4 جم 3

 53.133 21 35 6  9 232 81538.45 56 دشتستان  4

 36.146 12 33 4 9  232 32222.5 52 دشتی  5

 39.564 23 18 2 9  138 59233.23 41 دیر  6

 1.28  9 4   9  13 2521.1 4 دیلم  3

 36.331 12 19 2 9  281 36439.26 28 کنگان 8

 9.25  9 1   9  6 1222 1 گناوه  2

ع جم  296 349238.31 1928  9 13 116 84 223.313 

 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ
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 )درصد( 1392ی بخش معدن استان بوشهر در سال هافعالیتاستان از تعداد معادن و  یهاشهرستانسهم : 91جدول 
)میلیون ریال ( گذارییهسرما تعداد معادن  شهرستان  ردیف  رفعالیغ فعال  تعاونی  خصوصی  اشتغال   ( لومترمربعیکمساحت )   

 9 9 9 9 9  9 9 9.99 بوشهر  1

  

 8.48 2.52381 19.34483 13.64396 9  3.22 15.96394541 2.31 تنگستان  2

  

 1.18 1.129436 2.586293 9  9 1.64 1.313952322 1.24 جم 3

  

 25.52 25 39.13241 35.22412 9  24.33 23.21582552 23.18 دشتستان  4

  

 16.12 22.61295 28.44828 23.52241  9 21.33 21.29328262 25.24 دشتی  5

  

 13.62 23.38925 15.51324 11.36431  9 16.21 14.34624958 12.29 دیر  6

  

 9.53 9 3.448236 9  9 1.55 9.332452288 1.24 دیلم  3

  

نکنگا 8  13.52 22.42235386 25.52 9  11.36431 8.62962 14.28531 34.29 

  

 9.11 9 9.862962 9 9  9.55 9.584262223 9.42 گناوه  2

  

 199 199 199 199  9 199 199 199 جمع 

  

 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ

توزیع معادن استان بوشهردر  23جدول و  .26Error! Unknown switch argumentجدول و  25جدول در

، الشه واریزه کوهی شودمیکه مالحظه  طورهمانارائه شده است.  1322به تفکیک مواد معدنی مختلف در سال  هاشهرستان

د باالترین سهم را از تعداد معادن به خو هاشهرستانمواد معدنی استان از نظر تعداد معادن هستند، در اغلب  نیترمهمو گچ که 

تیار معادن استان را در اخ دیر و کنگان باالترین سهم از تعداد ،دشتی ،دشتستان یهاشهرستان. همچنین انددادهاختصاص 

 .دارند

 1392به تفکیک انواع مواد معدنی  هاشهرستانعادن استان بوشهر و تعداد م: 91جدول 
 گناوه  کنگان)با احتساب عسلویه(  دیلم  دیر  دشتی  دشتستان  جم تنگستان  بوشهر  استان   

  

 9 3 9 9 9 9 9 9 9 3 آهک 

  

گچ    14 9 2 9 11 1 9 9 9 9 

  

الشه    32 9 12 4 15 18 16 3 19 1 

  

مارن    4 9 1 9 2       1 9 

  

 9 13 1 24 33 25 9 5 9 191 واریزه کوهی 

  

 9 9 9 9 9 3 9 9 9 3 آلویوم 

  

نمک   1 9 9 9 9 9 1 9 9 9 

  

 1 28 4 41 52 56 4 29 9 296 جمع 

  

 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ
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 )درصد( 1392در سال  هاشهرستاندنی مختلف از تعداد معادن استان و سهم مواد مع: 91جدول 
 گناوه  کنگان دیلم  دیر  دشتی  دشتستان  جم تنگستان  بوشهر  استان   

 9.99 19.31 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 1.46 آهک 

گچ    6.89 9.99 19.99 9.99 12.64 1.22 9.99 9.99 9.99 9.99 

الشه    38.35 9.99 69.99 199.99 26.32 34.62 32.92 35.99 35.31 199.99 

مارن    1.24 9.99 5.99 9.99 3.53 9.99 9.99 9.99 3.53 9.99 

 9.99 46.43 25.99 58.54 63.46 44.64 9.99 25.99 9.99 42.93 واریزه کوهی 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 5.36 9.99 9.99 9.99 1.46 آلویوم 

نمک   9.42 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 2.44 9.99 9.99 9.99 

 199 199 199 199 199 199 199 199 9 199 جمع 

 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ

 د()درص1392از تعداد معادن استان به تفکیک مواد معدنی مختلف در سال  هاشهرستانسهم : 93جدول 

 گناوه  کنگان دیلم  دیر  دشتی  دشتستان  جم تنگستان  بوشهر  استان   
  

 9.99 199.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 199 آهک 

  

گچ    199 9.99 14.22 9.99 38.53 3.14 9.99 9.99 9.99 9.99 

  

الشه    199 9.99 15.12 5.96 18.22 22.38 29.25 3.89 12.66 1.23 

  

مارن    199 9.99 25.99 9.99 59.99 9.99 9.99 9.99 25.99 9.99 

  

 9.99 12.83 9.22 23.36 32.63 24.35 9.99 4.25 9.99 199 واریزه کوهی 

  

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 199.99 9.99 9.99 9.99 199 آلویوم 

  

نمک   199 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 199.99 9.99 9.99 9.99 

  

 9.42 13.52 1.24 12.29 25.24 23.18 1.24 2.31 9.99 199 جمع 

  

 1332اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال : مأخذ
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 از معادن استان برداریبهرهصنایع فرآوری و  -1-2-3-2-1-2-2

 صنایع کانی غیرفلزی -1-2-3-2-1-2-2-1

ایع کانی باشند. صنسیمان، گچ، آهک ساختمانی، آجر، کاشی، سرامیک و غیره می صنایع کانی غیرفلزی شامل تولید

 غیرفلزی دو ویژگی عمده دارند: 

سیمان، گچ، آهک، سنگ، آجر، کاشی و سرامیک  جمله ازای مورد نیاز بخش ساختمان * اول اینکه محصوالت واسطه

 کنند.را تأمین می

 دارند.خش معدن دریافت می* دوم اینکه تمام مواد خام خود را از ب

 مکحوزه نفوذ بازار این محصوالت با توجه به وزن و ارزش کاال متفاوت است. بدین مفهوم که در مورد محصوالت 

. از این رو عمده محصوالت این صنایع کندمی، حوزه جغرافیایی بازار را محدود نقل و حمل، کرایه وزن نیسنگو  ارزش

 د. وابستگی مکانی قوی دارن

 -1392-1339 مرتبط با بخش مسکن استان بوشهر و کشور هایشاخصمقایسه : 93جدول 

 درصد  دوره زمانی  

 2.31 1322-1332 رشد ساالنه جمعیت 

 33.43 22-1332 رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی 

کشور  افزودهارزشسهم بخش ساختمان از   5.3  1322تا  1332میانگین  

استان  افزودهارزشسهم بخش ساختمان از   4.8  1322تا  1332میانگین  

بخش ساختمان کشور  افزودهارزشسهم استان از   1.89  1322تا  1332میانگین  

 1.6 1322-1332 سهم استان از جمعیت کشور 

 ایمنطقهملی و  هایحساب-: مرکز آمار ایران مأخذ

 1332-22در دوره  و کشورالت کانی غیرفلزی در استان بوشهر تولید محصو افزوده ارزشروند تحوالت  22جدول در 

با هم مقایسه شده و جایگاه این صنعت در کل صنعت استان و کشور و نیز کل اقتصاد استان و کشور و همچنین جایگاه استان 

 در کشور مشخص شده است. 

میلیارد ریال   35از  صنعت تولید محصوالت کانی غیرفلزی در استان بوشهر افزوده ارزش شودمیکه مالحظه  طورهمان

رسیده است. این روند سبب  1322میلیارد ریال در سال  2186 به درصدی 33.44رشد ساالنه  با تجربه متوسط 1332در سال 

 ارزشدرصد و سهم آن از کل  3.24ین دوره متوسط در ا طور بهصنعت استان  افزوده ارزششده تا سهم این صنعت از کل 

 زودهاف ارزشصنعتی کشور و کل  افزوده ارزشکه سهم صنعت مذکور از  درصد باشد. این در حالی است9.63استان  افزوده

 درصد بوده است.  1.28درصد و  2.43 کشور در این دوره به ترتیب
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لزی را یرفجایگاه ویژه صنعت تولید محصوالت کانی غ یخوب بهارائه شده ی هانین نمودارو همچ 22جدول اعداد و ارقام 

کانی  صنعت تولید محصوالت افزوده ارزش. سهم استان بوشهر از دهدمیدر مقایسه با کشور نشان  در اقتصاد استان بوشهر

صنعتی استان و نیز کل  افزوده ارزشستان از سهم ا کهیحال دردرصد بوده،  1.25برابر  1332-22غیرفلزی کشور در دوره 

 .درصد بوده است 2.59درصد و  3.49کشور در این دوره به ترتیب  افزوده ارزش
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 داخلی ناخالصبوشهر و کشور و جایگاه آن صنعت و تولید  در استان غیرفلزیتولید محصوالت کانی  افزوده ارزشروند تحوالت : 99جدول 

 متوسط دوره  1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 1339  

 کشور 

افزوده تولید محصوالت کانی غیرفلزی )میلیارد ارزش

 ریال(
3831 2452 12832 16369 29932 24132 23223 36133 43823 54831 69619 31121 26523 123892 ………….  

افزوده صنعت)میلیارد ریال(شارز  29433 191331 131913 165128 292923 259229 319325 322421 463633 429843 692396 883639 1139345 1469826 ………….  

افزوده کل )میلیارد ریال(ارزش  622353 331139 259393 1184426 1545281 1245212 2386916 3944954 3649932 3863469 4324932 8623323  3393263 2226383 ………….  

افزوده صنعت )درصد(های غیرفلزی از ارزشسهم کانی  8.3 2.3 2.8 19.1 2.2 2.6 2 2.2 19.2 11.2 19.1 8 8.5 8.3 2.43 

افزوده کل )درصد(های غیرفلزی از ارزشسهم کانی  1.2 1.3 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.3 1.3 1.28 

 استان 

افزوده تولید محصوالت کانی غیرفلزی )میلیارد ارزش

 ریال(
35 43 43 63 264 491 424 332 626 685 238 1268 2336 2186 ………….  

افزوده صنعت)میلیارد ریال(ارزش  863 1256 2129 4523 4234 5286 5636 19616 16944 16494 23291 59483 83811 193342 ………….  

ل(افزوده کل )میلیارد ریاارزش  6542 2983 12221 33583 48395 41698 48138 34323 84632 83282 149593 298393 261162 498233 ………….  

افزوده صنعت )درصد(های غیرفلزی از ارزشسهم کانی  4 3.4 2.2 1.5 5.3 3.6 8.3 3.6 3.2 4.2 3.6 2.5 2.3 2 3.24 

افزوده کل )درصد(های غیرفلزی از ارزشسهم کانی  9.5 5.9  9.4 9.2 9.5 1 1 9.5 9.3 9.8 9.3 9.6 9.2 9.5 9.63 

 سهم استان از کشور)درصد(

افزوده تولید محصوالت کانی غیرفلزی )میلیارد ارزش

 ریال(
0.44 9.45 9.33 9.49 1.32 1.66 1.36 1.95 1.31 1.25 1.61 1.38 2.46 1.31 1.25 

افزوده صنعت ارزش  9.25 1.23 1.62 2.38 2.46 2.11 .831  2.31 3.43 3.34 4.51 5.62 3.33 3.35 3.49 

افزوده کل ارزش  1.94 1.24 1.33 3.13 3.12 2.14 2.92 2.45 2.33 2.13 2.23 3.33 3.58 4.98 2.59 

 ی مختلفهاای سالمنطقهملی و  هایحساب -مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 1339-92 رهدو در کشور و بوشهر استان یصنعت افزوده ارزش از یرفلزیغ یکان محصوالت دیتول عیصنا سهم :11نمودار 

 (درصد)

 
 ی مختلفهاسال ایمنطقهملی و  هایحساب -مرکز آمار ایران  :مأخذ

 1339-92 دوره در کشور وبوشهر  استان افزوده ارزش کل از یرفلزیغ یکان محصوالت دیتول عیصنا سهم :12نمودار 

 (درصد)
 

 
 ی مختلفهاسال ایمنطقهو ملی  هایحساب -: مرکز آمار ایران مأخذ
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 1339-92 دوره در کشور یرفلزیغ یکان محصوالت دیتول و صنعت کل، افزوده ارزش ازبوشهر  استان سهم: 13نمودار 

 (درصد)

 
 ی مختلفهاسال ایمنطقهملی و  هایحساب -: مرکز آمار ایران مأخذ

-22ی هاسالدر کل استان بوشهر بر اساس سالنامه  1389-22در دوره  ،نشان داده شد 34جدول در  قبالً که  طورهمان

 39.63صادر شده است که  غیرفلزیصنعتی تولید محصوالت کانی  هایکارگاهجهت احداث  مجوز 1469 مجموع در 1389

همچنین در این دوره در کل استان بوشهر  .شودمیدرصد از کل مجوزهای صنعتی صادر شده در استان در این دوره را شامل 

 هایپروانهدرصد از کل  39.43توسط سازمان صنایع و معادن صادر شده است که  برداریبهرهپروانه  292در مجموع 

عداد ت صادر شده این برداریبهره هایپروانهسرمایه مورد نیاز بر اساس  .شودمیصادر شده در این دوره را شامل  برداریبهره

 سهم صنایع تولید .فر نیز فرصت شغلی ایجاد کرده استن 2819میلیارد ریال بوده است و برای  32922تولیدی  هایکارگاهاز 

صادر شده و نیز اشتغال صنعتی ایجاد شده استان در این دوره به  برداریبهره هایپروانهاز سرمایه مورد نیاز  غیرفلزیکانی 

 .درصد بوده است 12.31درصد و  2.93ترتیب 

 صنایع معدنی فلزی -1-2-3-2-1-2-2-2

وه هشتم های صنعتی(، گر(، گروه هفتم )کانییآهن ریغاین صنایع شامل گروه پنجم )فلزات آهنی(، گروه ششم )فلزات 

 شوند.ها( و گروه دهم )فروآلیاژها( می)ساینده

ت گری فلزارف در بخش ریختهگروه فلزات آهنی شامل تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد و نیز در مواد مورد مص

شامل  های صنعتیگروه هفتم کانی طورنیهمشوند. گروه ششم شامل فلزات اساسی غیر آهنی مانند آلومینیوم و مس و می

 باشد.مثالً خاک نسوز، دلومیت، بنتونیت و کائولن می
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با هم مقایسه  1332-22در دوره  و کشوربوشهر  ساسی در استانتولید فلزات ا افزوده ارزشروند تحوالت  199جدول در 

شده و جایگاه این صنعت در کل صنعت استان و کشور و نیز کل اقتصاد استان و کشور و همچنین جایگاه استان در کشور 

 مشخص شده است. 

میلیارد ریال در سال  9.33از  بوشهرصنعت تولید فلزات اساسی در استان  افزوده ارزش شودمیکه مالحظه  طورهمان

رسیده است. این روند سبب شده تا سهم  1322میلیارد ریال در سال  22به  درصدی 32.86متوسط رشد ساالنه با تجربه  1332

استان  افزوده ارزشدرصد و سهم آن از کل  9.94متوسط در این دوره  طور بهصنعت استان  افزوده ارزشاین صنعت از کل 

ر در کشو افزوده ارزشصنعتی کشور و کل  افزوده ارزشد. این در حالی است که سهم صنعت مذکور از باشدرصد  9.91

 درصد بوده است.  1.65درصد و  12.12این دوره به ترتیب 

 دردرصد بوده،  9.91برابر  1332-22صنعت تولید فلزات اساسی کشور در دوره  افزوده ارزشسهم استان بوشهراز 

درصد  2.4درصد و 3.41کشور در این دوره به ترتیب  افزوده ارزشصنعتی و نیز کل  افزوده ارزشتان از سهم اس کهیحال

 .تبوده اس
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 تولید فلزات اساسی در استان بوشهر و کشور و جایگاه آن صنعت و تولید ناخالص داخلی افزوده ارزشروند تحوالت : 111جدول 

 متوسط دوره  1392 1391 1391 1339 1333 1333 1331 1331 1331 1333 1332 1331 1331 1339  

 کشور 

افزوده تولید فلزات اساسی)میلیارد ریال(ارزش  19136 8899 11958.13 13698.62 22399 34153 43329.43 61635.18 65329.54 51938 65219.21 26989.18 152832.53 294458.6 ........... 
افزوده صنعت )میلیارد ریال(ارزش  29433 191331 131913.38 165128.28 292923.36 259229.35 319325.41 322421.35 463636.2 429846.5 692396.43 883662.81 1139345.22 1469826.13 ........... 

افزوده کل )میلیارد ریال(ارزش  622353 331139 259393.43 1184426.96 46.1545281  1245212.21 2386915.82 3944954.11 3649932.48 3863452.21 4324931.56 6233233.83 3393262.63 2226386.63 ........... 
افزوده صنعت سهم فلزات اساسی از ارزش

 )درصد(
11.25 8.65 8.44 19.66 14.3 13.65 13.26 15.31 14.93 19.4 19.82 19.82 13.53 14 12.12 

افزوده کل )درصد(اسی از ارزشسهم فلزات اس  1.62 1.2 1.16 1.42 1.22 1.36 1.82 2.92 1.81 1.32 1.36 1.53 2.92 2.95 1.65 

 استان 

افزوده تولید فلزات اساسی )میلیارد ریال(ارزش  9.33 9.42 9.22 1.25 1.22 2.35 3.32 19.3 12.34 8.62 2.42 13.18 21.93 28.28 ........... 
صنعت )میلیارد ریال(افزوده ارزش  862.52 1256.2 2129.48 4523.12 4234.48 5286.94 5636.21 19615.86 16943.65 16494.1 23291.12 59486.34 83819.58 193342.34 ........... 

افزوده کل )میلیارد ریال(ارزش  6541.54 2982.6 12229.8 33583.15 48395.23 41698.48 48138 34323.43 84632.12 3282.338  149593.2 298396.36 261168.53 498236.23 ........... 
افزوده صنعت سهم فلزات اساسی از ارزش

 )درصد(
9.94 9.94 9.94 9.93 9 9 9.93 9.1 9.98 9.95 9.93 9.93 9.92 9.93 9.94 

افزوده کل )درصد(سهم فلزات اساسی از ارزش  9.91 9.91 9.91 9 9 9 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 

 سهم استان از کشور)درصد(

افزوده تولید فلزات اساسی ارزش  9.99 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 9.92 9.92 9.92 9.91 9.91 9.91 9.91 9.91 

افزوده صنعت ارزش  0.95 1.23 1.62 2.38 2.46 2.11 1.83 2.31 3.43 3.34 4.51 5.62 3.33 3.35 3.41 

افزوده کل شارز  1.94 1.24 1.33 3.13 3.12 2.14 2.92 2.45 2.33 2.13 2.23 3.33 3.58 4.98 2.59 

ی مختلفهاسال ایمنطقهملی و  هایحساب -: مرکز آمار ایران مأخذ
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 92 دوره در کشور و بوشهر استان یصنعت افزوده ارزش از یاساس فلزات دیتول عیصنا سهم: 11نمودار 

 (درصد) 1332-

 
 ی مختلفهاسال ایمنطقه هایحسابمرکز آمار ایران، : مأخذ

 (درصد) 1339-92 دوره در کشور و بوشهر استان افزوده ارزش کل از یاساس فلزات دیتول عیصنا سهم:  11نمودار 

 
 تلفی مخهاسال ایمنطقه هایحساب: مرکز آمار ایران، مأخذ
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 (درصد) 1339-92 دوره در کشور یاساس فلزات دیتول و صنعت کل، افزوده ارزش از بوشهر استانم سه:  11نمودار 

 
 ی مختلفهاسال ایمنطقه هایحساب: مرکز آمار ایران، مأخذ

مجوز صنعتی جهت احداث  85 مجموع درآماری  هایسالنامهدر کل استان بوشهر بر اساس اطالعات  1389-22در دوره 

درصد از کل مجوزهای صنعتی صادر شده در استان در این  1.32صنعتی تولید فلزات اساسی صادر شده که  هایکارگاه

 1.51صادر شده است که  برداریبهرهپروانه  19همچنین در این دوره در کل استان بوشهر در مجموع  .شودمیدوره را شامل 

 32صادر شده  برداریبهره هایپروانهسرمایه مورد نیاز  .شودمیصادر شده را شامل  برداریبهره هایانهپرودرصد از کل 

سهم صنایع تولید فلزات اساسی از سرمایه مورد  .نفر اشتغال ایجاد کرده است 22ای میلیارد ریال بوده و در طول این دوره بر

 .باشدیمدرصد  9.42درصد و  9.91د شده استان به ترتیب و نیز اشتغال ایجا برداریبهره هایپروانهنیاز 

 کار گرفته شده در معادن استانه آوری بتحلیل سطح فن -1-2-3-2-1-2-3

 ردیگیمو عوامل زیر مورد بررسی قرار  هاشاخصدر این بخش وضعیت فناوری در معادن استان با توجه به 

 واحدهای تحقیق و توسعه -الف

 سرمایه انسانی  -ب

 اتفناوری اطالع -پ

 روش استخراج  -ت

حاصل  1322اطالعات مربوط به موارد فوق از نتایج گزارش مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری معادن کشور در سال 

 شده است. 
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 واحدهای تحقیق و توسعه -الف

. در اندبوده معدن دارای واحد تحقیق و توسعه 2استان بوشهر ،  برداریبهرهمعدن در حال  142از مجموع  1322در سال 

سهم استان از تعداد معادن  کهیدرحالدرصد بوده،  2.34کشور  برداریبهرهاین سال سهم استان بوشهراز تعداد معادن در حال 

میلیارد ریال کل هزینه  291درصد بوده است. در این سال 1.48دارای واحد تحقیق و توسعه کشور  برداریبهرهدر حال 

 میلیون ریال بوده است. 145 حوزه در کشور بوده که سهم استان بوشهرصرف شده روی تحقیقات این 

نفر لیسانس مشغول  5، سانسیل فوقنفر  1نفر، شامل  6معدن دارای واحد تحقیق و توسعه استان  2در سال مورد بررسی در 

 .اندبودهفعالیت 

 یهاطرحطرح و تعداد  324 بر بالغن کشور در دست اجرا در واحدهای تحقیق و توسعه معاد یهاطرحتعداد  1322در سال 

 1.32درصد و  9.36پایان یافته  یهاطرحو تعداد  هاطرحطرح بوده که به ترتیب سهم استان از تعداد  223پایان یافته نیز 

 درصد بوده است.

 1392کشور و استان بوشهر در سال  دارای واحد تحقیق و توسعه در برداریبهرهتعداد معادن در حال : 111جدول 

 سهم استان از کشور )درصد( استان بوشهر  کشور   

 2.34 142 5445 تعداد معادن 

معدن دارای 

واحد تحقیق و 

 توسعه 

 1.48 2 135 تعداد 

 9.93 149 291224 کل هزینه تحقیقات )میلیون ریال (

تعداد محققان 

 معدن 

 1.39 6 461 جمع 

 9.99 9 45 دکترا 

سانسیلفوق  159 1 9.63 

 2.35 5 182 لیسانس 

 9.99 9 85 سایر 

در دست اجرا  یهاطرحتعداد   324 3 9.36 

افتهیانیپا یهاطرحتعداد   223 3 1.32 

 1332کشور در سال  برداریبهرهدر حال : مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری از معادن  مأخذ

 سرمایه انسانی -ب

درصد شاغالن خط تولید بوده و بقیه جزو  89.22 ، 1322در سال نفر شاغل با مزد و حقوق معادن استان  884از کل 

شوند. بررسی سطح مهارت کارکنان تولیدی معادن استان حاکی است که کارکنان خدماتی و پشتیبانی تولید محسوب می

درصد بوده و سهم  4.43ها شوند. سهم تکنسینیدرصد شاغالن تولیدی جزو مهندسین و مدیران فنی محسوب م 2.51تنها 
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درصد و سهم کارگران ساده از کل شاغالن تولیدی معادل  54.35 نقل و حملدرصد، متصدیان امور  13.62کارگران ماهر 

 درصد بوده است. 24.58

سبی ظر سهم ندهد که شاخص استانی از منفوق با مقادیر متناظر در سطح ملی نشان می هایشاخصمقایسه تطبیقی 

ن های کشوری کمتر بوده و در رابطه با سهم نسبی متصدیاها، کارگران ماهر و کارگران ساده از میانگینمهندسین، تکنسین

 باشد.از کل شاغالن تولیدی از میانگین کشور بیشتر می نقل و حمل

درصد و 39.41درصد،  35.39درصد،  4.85درصد،  6.62به ترتیب  الذکر در کل کشور فوق هایشاخصسهم نسبی 

 درصد محاسبه شده است.  22.82

 12- 19نفر و  2-5بین  هاآننفر بوده است معادنی که تعداد کارکنان  42-29واحد دارای شاغلین  3معدن استان  142از 

 .است نفر گزارش شده 22- 59است و تعداد شاغالن یک معدن نیز بین معدن بوده  22معدن و  51نفر هستند به ترتیب 

درصد از متوسط شاغالن کل کشور  2.63 که باشدیمنفر 1 326متوسط تعداد شاغالن معادن شن و ماسه  1322در سال 

درصد  32.53استان  ریبگ حقوقهمچنین سهم شاغالن تولیدی معادن شن و ماسه از کل شاغالن با مزد و  .دهدمیرا تشکیل 

واحد نیز  8اند. نفر بوده 12تا  19معدن دارای کارکنانی بین  18یری شده تعداد معدن شن و ماسه آمارگ 23از تعداد  .باشدمی

  . نفر دارند 42-29، و یک معدن هم شاغالنی بین اندبودهنفر  5-2دارای شاغالنی بین 

 سطح مهارت در برحسب استان و کشور برداریبهرهتعداد شاغالن با مزد و حقوق معادن در حال متوسط : 112جدول 

 1392سال 

 جمع شاغالن  شرح 

   شاغالن تولیدی 

 جمع 

  

کارگران 

 ساده 
  

کارگران 

 ماهر 
  

اهنیتکنس  
  

 مهندسین 
  

ونقلحملامور   
  

 شاغالن غیر تولیدی )اداری ،مالی و خدماتی (
  

 14888 12583 3642 2635 12439 16332 55153 39941 کل کشور 

 168 322 18 32 28 136 316 884  استان بوشهر

 1.13 3.11 9.42 1.29 9.59 1.95 1.39 1.26 سهم از کل کشور )درصد(

 1332کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  مرکز آمار ایران ،:  مأخذ

                                                      
 1322برداری کشور در سال مرکز آمار ایران ،نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره 1
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 (درصد) 1392 سال در بوشهر استان و کشور برداریبهره حال در معادن یدیتول شاغالن مهارت سطح: 13نمودار 

 
 1332کشور در سال  برداریبهرهدر حال نتایج آمارگیری از معادن  ،مأخذ: مرکز آمار ایران

 1392طبقات کارکنان در سال  برحسباستان و کشور  برداریبهره: توزیع تعداد معادن در حال 113جدول 
ادن تعداد مع شرح  نفر  1کمتر از   نفر  9تا  1  نفر  19تا  11  نفر  19تا  21  نفر  99تا  11  نفر و بیشتر  111   

 21 28 432 1131 1265 1682 5445 کل کشور

 9 1 3 22 51 65 142 استان بوشهر

 9.99 1.92 9.68 2.48 2.69 3.86 2.34 سهم از کل کشور )درصد(

 1332کشور در سال  برداریبهرهدر حال  ری از معادننتایج آمارگی ،مرکز آمار ایران :مأخذ
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 1392 سال در کارکنان طبقات حسب بر بوشهر استان و کشور برداریبهره حال در معادن تعداد عیتوز: 13نمودار 

 (درصد)

 
 مشاور محاسبات و  1332کشور در سال  برداریبهرهنتایج آمارگیری از معادن در حال  :مأخذ

طح س برحسباستان و کشور  برداریبهرهتعداد شاغالن با مزد و حقوق معادن شن و ماسه در حال متوسط : 111جدول 

 1392مهارت در سال 

 شرح 

متوسط 

تعداد 

شاغالن

  

متوسط  جمع

 شاغالن تعداد

با مزد و 

 حقوق 

   شاغالن تولیدی 

 جمع 

  

کارگران 

 ساده 
  

رگران ماهر کا  
  

هانیتکنس  
  

 مهندسین 
  

ونقلحملامور   
  

شاغالن غیر تولیدی 

(الی و خدماتی)اداری ،م  
  

 2925 3142 392 399 2913 3233 2992 11923 12386 کل کشور 

استان 

 بوشهر 
326 228 233 35 38 16 4 194 61 

سهم از کل 

کشور 

 )درصد(

2.63 2.39 2.63 2.32 1.88 5.33 1.32 3. 93  3.91 

 1332از معادن کشور در سال  آمارگیرینتایج  ،: مرکز آمار ایرانمأخذ
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  1392  سال در بوشهر استان و کشور برداریبهره حال در ماسه و شن معادن یدیتول شاغالن مهارت سطح: 19نمودار 

 (درصد)

 
 محاسبات مشاورو  1332از معادن کشور در سال  آمارگیری: نتایج مأخذ
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 1392طبقات کارکنان در سال  برحسباستان و کشور  برداریبهرهتوزیع تعداد معادن شن و ماسه در حال : 111جدول 
نفر  1کمتر از  تعداد معادن  شرح  نفر  9تا  1  نفر  19تا  11  نفر  19تا  21  نفر  99تا  11  نفر و بیشتر  111   

 9 11 191 319 529 424 1433 کل کشور

 9 9 1 18 8 9 23 استان بوشهر

 9.99 9.99 9.22 5.81 1.54 9.99 1.88 سهم از کل کشور )درصد(

 1332از معادن کشور در سال  آمارگیرینتایج  ،: مرکز آمار ایرانمأخذ

  سال رد کارکنان طبقات حسب بر بوشهر استان و شورک برداریبهره حال در ماسه و شن معادن تعداد عیتوز: 11نمودار 

 (درصد) 1392

 
 و محاسبات مشاور 1332کشور در سال  برداریبهره حال دراز معادن  آمارگیرینتایج  :مأخذ  

 فناوری اطالعات -پ

ده است که در مقایسه با میلیون ریال بو 23برابر  1322در سال  یاانهیرا یافزارها نرممعادن استان در زمینه  گذاریسرمایه

ی را برای استان در پی درصد 9.32سهم  ،یاانهیرا یافزارها نرمکل معادن کشور برای  گذاریسرمایهمیلیون ریال  24892

 .داشته است

 روش استخراج -ت

 شوندیم( به شکل روباز استخراج شن و ماسهمعادن  از ریغ بهمعدن استان ) 142تمام 
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 ل تولیدعوام یوربهرهتحلیل  -1-2-3-2-1-2-1

 .محاسبه شده است 1322-1382ر دوره دکشور و استان  برداریبهرهشاغالن معادن در حال  یوربهرهروند 196جدول در 

میزان تولید به ازای استفاده از یک واحد از یک عامل  ،عوامل تولید یوربهره ،گفته شدهقبل  هایقسمتکه در  طورهمان

د شده توسط تولی افزوده ارزشنیروی انسانی در بخش معدن به معنای میزان  یوربهره مثال عنوان به .دینمایمحاسبه تولید را م

ن به تعداد شاغلین همین معاد برداریبهرهمعادن در حال  افزوده ارزشهر نفر شاغل در این بخش است که در اینجا از تقسیم 

نیروی کار در معادن در حال  یوربهرهدر دوره مورد بررسی همواره  شودمیه که مالحظ طورهمان .آمده است به دست

 .تان بوشهر کمتر از کشور بوده استدر اس برداریبهره

 2.29با متوسط رشد ساالنه  1382میلیون ریال در سال  183نیروی کار در بخش معدن در استان بوشهر از  یوربهره

نیروی کار در معادن در حال  یوربهرهاین در حالی است که  .رسیده است 1322لیون ریال در سال می 243درصدی به 

میلیون ریال در سال  433از  (درصدی )بیشتر از استان 23.48نه کشور در این دوره با تجربه متوسط رشد ساال برداریبهره

 یوربهرهدوره مورد بررسی همواره  که اشاره شد در طور همان .افزایش یافته است 1322در سال میلیون ریال  283به  1382

ور نیروی کار در استان به کش یوربهرهنسبت  .کشور بوده است ازکمتر  استان برداریبهرهنیروی کار در معادن در حال 

یروی ن یوربهرهدر بهترین حالت نسبت  شودمیکه مالحظه  طورهمان .ی برای نشان دادن این اختالف استشاخص مناسب

 نمود کهباید به این نکته توجه البته  .رخ داده است 1382است که در سال  درصد بوده 32.23ن به کشور برابر کار در استا

 ار درنیروی ک یوربهرهی معدنی کشور سبب ایجاد چنین اختالفی میان هافعالیت افزوده ارزشوجود درآمدهای نفتی در 

 برداریبهرهنیروی کار در معادن در حال  یوربهرهروند تحوالت  یخوب به 61نمودار  .بخش معدن استان و کشور شده است

 .دهدمیو نیز اختالف موجود میان شاخص مربوط به استان و کشور را نشان 

 (1339-1392)کشور و استان بوشهر  برداریبهرهمعادن در حال شاغالن  یوربهره :111جدول 

ش معدن بخ  
 استان بوشهر  کشور 

1382 1329 1321 1322 1382 1329 1321 1322 

 1959 1142 1559 1431 24649 84222 84528 81223 متوسط تعداد شاغلین 

)میلیون ریال (افزودهارزش  38336833 59421633 32163432 23432183 263595 336238 182282 255561 

عوامل تولید  یوربهره  433 523 232 283 183 213 165 243 

 2.29 23.48 متوسط رشد ساالنه 

 و محاسبات مشاور  1332از معادن کشور در سال  آمارگیرینتایج  ،مرکز آمار ایران :مأخذ
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 1339-1392-کشور و استان بوشهر  برداریبهرهنیروی کار در معادن در حال  یوربهرهتحوالت روند : 11نمودار 

 
 و محاسبات مشاور1332از معادن کشور در سال  آمارگیرینتایج : مأخذ

 

  مطالعات یبندجمع

 کشور صنعت در بوشهر استان جایگاه

درصد( از متوسط  44.23ی صنعتی در استان بوشهر )هاافزوده فعالیت ارزشمتوسط رشد ساالنه  1322تا  1332در دوره  -

 برخوردار بوده است یتریقوآهنگ رشد درصد( از  23.86رشد ساالنه کشور)

درصد افزایش یافته است  3.3درصد به  1از  1322تا  1332صنعتی کشور در دوره  افزوده ارزشسهم استان بوشهر از  -

. باشدیم "ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی" ربخشیز افزوده ارزش شیاز افزا یناش داًیشد ،سهم شیافزا نیکه ا

صنعت در  ودهافز ارزشباال بودن  توانمیصنعت، ن نیبودن ا برهیسرما زیوابسته به نفت و ن تیو با توجه به ماه یور نیاز ا

 دانست.  یمصادف با باال بودن اشتغال صنعت کی به کیرابطه  کیاستان بوشهر را در 

ساخت "ی هافعالیتاز  اندعبارتترتیب  به افزوده ارزشی صنعتی از نظر تولید هافعالیت نیترمهمدر استان بوشهر  -

اخت س"و  "غیرفلزیساخت سایر محصوالت کانی "، "و نقلحمل ساخت سایر تجهیزات "، "مواد و محصوالت شیمیایی

ه ترتیب شده ب بردهنامی هافعالیتفعالیت صنعتی مختلف در استان بوشهر،  23. در میان "محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

صنعتی استان، باالترین سهم را به خود  افزودهارزش درصد از  3.82درصد و  3.24درصد،  14.29درصد،  33.44با سهم 

 کنندیمصنعتی استان را تولید  افزودهارزش درصد از  25.43 درمجموعی مذکور هافعالیت. انددادهاختصاص 

 اخت فلزاتس"،  "و محصوالت شیمیاییساخت مواد شیمیایی "،  "الت غذایی و انواع آشامیدنیمحصو"فعالیت -

ریلر و ت ،ساخت وسایل نقلیه موتوری" ،"ایهای هستهسوختحاصل از تصفیه نفت و  هایفراوردهساخت کک "، "اساسی
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صنعتی کشور را  افزوده ارزشدرصد از سهم  39.41که در مجموع  ،"غیرفلزیساخت سایر محصوالت کانی " ،"نیم تریلر

 باشند افزوده میارزشاز حیث تولید  ی صنعتی کشورهافعالیت نیترمهم، از انددادهبه خود اختصاص 

 بخش کلافزوده ارزش  از 1322-1332 دوره در آن سهم متوسط که شیمیایی محصوالت و مواد ساخت فعالیت رشته -

 بعدی رتبه در (.درصد 43.63) است داشته را رشد آهنگ بیشترین است، بوده درصد 33 از بیش بوشهر استان در صنعت

 در صنعت بخشافزوده  ارزش کل از درصد 9.13 سهم متوسط با پالستیک و الستیک از محصوالت ساخت فعالیت رشته

 ارزش کل از درصد 9.95 سهم متوسط با اساسی فلزات ساخت. (درصد 41.81 ساالنه رشد متوسط) دارد قرار نظر مورد دوره

 شده نامبرده فعالیت سه .است داده اختصاص خود به درصد 32.32 ساالنه رشد متوسط با را رتبه سومین استان، صنعتیافزوده 

با وجود  -اندداشته کشور صنعت بخشافزوده ارزش  ساالنه رشد متوسط به نسبت باالتری رشد آهنگ نظر مورد دوره در

، اشتغال صنعتی در استان با رشد مثبت 1385-29رشد بسیار اندک اشتغال کل هم در استان بوشهر و هم در کشور در دوره 

درصد  -2.51و  2.54رشد  ،غال صنعتی استان و کشور به ترتیباشت 1329و در کشور با رشد منفی همراه بوده است. در سال 

 درصد بوده است 9.23درصد و از اشتغال صنعتی کشور  1.62سهم استان از اشتغال کل کشور  1329. در سال اندداشته

درصد در نقاط  28.31درصد در نقاط شهری و  31.68کارگاه صنعتی استان بوشهر  22685از مجموع  1381 در سال -

صنعتی  هایکارگاهدرصد، از  6.18صنعتی کشور  هایکارگاهدر این سال سهم استان بوشهر از کل  .اندشدهروستایی مستقر 

 درصد بوده است. 3.12یز صنعتی روستایی کشور ن هایکارگاهدرصد و از  5.86شهری کشور 

 جایگاه بخش صنعت در اقتصاد استان بوشهر 

 تولید شده در استان افزوده ارزش( از متوسط رشد کل درصد 44.23) صنعتی استان افزوده ارزشمتوسط رشد ساالنه  -

 ی صنعتیهافعالیتبرخوردار بوده است و بنابراین سهم  یتریقواز آهنگ رشد  ،1322تا  1382درصد( در طول دوره  33)

 کل استان در طول این دوره افزایش یافته است افزوده ارزشاز 

 11.92درصدی، 12.83جم، کنگان و دشتستان به ترتیب با سهم های شهرستانی صنعتی در هافعالیتنیز  1329 در سال -

ود ترین سهم اشتغال صنعتی را به خباال هاشهرستاندرصدی از اشتغال کل هر شهرستان، در مقایسه با سایر  8.24درصدی و 

 .انددادهاختصاص 

درصد از اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص داده  36.49 تنهایی بهنیز شهرستان کنگان  1329همچنین در سال  -

 هایرتبهدرصد در  16.22درصدی و دشتستان با سهم  29.26بوشهر با سهم های شهرستاناست. پس از شهرستان کنگان نیز، 

 بعدی قرار دارند
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-22) شته فعالیتر برحسببزرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشتر( استان بوشهر  هایکارگاهتحلیل وضعیت 

1382) 

دهد مینشان  1322تا  1382استان بوشهر در دوره  (زرگ صنعتی )ده نفر کارکن و بیشترب هایکارگاهبررسی وضعیت  -

 در استان بوشهر کاهش یافته است هم در کشور و هم هاکارگاهکه تعداد 

 نایعص هایفعالیت رشته در که صنعتی بزرگ هایکارگاه تعداد بوشهر استان در( 1322-1382) بررسی مورد دوره در -

 اندداشته الیتفع شیمیایی محصوالت و مواد تولید عیصنا  و غیرفلزیی کان محصوالت سایر تولید آشامیدنی، و غذایی مواد

 در ستانا بزرگ هایکارگاه کل تعداد از فعالیت سه این سهم .اندداده اختصاص خود به را هاکارگاه کل از سهم بیشترین

 .است رسیده درصد 61 به 1322 سال

 مالحظه زنی کشور صنعتی بزرگ هایکارگاه کل از استان صنعتی بزرگ هایکارگاه تعداد سهم شاخص مقایسه از -

 با ترتیب به مانمبل تولید و شیمیایی محصوالت و مواد تولید صنایع ،نقل و حمل وسایل ایرس تولید ترتیب، به که شودمی

 اندهداد اختصاص خود به را کشور هایکارگاه تعداد کل از سهم بیشترین درصد 1.12 درصد، 1.31 درصد،  3.62 هایسهم

درصد رشد منفی  1.38سط متو طور به 1382-22بزرگ صنعتی استان بوشهر در دوره  یهاکارگاهتعداد  یطورکل به -

 (درصد -1.33) باشدمیدر کشور  هاکارگاهکه بسیار نزدیک به رشد منفی تعداد داشته است 

درصد بیشترین رشد تعداد  3.32و تولید مبلمان با متوسط رشد  نقل و حملدر استان بوشهر صنایع تولید سایر وسایل  -

. در کشور اندگرفتهدرصد رشد در رتبه بعدی قرار  2.94تولید مواد و محصوالت شیمیایی با  عیو صنا اندداشتهرا  هاکارگاه

صنایع تولید مواد و  ،نفت یهاشگاهیپاالکک و  زغالصنایع تولید  ،بازیافت ،تولید محصوالت از توتون و تنباکونیز صنایع 

بیشترین متوسط رشد تعداد  درصد، 1.53 -ددرص 3.38- درصد 19.96-درصد  35.32محصوالت شیمیایی به ترتیب با 

 .اندداشتهرا  هاکارگاه

بزرگ را  هایکارگاهدرصد شاغالن   69در حدود  تنهایی  بهمحصوالت شیمیایی  در استان بوشهر صنایع تولید مواد و -

 ملحلید سایر وسایل ی توهافعالیتبه خود اختصاص داده است و بقیه شاغالن در رشته  (1382-22) در دوره مورد بررسی

ا در و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به ترتیب بیشترین شاغالن صنعتی استان ر غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی  –نقل و

متوسط تعداد شاغالن در دوره مذکور، دو رشته فعالیت تولید مواد و محصوالت شیمیایی و تولید سایر ) .انددادهخود جای 

 (استان بوشهر از کشور باالتر است در لنق و حملوسایل 

 وسایل تولید و غیرفلزی کانی محصوالت ساخت ،هاآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت ساخت صنایع نیز کشور در -

 .اندداده اختصاص خود به را صنعتی بزرگ هایکارگاه در شاغلین از درصد 49 حدود در موتوری نقلیه
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 درصد 8 از بیش شیمیایی محصوالت و مواد تولید صنایع و درصد 15 از بیش نقل و حمل وسایل سایر تولید صنعت -

 و اغذک تولید صنعتی، فعالیتی گروه دو این از پس .اندنموده جذب را کشور در متناظر هایرشته در صنعتی شاغالن

 اندکرده کسب را باالیی رتبه استان صنعتی شاغالن جذب در مبلمان تولید و کاغذی محصوالت

درصد رشد کرده است که از متوسط رشد  11.2متوسط  طور بهیاد شده در استان بوشهر  هایکارگاهشاغالن  تعداد -

 43.98. صنایع تولید فلزات اساسی با رشد درصد است بسیار بیشتر است 9.82ا در کشور که برابر ب هاکارگاهشاغالن این 

اد صنایع در رتبه بعدی و با اختالف زی .داشته است هافعالیتتمامی رشته رشد شاغالن را در بین  متوسط درصدی بیشترین

 ،نقل و حملصنایع تولید سایر وسایل  .درصد قرار گرفته است 14.31ط رشد تولید مواد و محصوالت شیمیایی با متوس

بعدی قرار  هایتبهردرصد در  5.61 درصد، 2.25 درصد، 11.94به ترتیب با رشد  غیرفلزیبازیافت و محصوالت کانی 

 درصد بیشترین رشد شاغالن را داشته است در رتبه  2.12. در کشور صنایع تولید چوب و محصوالت چوبی با رشد اندگرفته

 بعدی قرار دارند. هایرتبهدرصد در  5.52تولید کاغذ و محصوالت کاغذی با  ،درصد 5.83بعد صنایع بازیافت با 

انجام شده در بخش صنعت به ترتیب به تولید  گذاریسرمایه هایگرایش عمدهبررسی،  شهر در دوره مورددر استان بو -

است )در سال  تعلق داشته غیرفلزیو تولید سایر محصوالت کانی  نقل و حملمواد و محصوالت شیمیایی، تولید سایر وسایل 

یمیایی و تولید سایر ش و محصوالتولید مواد صنایع ت یسو بهدر استان بوشهر به ترتیب  گذاریسرمایهبیشترین گرایش  1322

استان  گذاریسرمایهدرصد از  28بوده است که در کل بیش از  نقل و حملو تولید سایر وسایل  غیرفلزیمحصوالت کانی 

 (انددادهرا به خود اختصاص 

د ی تولیهافعالیتانجام شده در بخش صنعت مربوط به  گذاریسرمایهعمده  در کل کشور در دوره مورد بررسی، -

)اما در  ه استاختصاص داشت غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی  ،یع تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنا فلزات اساسی،

تولید  درصد، 35.15در بخش صنعت به تولید فلزات اساسی با سهم  گذاریسرمایهعمده  هایگرایشدر کشور  1322سال 

و درصد و صنایع تولید مواد  11.26با  هایدنیو آشامصنایع مواد غذایی  ،درصد 14.93با  غیرفلزیسایر محصوالت کانی 

 اختصاص داشته است( ،درصد 19.58محصوالت شیمیایی با 

 در گذاریسرمایه از بوشهر استان (بیشتر و کارکن نفر ده) صنعتی بزرگ هایکارگاه در گذاریسرمایه سهم -

 2.35به  1382درصد در سال  8.55( کاهش یافته است. )از 1382-1322مذکور )ره صنعتی کشور در دو بزرگ هایکارگاه

 رسیده است( 1322درصد در سال 

 از همس بیشترین بررسی مورد دوره در شیمیایی محصوالت و مواد تولید صنایع و نقل و حمل وسایل سایر تولید -

 جذب سرمایه میزان این که چند هر .اندداده اختصاص خود هب از کشور را هافعالیت این در شده انجام یهایگذارهیسرما
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 و حمل ایلوس سایر تولید صنایع در و یافته کاهش بررسی مورد دوره طی شیمیایی محصوالت و مواد تولید صنایع در شده

 .است یافته افزایش بررسی مورد دوره طی نقل

درصد را تجربه کرده  23.54رشد منفی  ،نعتی استانبزرگ ص هایکارگاهدر  گذاریسرمایهدر دوره مورد بررسی  -

که بیشترین ) .درصد بوده است 11.42صنعتی کشور  بزرگ هایکارگاهدر  گذاریسرمایهمتوسط رشد  کهیحال دراست 

درصد اختصاص  831.48شد با متوسط ر غیرفلزیدر این دوره به صنایع تولید سایر محصوالت کانی  گذاریسرمایهگرایش به 

تولید درصد قرار دارد و در رتبه سوم  236.93مولد و انتقال برق با متوسط رشد  آالتماشیندر رتبه بعدی تولید  .شته استدا

 مربوط به تولید گذاریسرمایهباالترین متوسط رشد  در کشوردرصد قرار گرفته است  125.33با متوسط رشد  مبلمان

بعدی تولید چوب و محصوالت چوبی به غیر از مبلمان با  هایرتبهد و در درصد رش 155.5محصوالت از توتون و تنباکو با 

 (اندگرفتهدرصد رشد قرار  23.22درصد و تولید کاغذ و محصوالت کاغذی با  26.25

 ارزش درصد 29 از بیشتنهایی  به شیمیایی محصوالت و مواد تولید صنایع متوسط طور بهمورد بررسی  دوره طی در -

 صنعت نای که است این دهنده نشان موضوع این که است داده اختصاص خود به را استان صنعتی بزرگ هایاهکارگ افزوده

 شیمیایی، محصوالت و مواد تولید صنایع از بعد. کندمی ایفا بررسی مورد دوره در استان صنعت در را اساسی و کلیدی نقش

 سال دراند. )گرفتهقرار درصد 1.44 با نقل و حمل وسایل سایر دتولی و درصد 2.14 با غیرفلزی کانی محصوالت سایر تولید

 درصد، 26.12 سهم با شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساخت صنایع در ترتیب به افزوده ارزش باالترین استان در 1322

 داشته اختصاص ،درصد 1.22 با نقل و حمل تجهیزات سایر ساخت درصد، 1.61 با غیرفلزی کانی محصوالت سایر ساخت

 (است

 هایفراورده کک، ساخت صنایع و اساسی فلزات تولید شیمیایی، محصوالت و مواد ساخت یهافعالیت رشته کشور در -

 حدود در هک اندبوده افزوده ارزش تولید نظر از کشور سوم تا اول صنایع جزو ،ایهسته هایسوخت و نفت تصفیه از حاصل

 نایعص شده، یاد صنعت سه از پس. اندداده اختصاص خود به را کشور صنعتی بزرگ هایکارگاه افزوده ارزش از درصد  59

 در همچنین) اندگرفته قرار تجهیزات و آالت ماشین تولید و آشامیدنی و غذایی مواد صنایع و موتوری نقلیهوسایل  ساخت

 درصد، 26.44 اب شیمیایی محصوالت و شیمیایی وادم ساخت صنایع به ترتیب به افزوده ارزش باالترین کشور در 1322 سال

 با ایهسته یهاسوخت و نفت هیتصف از حاصل هایفراورده کک، ساخت و درصد 13.68 با اساسی فلزات ساخت

 است( داشته اختصاص درصد13.25

ین ا یافزوده ارزشکه رشد  شودمیبزرگ صنعتی استان و کشور نیز روشن  هایکارگاه افزوده ارزشاز مقایسه  -

در استان ) .بوده است (درصد 33.91در کشور ) هاکارگاهاین  افزوده ارزشدرصد( بیش از رشد  51.11در استان ) هاکارگاه
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درصد رشد اختصاص داشته است صنایع تولید  192.23در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با  افزوده ارزشبیشترین رشد در 

بعدی قرار  هایرتبهدرصد رشد در  52.54رشد و صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با  درصد 26.96فلزات اساسی با 

صنایع تولید رادیو  .درصد اختصاص داشته است 33.31با  به صنایع بازیافت افزوده ارزش. در کشور نیز بیشترین رشد دارند

درصد  53.82درصد و  65.68نفت به ترتیب با  هایاهپاالیشگکک و  زغالارتباطی و صنایع تولید  یهادستگاهو تلویزیون و 

 بعدی قرار دارند( هایرتبهدر 

 (1382-22) شهرستان کتفکی به بوشهر استان (بیشتر و نفرکارکن ده) صنعتی بزرگ هایکارگاه وضعیت تحلیل

در رتبه  .شده است ن در شهرستان بوشهر واقعبزرگ استا هایکارگاهدرصد از  46در حدود  1322تا  1382در دوره  -

و این در حالی است که کنگان با  اندگرفتهدرصد قرار  8درصد و کنگان با حدود  33بعدی شهرستان دشتستان با حدود 

را به خود اختصاص داده است و  هاکارگاهبزرگ استان بیش از نیمی از شاغالن  هایکارگاهدرصد سهم از تعداد  8داشتن 

درصد در رتبه سوم قرار گرفته  11درصد در رتبه دوم و دشتستان با  36شهرستان بوشهر با  .رار دارداین لحاظ در رتبه اول ق از

 .است

 1393رشته فعالیت  برحسباستان های شهرستانتحلیل وضعیت واحدهای صنعتی فعال 

واحد صنعتی  312اد، از تعد1323بر اساس اطالعات دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال  -

 15.33درصد در زمینه صنایع غذایی،  12.52، غیرفلزیدرصد واحدهای موجود در زمینه تولید صنایع کانی  34.23موجود، 

درصد در  4.22درصد در زمینه صنایع سلولزی،  3.92رصد در زمینه صنایع فلزی، د 8.15 درصد در زمینه صنایع شیمیائی،

درصد در زمینه نساجی فعالیت دارند. )بیشترین  2.81، یسازنیماشدرصد  3.51 صنایع برق، درصد 4.93 ،محرکه نیروزمینه 

 تعداد صنایع موجود در استان به صنایع کانی غیرفلزی اختصاص دارد(

واحد( در   63) که تعدد صنایع غذایی دهدمیصنعتی نشان  هایرشتهبررسی تعداد واحدهای صنعتی استان به تفکیک  -

واحد( بیشترین تعداد  16) و کنگان واحد(12) ی دشتستانهاشهرستان. سپس بیشتر است هاشهرستانبوشهر از سایر شهرستان 

 صنایع غذایی را دارا هستند. واحدهای

واحد( از همه بیشتر  65) در شهرستان دشتستان هاآنوجود دارد و تعداد  هاشهرستان یدر تمامصنایع کانی غیرفلزی  -

واحد بیشترین تعداد  31دیلم وجود دارد و شهرستان بوشهر با  -جم -به غیر از تنگستان هاشهرستانزی در همه است. صنایع فل

 باشدمیرا دارا 

دشتی و دیلم وجود دارد و تعداد این واحدها در شهرستان بوشهر  -به غیر از جم هاشهرستاندر همه  یسازنیماشصنایع  -

 واحد از همه بیشتر است. 11با 
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 5ین این و گناوه وجود دارد که از بتنگستان دشتی و  -دشتستان -بوشهر یهاشهرستاندر به ترتیب صنایع نساجی  -

 واحد(. 19شهرستان، بوشهر دارای بیشترین واحدهای نساجی است )

 .شدبامیواحد  51وجود داشته و بیشترین آن در شهرستان بوشهر با تعداد  هاشهرستانصنایع شیمیایی در همه  -

واحد دارای بیشترین  25بوشهر با  هاآنو گناوه وجود دارد که از بین  ی بوشهر و دشتستانهاشهرستانصنایع برق تنها در  -

 تعداد است.

واحد دارای  21که شهرستان بوشهر با  باشدمیجم، دشتستان ، دشتی  جز به هاشهرستاندر همه  نیرومحرکهصنایع  -

 بیشترین تعداد است

دیلم وجود دارد و بیشترین تعداد این واحدها در این صنایع در شهرستان  جز به هاشهرستانع سلولزی در همه صنای -

 واحد. 29، با باشدمیبوشهر 

به  ی دشتستان و کنگانهاشهرستانشهرستان بوشهر از نظر برخورداری از واحدهای صنعتی رتبه اول و  1323در سال  -

ار دارند. همچنین شهرستان جم رتبه آخر تعدد واحدهای صنعتی در استان را به خود اختصاص بعدی قر هایرتبهترتیب در 

 داده است.

شاغل در  2869شاغل در واحدهای صنعتی رتبه اول، شهرستان بوشهر با  11441، شهرستان کنگان با  1323در سال  -

ی هاشهرستاناحدهای صنعتی استان قرار دارند و شاغل در رتبه سوم اشتغال در و 2822رتبه دوم و شهرستان دشتستان با 

 بعد قرار دارند. هایرتبهتنگستان، دشتی، دیر، گناوه، دیلم و جمبه ترتیب در 

ستان، تنگستان ی دشتهاشهرستان. باشدمیبیشترین میزان اشتغال در واحدهای صنعتی صنایع غذایی در شهرستان بوشهر  -

ی هاهرستانشرند. بیشترین میزان اشتغال در واحدهای صنعتی کانی غیرفلزی به ترتیب در بعدی قرار دا هایرتبهو کنگان در 

ی هاهرستانش. در صنایع فلزی بیشترین اشتغال به شهرستان بوشهر و بعد به ترتیب در باشدمیدشتستان، کنگان، دشتی و بوشهر 

شهر، دشتستان و کنگان ی بوهاشهرستانال به ترتیب در بیشترین اشتغ یسازنیماش. در گروه صنایع باشدمیکنگان و دشتستان 

ع شیمیایی . در بخش صنایباشدمیی بوشهر و دشتستان هاشهرستان. در بخش صنایع نساجی بیشترین اشتغال در باشدمی

ر و ی بوشههاستانشهردر صنایع سلولزی به ترتیب  باشدمیی کنگان، بوشهر و دشتستان هاشهرستانبیشترین اشتغال در 

. باشدمیهر و تنگستان ی بوشهاشهرستانبیشترین اشتغال در  نیرومحرکه، در صنایع باشندمیدشتستان بیشترین اشتغال را دارا 

 ی بوشهر، دشتستان و گناوه بیشترین اشتغال را به خود اختصاصهاشهرستانهمچنین در صنایع برق و الکترونیک استان، 

 .اندداده
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ی صنعتی در استان بوشهر و هافعالیتصادر شده  برداریبهره هایپروانها و مجوزه هایویژگیبررسی 

  1392تا  1331 از سال هاشهرستان

 13.48 ،غیرفلزیمجوز به صنایع کانی  درصد 39.63 (،1389-22ز صادر شده در این دوره )مجو 4369از مجموع  -

ز به تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی بوده است درصد مجو 19.23 ،به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی درصد مجوز

 نیرطرفدارترپصنایع غذایی و آشامیدنی و محصوالت الستیکی و پالستیکی جز  ،غیرفلزیبنابراین سه فعالیت صنایع کانی 

به خود درصد از مجوزهای صنعتی استان را  58.42 مجموع درو  اندبوده 1389-22ی صنعتی استان بوشهر در دوره هافعالیت

 6.39محصوالت فلزی فابریکی ) (،درصد 6.53صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ) هایفعالیت .انددادهاختصاص 

 .اندگرفتهاز نظر تعداد مجوزهای صادره قرار  6تا  4 هایرتبه( در درصد 6.24) نقل و حملتولید سایر وسایل  (درصد

درصد پروانه صادر  39.43صادر شده است که از این تعداد ،  برداریبهرهانه پرو 663تعداد  ، 1322تا  1389طی دوره  -

در صنایع غذایی و آشامیدنی  برداریبهرهدرصد پروانه 12.36 ،غیرفلزیشده برای فعالیت تولید سایر محصوالت کانی 

شده برای صد پروانه صادر در 6.24 ،ولید محصوالت الستیکی و پالستیکیپروانه صادر شده برای ت درصد 19.11 (،12.36)

درصد پروانه صادر  4.33 ،نقل و حملدرصد پروانه صادر شده برای تولید سایر وسایل  5.58 ،محصوالت و مواد شیمیایی

 .بوده است شده برای تولید محصوالت فلزی فابریکی

 صنایع به مربوط یهافعالیت هب شده صادر پروانه 663 اساس بر صنعتی هایکارگاه نیاز مورد سرمایه کل از درصد 52.81

 تولید به درصد 2.93 و نفت هایپاالیشگاه و کک زغال تولید صنایع به درصد 12.12 و شیمیایی محصوالت و مواد تولید

 و ادهد اختصاص خود به را آالت ماشین جز به فابریکی فلزی محصوالت تولید به درصد 2.35 و غیرفلزی کانی محصوالت

 یهاهیسرما کل از درصد 83.38 مجموع در مذکور فعالیت 4 .اندداشته استان صنعتی فعالیت رشته 24 میان در را سهم باالترین

 هایپروانه تعداد از درصد 45.55 مجموع در مذکور فعالیت 4 .اندداده اختصاص خود به استان در را شده صادر هایپروانه

 .اندداده اختصاص خود به را استان صادرشده

هکتار مساحت  1622شهرک صنعتی در استان بوشهر وجود داشته که در مجموع دارای  12تعداد  1323ایان سال تا پ -

صنعتی استان  هایشهرکفرصت شغلی در  1631در حدود  1323شغل را دارند. در سال  3682 بر بالغهستند و ظرفیت ایجاد 

 بسیار کمتر است. بوشهر ایجاد شده است که در مقایسه با ظرفیت بالقوه موجود

هکتار مساحت داشته و ظرفیت  128ناحیه صنعتی در استان بوشهر وجود داشته که در مجموع  3، 1323تا پایان سال  -

بالقوه دارند. با وجود چنین ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال در نواحی صنعتی استان، تا  صورتبهفرصت شغلی را  1538ایجاد 

 صت شغلی در نواحی صنعتی استان ایجاد شده است. فر 518تنها  1323پایان سال 
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 های صنعتی استان تحلیل تخصص

 ی صنعتیهافعالیتشاخص تخصصی شدن 

 نشاندرصد بوده که  38.24ی صنعتی در استان بوشهر هافعالیتمتوسط شاخص تخصصی شدن  طوربهدر این دوره  -

ی صنعتی هافعالیتو تنوع  دارندیبرممت تخصصی شدن گام ی صنعتی در استان بوشهر به سهافعالیتآن است که  دهنده

در برخی  گذاریسرمایهیی خاصی تخصصی شده و میل به هافعالیتی صنعتی استان در رشته هافعالیتانجام شده کم بوده و 

 61.86رقم  با 1383ی صنعتی در استان در سال هافعالیتشاخص تخصصی شدن  .بیشتر و در برخی کمتر است هافعالیترشته 

درصد بیشترین میزان را در طول دوره مورد بررسی داشته است. روند  24.82با رقم  1322درصد کمترین میزان و در سال 

در بخش صنعت در حال  هافعالیتکه درجه تخصصی شدن رشته  دهدمینشان  1389-22تغییرات این شاخص در دوره 

 افزایش است 

 ایمنطقهشاخص تخصص 

تولید شده  افزوده ارزشبر اساس اطالعات  1389- 22ی صنعتی در دوره هافعالیت ایمنطقهص تخصص میزان شاخ -

بوشهر ر استان ی صنعتی دهافعالیت ایمنطقهمحاسبه شده است. شاخص تخصص  بوشهر ی صنعتی مختلف در استانهافعالیت

 نعتی در استانی صهافعالیتباال و روبه افزایش تخصص متوسط است و این امر نشانگر سطح باالتر از  در تمام طول این دوره

 باشدمیبوشهر 

 شاخص تغییر ساختاری

افزایش یافته  4.32به  1385-29بوده و تا دوره  9.16معادل  1335 -85شاخص تغییر ساختاری استان در طی دوره  -

بسیار  1335-85در مقایسه با دوره  1385-29که شدت تغییرات در ساختار اقتصادی استان در دوره دهد می. و نشان است

 .بیشتر بوده است

که اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار بوده است معادل  1335-85شاخص تغییرات ساختار اقتصادی کشور در دوره  -

 کند شده است. شدت به رسیده و در واقع  3.3به  1385-29بوده است که دوره   5.98

 بوشهر ی صنعتی در استانهافعالیتشاخص سنجش سطح تمرکز 

بر اساس آمار اشتغال  1329و  1385در دو سال  بوشهر ی صنعتی در استانهافعالیتمیزان شاخص سنجش سطح تمرکز  -

ر دو سال مورد در ه بوشهری صنعتی در استان هافعالیتی صنعتی محاسبه شده است. شاخص سنجش سطح تمرکز هافعالیت

سطح  .دباشمی ی صنعتی در استانهافعالیتتوزیع نسبی مناسب و یا عدم تمرکز  دهنده شانناست که  59بررسی کمتر از 
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ی هافعالیتو حکایت از آن دارد که در طول دوره مورد بررسی سطح تمرکز  باشدمی 3.63تمرکززدایی در استان بوشهر 

 صنعتی در استان در طول دوره مورد بررسی افزایش یافته است.

 ی صنعتیهافعالیتیع برای شاخص ضریب توز

از سایر  تربزرگبسیار کنگان در شهرستان 1329و 1385در هر دو سال  ی صنعتیهافعالیتشاخص ضریب توزیع برای  -

اخص ضریب شکنگان ی صنعتی در اینشهرستان است. عالوه بر شهرستان هافعالیتتمرکز  دهنده نشاناست که  هاشهرستان

بیشتر از یک است که به معنای تمرکز  1329 و 1385 در هر دو سالنیز  بوشهر ر شهرستانی صنعتی دهافعالیتتوزیع 

 ست. هاآندر مقایسه با وسعت  هاشهرستانی صنعتی در این هافعالیت

 شاخص ضریب مکانی 

 1385تا  1332ی هاسالدر طی  "ساخت -صنعت"فعالیتی  یهاگروهشاخص ضریب مکانی دهد که محاسبات نشان می -

بوده است که  تربزرگاین شاخص از یک  1322تا سال  1386، اما از سال از عدد یک کمتر بوده است 1381ال به غیر از س

ی صنعتی استان به سمت تخصصی شدن گام برداشته است و هافعالیتبه بعد  1386این است که از سال  دهنده نشاناین 

 افزوده رزشاشاخص ضریب مکانی  ،در طول دوره مورد بررسی .باشدمیی ی صنعتی در این استان دارای مزیت نسبهافعالیت

ش بخ افزوده ارزشمتوسط شاخص ضریب مکانی  بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. 2.13با  1321در سال 

 ی است.ی صنعتهافعالیتتخصص استان در  دهنده نشانبوده که  1.28در دوره مورد بررسی بوشهرصنعت در استان 

 :ام شده این نتیجه حاصل شده است کهانج یهایبررسبا 

 در گروه فعالیتی تخصصی روبه اعتال قرار دارد. "ساخت مواد و محصوالت شیمیایی"فعالیت  -

ساخت سایر "و  "ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی" ، "دباغی و پرداخت چرم و محصوالت چرمی "یهافعالیت -

 ی تخصصی رو به افول قرار دارند.هافعالیته در گرو "نقل و وسایل حمل

 .اندگرفتهقرار با عملکرد استانی  غیرتخصصیی هافعالیتی باقیمانده در گروه هافعالیتبقیه  -

عنای ساخت کمتر از یک بوده که به م -در کل دوره مورد بررسی شاخص ضریب مکانی اشتغال گروه فعالیتی صنعت -

رای عالوه بر کمتر از یک بودن این شاخص باما ایسه با کشور در این گروه فعالیتی است. در مقبوشهر عدم تخصص استان 

شاخص در استان در دوره  این افزایش مداومدر دوره مورد بررسی، نکته جالب توجه دیگر در این خصوص  بوشهراستان 

ص استان به معنای بیشتر شدن تخص در این دورهبوشهرشاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی در استان  افزایشمذکور است. 

 ی گذشته استهاسالی صنعتی در طی هافعالیتدر حوزه 
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دارای شاخص ضریب مکانی اشتغال  1329و  1385در هر دو سال کنگان شهرستان استان تنها شهرستان  2در میان  -

ی کمتر ضریب مکانی اشتغال صنعت در کل دوره مورد بررسی دارای شاخصهاشهرستانو بقیه  اندبودهصنعتی باالتر از یک 

 . اندبودهاز یک 

دشتی و کنگان دارای شاخص ضریب مکانی  ،دشتستان ،بوشهر شهرستان 4شهرستان استان  2از  1385همچنین در سال  -

 شاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی بیشترجم و کنگان  شهرستان 2نیز  1329و در سال اند بودهاشتغال صنعتی باالتر از یک 

شهرستان استان  2شهرستان از  3شاخص ضریب مکانی اشتغال صنعتی در  1385-29. در دوره اندآورده به دستاز یک را 

 کاهش یافته است.  هاشهرستانافزایش یافته و در مابقی 

 صنعتی یهاخوشه

تا  19در رده  1383-1322( استان بوشهر در دوره زرگ )دارای ده نفر کارکن و بیشترب هایکارگاهبا بررسی وضعیت  -

غالن و و تعداد شا هاکارگاهگروه صنایع غذایی و انواع آشامیدنی رتبه یک را در تعداد  شد کهنفر، این نتایج حاصل  42

 42تا  19 هایکارگاه( در رده نفر کارکن و بیشتر 19بزرگ ) هایکارگاهدر  یوربهرهدر مقدار  4و رتبه  افزوده ارزشمیزان 

 صنعتی است که عملکرد استانی دارند. یهاگروهاین گروه صنعتی در زمره  .د اختصاص داده استبه خو ،نفر

 هاکارگاهاد در تعد غیرفلزیهمچنین دو گروه صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و تولید سایر محصوالت کانی  -

صنعتی  یاهگروهد مواد و محصوالت شیمیایی در زمره بعدی قرار دارند و صنایع تولی هایرتبهدر  یوربهرهو شاغلین و میزان 

با توجه به  تاین دو صنع .باشدمیدارای عملکرد استانی  غیرفلزیبوده و تولید سایر محصوالت کانی  تخصصی رو به اعتال

 یهاوشهخاز قابلیت اولیه تشکیل  غیرفلزیاین منطقه در زمینه محصوالت نفت و گاز و همچنین معادن کانی  یهالیپتانس

 صنعتی جدید بر خوردارند.

 ساختار معدنی 

 در هم و استان در هم ،"معادن سایر" و "طبیعی گاز و خام نفت" شامل آن هایزیربخش و معدن بخش افزوده ارزش -

 سایر" زیربخش به نسبت "طبیعی گاز و خام نفت" زیربخش دوره این در .اندکرده طی را صعودی روندی دوره در کشور

طبیعی نیز در این دوره همواره در  وگاز خام نفتهمچنین سهم زیر بخش . توجهی را تجربه کرده است قابل رشد "دنمعا

 باالتر بوده است.  شدت بهمقایسه با زیر بخش سایر معادن 

 4.2 هب 1332 سال در درصد 9.26 از و یافته افزایش دوره این در کشور، در معدن بخش افزوده ارزش از استان سهم -

 افزایش دوره این در "طبیعی گاز و خام نفت" بخش زیر از استان سهماما همچنان که . است رسیده 1322 سال در درصد
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 از آن سهم باشد(،می درصد 4.6 و درصد 9.22 ترتیب به 1332 سال در "طبیعی وگاز خام نفت" از استان )سهم یافته

 .داشته است نزولی روندی "سایرمعادن"

 درصد 4.6 از و بوده همراه نوسان زیادی با 1332-22 دوره طول در استان افزوده ارزش کل از معدن فعالیتی وهگر سهم -

 دتش بهبه ارقام  هاسالاست. در این فاصله اما این سهم در برخی  یافته افزایش 1322 سال در درصد 11.5 به 1332 سال در

درصد نیز  41استان به بیش از  افزوده ارزشسهم این بخش از  1386تا  1384ال در س مثال عنوان بهباالتری نیز رسیده است. 

درصد  3.3از  داشته و افزایشی روند  دوره این در نیز طبیعی گاز و خام نفت زیربخش سهمبه همین منوال . افزایش یافته است

درصد  9.2دوره از  این در معادن سایر خشزیرب سهم افزایش یافته است. با این حال 1322درصد در سال  11.5به  1332سال 

 . است یافته کاهشدرصد  9.96 به

 11به 1332 سال در درصد 18.1 از و یافته کاهش بررسی مورد دوره طول در کشور افزوده ارزش از معدن بخش سهم -

. است گاز و نفت صنعت به مربوط کشور در بخش این افزوده ارزش از ایعمده بخش. است رسیده 1322 سال در درصد

 افزایش ادنمع سایر زیربخش سهم و یافته کاهش طبیعی گاز و خام نفت زیربخش سهم بوشهر، استان برخالف کشور در

 . درصد رسیده است( 9.2درصد به  9.5از ) است یافته

 جایگاه بخش معدن در اقتصاد استان بوشهر

ر کل تولید شده در استان د افزوده ارزشاز متوسط رشد  ی معدنی استانهافعالیت افزوده ارزشمتوسط رشد ساالنه  -

کل استان در طول این دوره افزایش یافته  افزوده ارزشی معدنی از هافعالیتبیشتر بوده و سهم  1322تا  1332 طول دوره

 یهافعالیتر به تولید شده در استان بوشه افزوده ارزشدرصد از کل  32متوسط در هر سال  طوربه. در طول این دوره است

 .معدنی اختصاص داشته است

نفر رسیده است. و  12384نفر و   332242به ترتیب به  اشتغال کل و اشتغال بخش معدن استان بوشهر 1329در سال  -

 یهافعالیتدرصد افزایش یافته است. در این سال نیز  3.32سهم گروه فعالیتی استخراج معدن از اشتغال استان در این سال به 

درصدی از اشتغال کل، در مقایسه با سایر   8.12 درصدی، 8.24جم و کنگان به ترتیب با سهم های شهرستانمعدنی در 

 طور هبدر این دوره اشتغال بخش معدن در استان  .انددادهباالترین سهم اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص  هاشهرستان

وشهر شهرستان استان نیز در این دوره تنها شهرستان ب 2کرده است. در میان  درصد رشد را تجربه 16.34متوسط در هر سال 

از متوسط  ( رشد ساالنه اشتغال12.96) ( و دشتی28.53) کنگان ،( 66.92) ردر سه شهرستان دی .با رشد منفی همراه بوده است

 .استان باالتر بوده است
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استان در رتبه اول جای گرفته است و  د از اشتغال معدنیدرص 64.32باز هم شهرستان کنگان با سهم  1329در سال  -

 بعدی هستند هایرتبهدرصد در  6.26درصد و بوشهر با سهم  19.69جم با سهم  یهااستان

مواد معدنی  .اندبودهمعادن استان  نیترمهم، الشه و گچ از نظر تعداد معادن مربوط به واریزه کوهی 1322در سال  -

 درمواد معدنی مذکور  .انددادهدرصد از تعداد معادن استان را به خود اختصاص  24.31ر مجموع مذکور در این سال د

مجموع  .انددادهاستان را به خود اختصاص  رفعالیغدرصد از تعداد معادن  24.12درصد از تعداد معادن فعال و  25.12 مجموع

 گذاریسرمایهدرصد و از میزان  85.21از مساحت معادن  ،درصد 84.26ز تعداد شاغلین معادن سهم سه ماده معدنی استان ا

 .درصد بوده است  82.21انجام شده در معادن استان 

 23.18یب شهر هستند و به ترتاستان بوهای شهرستان نیترمهمدشتی و دیر  ،دشتستانهای شهرستاناز نظر تعداد معادن،  -

 ،کنگانهای شهرستاننیز  هاآنپس از  .انددادهان را در خود جای درصد از تعداد معادن است 12.29درصد و  25.24 ،درصد

ان دشتست ،نیز سه شهرستان کنگان شاغل استان 1928همچنین از  .اندگرفتهبعدی قرار  هایرتبهدیلم و گناوه در  ،جم ،تنگستان

 .اندداده درصد باالترین سهم را به خود اختصاص 21.33درصد و  24.33 درصد، 25.52و دشتی با سهم 

 صنایع کانی غیرفلزی

درصد  1.25برابر  1332-22صنعت تولید محصوالت کانی غیرفلزی کشور در دوره  افزوده ارزشسهم استان بوشهر از  -

درصد  3.49کشور در این دوره به ترتیب  افزوده ارزشصنعتی استان و نیز کل  افزوده ارزشسهم استان از  که یحال دربوده، 

 صد بوده است.در 2.59و 

 صنایع معدنی فلزی

با تجربه متوسط رشد  1332میلیارد ریال در سال  9.33صنعت تولید فلزات اساسی در استان بوشهر از  افزوده ارزش -

 ارزشرسیده است. این روند سبب شده تا سهم این صنعت از کل  1322میلیارد ریال در سال  22درصدی به  32.86ساالنه 

درصد باشد. این در  9.91استان  افزوده ارزشدرصد و سهم آن از کل  9.94متوسط در این دوره  طوربهان صنعت است افزوده

 12.12کشور در این دوره به ترتیب  افزوده ارزشصنعتی کشور و کل  افزوده ارزشحالی است که سهم صنعت مذکور از 

 درصد بوده است.  1.65درصد و 

 دردرصد بوده،  9.91برابر  1332-22صنعت تولید فلزات اساسی کشور در دوره  ودهافز ارزشسهم استان بوشهراز  -

درصد  2.4درصد و 3.41کشور در این دوره به ترتیب  افزوده ارزشصنعتی و نیز کل  افزوده ارزشسهم استان از  که یحال

 بوده است.
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 منابع :

 ایمنطقهملی و  هایحساب -مرکز آمار ایران  -

 1329و  1385و 1335 یهاسالو مسکن نفوس  یسرشمار -

 1381سرشماری کارگاهی سال  -

 1322تا  1382 یهاسال شتریبا ده نفر کارکن و ب یصنعت هایکارگاهاز  یریطرح آمارگ - رانیمرکز آمار ا -

 1323اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در سال  -

 ی مختلفهاسالآماری  هایسالنامه -

 کشور  برداریبهرهمعادن در حال نتایج آمارگیری از  -

 1385، مهر 133، مجله تدبیر، شماره های کوچک و متوسطبنگاه یخوشه سازضرورت  ،محمد ناطق -
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 پیوست :

 1331 ها بر اساس سرشماری کارگاهی سالی صنعتی در استان بوشهر و شهرستانهافعالیتبررسی وضعیت 

 مرکز آمار ایران

های صنعتی در ی مختلف فعالیتهاجنبه 1381ستفاده از اطالعات سرشماری کارگاهی سال در این بخش از گزارش با ا

بهترین  ازجمله 1381هایاستان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که سرشماری کارگاهی سال استان بوشهر و شهرستان

 منظوربهر کشور انجام نشده است، لذا ی انجام شده در کشور است و پس از آن نیز هیچ سرشماری کارگاهی دهایسرشمار

 . میابودههای صنعتی در استان بوشهر ناگزیر به استفاده از این اطالعات ی مختلف فعالیتهاجنبهبررسی 

کارگاه اقتصادی وجود داشته  2635 بر بالغدر استان بوشهر  درمجموع 1381بر اساس اطالعات سرشماری کارگاهی سال 

درصد( در نقاط  54.13کارگاه ) 1448درصد( در نقاط شهری و  45.83کارگاه ) 1223حدود که از این تعداد در 

کارگاه صنعتی مشغول  1835 درمجموع. این در حالی است که در همین سال در کل استان بوشهر اندبودهروستایی مستقر 

درصد بوده است. بنابراین در  51.41درصد و سهم نقاط روستایی  48.52فعالیت بوده که از این تعداد سهم نقاط شهری 

های اقتصادی درصد از کارگاه 34.25های اقتصادی استان، مربوط به فعالیت هایکارگاهدرصد از کل  39.92سال مذکور 

 .های صنعتی اختصاص داشته استهای اقتصادی نقاط روستایی استان به فعالیتدرصد از کارگاه 66.53نقاط شهری و 

 (193جدول )

 1331های استان بوشهردر سال های صنعتی از تعداد کارگاهسهم فعالیت: 113جدول 

 این جدول در گزارش پی دی اف هست ، اما در گزارش ورد نیست. لطفاً این جدول اضافه شود

 1331مأخذ: سرشماری کارگاهی سال 

ایی استان، به تفکیک نقاط شهری و روست هایهای صنعتی استان بوشهر در سطح شهرستانتوزیع کارگاه 198جدول در 

شهرستان بوده است.  8شهر دارای استان بو 1381نمایش داده شده است. بر اساس تقسیمات کشوری سال  1381در سال 

 کنگان و جم و عسلویه بوده است. هایشامل شهرستان 1381شهرستان کنگان در سال 

تان های صنعتی استان به خود اختصاص داده است. شهرسشهرستان دشتستان بیشترین سهم را از تعداد کارگاه 1381در سال 

های صنعتی نقاط شهری استان درصد از کارگاه25.28صنعتی استان،  هایدرصد از کل کارگاه 32.95دشتستان در این سال 

 های صنعتی نقاط روستایی استان را در خود جای داده است. درصد از کارگاه 41.92و 

ال های صنعتی استان به شهرستان گناوه اختصاص دارد. این شهرستان در سبیشترین سهم از تعداد کارگاه پس از دشتستان

 32.18های صنعتی نقاط شهری و درصد از کارگاه 16.49های صنعتی استان، درصد از کل کارگاه 22.34مورد بررسی 
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درصد،  29.59 بوشهر با سهم هایهای صنعتی نقاط روستایی استان بوشهر را در اختیار داشته است. شهرستاندرصد از کارگاه

 .اندگرفتههای بعدی قرار درصد در رتبه 4.23م درصد، تنگستان با سه 5.44درصد، دشتی با سهم  3.22کنگان با 

 دهدیمرا نمایش  1381های صنعتی استان بوشهر در سال ها از تعداد کارگاهسهم شهرستان 5نقشه 

صد و در 52.32های صنعتی استان به ترتیب سهم نقاط شهری و روستایی استان بوشهر از تعداد کارگاه 1381در سال 

های ( کارگاه34.82(، دشتی)35.63(، دیر)25.33(، دیلم)25.49درصد بوده است. در این سال در شهرستان بوشهر) 49.21

 درصد(، کنگان 56.82) درصد(، گناوه 52.32) ی تنگستانهاشهرستانصنعتی شهری باالترین سهم را داشته و در طرف مقابل 

 . اندداشتهی صنعتی نقاط روستایی هاکارگاهدرصد( باالترین سهم از  55.46)

 1331ها به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال های صنعتی استان در سطح شهرستان: توزیع کارگاه113جدول 

 
 صد()در 1331های صنعتی استان بوشهر در سال ها از تعداد کارگاه: سهم شهرستان12نمودار 

 
 محاسبات مشاور و 1331مأخذ: سرشماری کارگاهی سال 
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 )درصد( 1331سال  ها درشهرستانهای صنعتی موجود در استان بوشهرو : سهم نقاط شهری از تعداد کارگاه13نمودار 

 
 و محاسبات مشاور1331سرشماری کارگاهی سال  مأخذ:

نمایش  1381آن به تفکیک تعداد کارکن در سال  هایهای صنعتی استان بوشهر و شهرستانتعداد کارگاه 192جدولدر 

 داده شده است. 

های های صنعتی استان بوشهر به کارگاهی از کارگاهاعمدههمانند کلیه نقاط کشور بخش  شودمیمالحظه  طور کههمان

استان  1381کارکن اختصاص دارد. بر اساس نتایج استخراج شده از سرشماری کارگاهی سال صنعتی کوچک تا پنج نفر 

 درصد بوده است.  24.96های صنعتی استان نفر کارکن و کمتر از کل کارگاه 5های صنعتی دارای سهم کارگاه

های صنعتی استان کارگاهدرصد از  1.63نفر کارکن،  2تا  6های صنعتی استان دارای درصد از کارگاه 3.96همچنین 

های درصد از کارگاه 9.12نفر کارکن،  42تا  29های صنعتی استان دارای درصد از کارگاه 9.83نفر کارکن،  12تا  19دارای 

نفر کارکن و بیشتر  199های صنعتی استان دارای درصد از کارگاه 9.26 تیدرنهانفر کارکن و  22تا  59صنعتی استان دارای 

 استان نیز صادق است.  هایاین وضعیت در مورد کلیه شهرستان. اندبوده
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 1331هابرحسب ابعاد کارگاه در سال استان و شهرستان یهای صنعتکارگاه:119جدول
هاکارگاه

 برحسب

تعداد 

کارکن و 

شهرستان 

در رده 

 -ت

 -صنعت 

 ساخت 

ساخت -صنعت -ت تعداد کارکن و شهرستان در رده برحسبهاکارگاه

1331  
ها )درصد(های استان و شهرستانسهم ابعاد مختلف کارگاه  

ج

 مع 

 5تا  1

 نفر 

 2تا  6

 نفر 

تا  19

نفر  12  

تا  29

نفر  22  

تا  39

نفر  42  

تا  59

نفر  22  

نفر و 199

 بیشتر 

ج

 مع 

 5تا  1

 نفر 

 2تا  6

 نفر 

تا  19

نفر  12  

تا  29

نفر  22  

تا  39

نفر  42  

تا  59

نفر  22  

نفر  199

 و بیشتر

 استان 
42

43 
3221 139 62 21 16 5 11 

19

9 

24.9

6 
3.96 1.63 9.42 9.38 9.12 9.26 

 بوشهر 
83

9 
339 65 25 4 2 9 4 

19

9 

88.5

1 
3.43 2.83 9.46 9.23 9.99 9.46 

 تنگستان 
21

1 
129 19 4 2 3 1 1 

19

9 

29.9

5 
4.34 1.29 9.25 1.42 9.43 9.43 

 دشتستان 
13

69 
9123  23 33 11 19 3 6 

19

9 

23.3

8 
1.22 2.43 9.81 9.34 9.22 9.44 

 دشتی 
23

1 
225 3 3 9 9 9 9 

19

9 

23.4

9 
1.39 1.39 9.99 9.99 9.99 9.99 

 دیر 
16

9 
156 2 1 1 9 9 9 

19

9 

23.5

9 
1.25 9.63 9.63 9.99 9.99 9.99 

 دیلم 
19

3 
193 4 9 9 9 9 9 

19

9 

26.2

6 
3.34 9.99 9.99 9.99 9.99 9. 99  

 کنگان
33

2 
323 11 3 1 1 9 9 

19

9 

25.2

8 
3.24 9.88 9.22 9.22 9.99 9.99 

 گناوه 
26

5 
254 8 9 2 9 1 9 

19

9 

28.8

6 
9.83 9.99 9.21 9.99 9.19 9.99 

 1331مأخذ: سرشماری کارگاهی سال 
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 ستان بوشهرا یصنعت یهاسهم ابعاد مختلف کارگاه از کل کارگاه: 11نمودار 

 
 و محاسبات مشاور 1331مأخذ: سرشماری کارگاهی سال 
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برحسب تعداد کارکن و به تفکیک کدهای  1381های صنعتی استان بوشهر در سال کارگاه 111جدول و111جدول در 

د کارگاه در سال ابعا کیاستان بوشهر به تفک یهای صنعتاز تعداد کارگاه یمختلف صنعت یهاسهم فعالیتو  ISIC دو رقمی

نفر  22تا  59های بیشترین سهم از تعداد کارگاه 1381شود در سال مالحظه می طور کههمان شده است. ارائه )درصد( 1381

درصد باقیمانده مربوط به صنایع تولید زغال ککو  29درصد سهم مربوط به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و  89با 

 نفت بوده است . هایپاالیشگاه

های مربوط به درصد و فعالیت 33.33نفر مربوط به صنایع مواد غذایی با سهم  422تا  199های بیشترین سهم از کارگاه

همچنین بیشترین سهم از  .درصد سهم بوده است 22.22با  هرکدامتولید منسوجات و تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 

 هر نقل و ملحنفر کارکن مربوط به صنایع مربوط به تولید محصوالت شیمیایی و تولید سایر وسایل  222تا  599های کارگاه

 .باشدیمصد سهم در 59با  کدام
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 برحسب تعداد کارکن 1331های صنعتی استان بوشهر در سال کارگاه:119جدول 

کد 
ISIC 

 عنوان فعالیت 
جم

 ع 

 1تا  1

 نفر 

 9تا  1

 نفر 

 19تا  11

 نفر 

 29تا  21

 نفر 

 19تا  31

 نفر 

 99تا  11

 نفر 

تا  111

نفر  199  

تا  111

نفر  999  

 نفر و1111

 بیشتر 

های صنعتی کلیه فعالیت  
424

3 
3283 139 62 21 16 5 2 2 9 

 9 9 3 4 5 13 39 35 534 664 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

16 
تولید محصوالت از توتون و 

 تنباکو
1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 

 تولید منسوجات 13
128

3 
1232 1 3 1 1 9 2 9 9 

 9 9 9 9 9 9 2 3 381 386 تولید پوشاک 18

 9 9 1 9 9 9 9 9 3 4 تولید کیف و کفش 12

29 
تولید چوب و محصوالت چوبی 

مبلمان رازیغبه  
233 232 5 9 9 9 9  9 9 9 

 9 9 2 9 1 9 2 1 4 19 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

22 
ی هارسانهانتشار، چاپ و تکثیر 

 ضبط شده
42 44 9 5 9 9 9 9 9 9 

23 
و کک  زغالصنایع تولید 

های نفتپاالیشگاه  
2 9 9 1 9 9 1 9 9 9 

24 
صنایع تولید مواد و محصوالت 

 شیمیایی
12 8 9 9 2 1 9 9 1 9 

25 
تولید محصوالت الستیکی و 

 پالستیکی
39 23 1 4 9 1 9 1 9 9 

26 
تولید سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
333 312 12 19 2 1 9 9 9 9 

 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 تولید فلزات اساسی 23

28 
تولید محصوالت فلزی فابریکی 

آالتنیجزماشبه  
812 321 22 4 1 1 9 9 9 9 

آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22  45 49 4 1 9 9 9 9 9 9 

39 
 حسابگرآالت اداری، تولید ماشین

 و محاسباتی
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

31 
آالت مولد و انتقال تولید ماشین

 برق
135 131 2 2 9 9 9 9 9 9 

32 
تولید رادیو و تلویزیون و 

ی ارتباطیهادستگاه  
3 3 9 9 9 9 9 9 9 9 

 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلحملتولید سایر وسایل  35  32 22 3 2 2 2 9 9 1 9 

411 129 تولید مبلمان 36  1 2 9 3 9 9 9 9 

 9 9 9 9 9 9 1 9 9 1 بازیافت 33

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 کشت و صنعت 38

 1331سال  یکارگاه یسرشمار ، رانیمرکز آمار ا :مأخذ
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 1331ل کارگاه در سا ابعاد کیاستان بوشهر به تفک یهای صنعتاز تعداد کارگاه یمختلف صنعتیهاسهم فعالیت: 111جدول

 )درصد(

کد 
ISIC 

 عنوان فعالیت 
جم

 ع 

 1تا  1

 نفر

 9تا  1

 نفر 

 19تا  11

 نفر

 29تا  21

 نفر 

 19تا  31

 نفر 

 99تا  11

 نفر 

 199تا 111

 نفر 

تا  111

نفر  999  

نفر و  1111

 بیشتر 

های صنعتی کلیه فعالیت  199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 

شامیدنیصنایع مواد غذایی و آ 15  
15.6

5 
13.38 53.62 43.48 61.29 31.25 89.99 33.33 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.93 9.92 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16

 تولید منسوجات 13
39.3

3 
32.95 9.33 4.35 4.36 6.25 9.99 22.22 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 2.29 2.31 2.55 2.19 تولید پوشاک 18

 9.99 9.99 11.11 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.98 9.92 تولید کیف و کفش 12

29 
تولید چوب و محصوالت چوبی به 

 غیر از مبلمان
6.53 6.82 3.85 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 22.22 9.99 6.25 9.99 2.29 9.33 9.19 9.24 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

22 
ی هارسانهانتشار، چاپ و تکثیر 

 ضبط شده
1.15 1.19 9.99 3.25 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

23 
صنایع تولید زغال کک و 

های نفتپاالیشگاه  
9.95 9.99 9.99 1.45 9.99 9.99 29.99 9.99 9.99 9.99 

24 
صنایع تولید مواد و محصوالت 

 شیمیایی
9.28 9.29 9.99 9.99 2.52 6.25 9.99 9.99 59.99 9.99 

25 
تولید محصوالت الستیکی و 

 پالستیکی
9.31 9.58 9.33 5.89 9.99 6.25 9.99 11.11 9.99 9.99 

26 
تولید سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
3.24 3.82 2.23 14.42 2.52 6.25 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.19 9.92 تولید فلزات اساسی 23

28 
تولید محصوالت فلزی فابریکی 

آالتماشینجزبه  

12.3

9 
12.82 16.22 5.89 4.36 6.25 9.99 9.99 9.99 9.99 

آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22  1.96 1.99 3.98 1.45 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

39 
آالت اداری، حسابگر تولید ماشین

محاسباتیو   
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

31 
آالت مولد و انتقال تولید ماشین

 برق
3.18 3.28 1.54 2.29 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

32 
تولید رادیو و تلویزیون و 

ی ارتباطیهادستگاه  
9.93 9.98 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیقتولید  33  9.28 9.39 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.15 9.14 تولید وسایل نقلیه موتوری 34

ونقلتولید سایر وسایل حمل 35  9.22 9.33 2.31 2.29 2.52 12.59 9.99 9.99 59.99 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 18.35 9.99 2.29 9.33 2.86 2.83 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 1.45 9.99 9.99 9.92 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 کشت و صنعت 38

 و محاسبات مشاور1331مأخذ: مرکز آمار ایران ،سرشماری کارگاهی سال 
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 )درصد( 1331در سال  صنعتی های مختلفصنعتی از فعالیت سهم ابعاد مختلف کارگاه :112جدول 

کد 
ISIC 

 عنوان فعالیت 
جم

 ع 

 1تا  1

 نفر

 9تا  1

 نفر 

 19تا  11

 نفر

 29تا  21

 نفر 

 19تا  31

 نفر 

 99تا  11

 نفر 

 199تا 111

 نفر 

تا  111

نفر  999  

نفر و  1111

 بیشتر 

های صنعتی کلیه فعالیت  199 23.23 3.96 1.63 9.42 9.38 9.12 9.21 9.95 9.99 

 9.99 9.99 9.45 9.69 9.35 1.26 4.52 11.39 89.42 199 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 199 تولید محصوالت از توتون و تنباکو 16
199.9

9 
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 9.16 9.99 9.98 9.98 9.23 9.98 22.38 199 تولید منسوجات 13

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.52 9.38 28.39 199 تولید پوشاک 18

 9.99 9.99 25.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 35.99 199 تولید کیف و کفش 12

29 
تولید چوب و محصوالت چوبی به 

 غیر از مبلمان
199 28.12 1.81 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 9.99 9.99 29.99 9.99 19.99 9.99 29.99 19.99 49.99 199 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

22 
های انتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 ضبط شده
199 82.89 9.99 19.29 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

23 
صنایع تولید زغال کک و 

های نفتپاالیشگاه  
199 9.99 9.99 59.99 9.99 9.99 59.99 9.99 9.99 9.99 

24 
صنایع تولید مواد و محصوالت 

 شیمیایی
199 66.63 9.99 9.99 16.63 8.33 9.99 9.99 8.33 9.99 

25 
تولید محصوالت الستیکی و 

 پالستیکی
199 36.63 3.33 13.33 9.99 3.33 9.99 3.33 9.99 9.99 

26 
تولید سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
199 22.58 3.56 2.23 9.52 9.39 9.99 9.99 9.99 9.99 

 199 تولید فلزات اساسی 23
199.9

9 
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

28 
تولید محصوالت فلزی فابریکی 

آالتماشینجزبه  
199 26.58 2.62 9.42 9.12 9.12 9.99 9.99 9.99 9.99 

آالت و تجهیزاتتولید ماشین 22  199 88.82 8.82 2.22 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

39 
آالت اداری، حسابگر  تولید ماشین

 و محاسباتی
199 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

31 
آالت مولد و انتقال تولید ماشین

 برق
199 23.94 1.48 1.48 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

32 
تولید رادیو و تلویزیون و 

های ارتباطیستگاهد  
199 

199.9

9 
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 199 تولید ابزار پزشکی، اپتیکی و دقیق 33
199.9

9 
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

 199 تولید وسایل نقلیه موتوری 34
199.9

9 
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 

ونقلل حملتولید سایر وسای 35  199 34.36 3.62 5.13 5.13 5.13 9.99 9.99 2.56 9.99 

 9.99 9.99 9.99 9.99 2.59 9.99 1.63 9.83 25.99 199 تولید مبلمان 36

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 199.99 9.99 9.99 199 بازیافت 33

 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 199 کشت و صنعت 38

 و محاسبات مشاور1331مأخذ: مرکز آمار ایران ،سرشماری کارگاهی سال 



تحل   استان بوشهر وبودجهبرنامهسازمان  
 معدن()بخش صنعت و  یاقتصاد یاهتی فعال  یاهنهی زم  لی 
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 )درصد( 1331در سال  صنعتی های مختلفصنعتی از فعالیت سهم ابعاد مختلف کارگاه: 11نمودار 

 
 و محاسبات مشاور1331سال  یکارگاه ی،سرشمار رانیمرکز آمار ا مأخذ:

 
 1331سال  یکارگاه ی،سرشمار رانیمرکز آمار ا مأخذ:




