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نمایدسپاسگزاری می  

 عنوان فصل نام و نام خانوادگی

 حید امیریو
 نظام درآمد، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای،

 حمل و نقل، تورم

 سمانه دوانی
جمعیت، تربیت بدنی، فرهنگ و هنر، ارتباطات و فناوری 

 اطالعات

 فعالیت و اشتغال، انرژی سید حمزه موسوی

 تجارت خارجی، بانکداری، تعاون سید جعفر موسوی

 زی و منابع طبیعی، محیط زیست ، منابع آبکشاور اسماعیل عباسی

 صنعت و معدن رضا غالمیان

 فریبا سرخوش
بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش 

 ای، رفاه و تأمین اجتماعیفنی و حرفه

 رفاه و توزیع منابع و امکانات، رشد اقتصادی قمر کرمپور

 طاهره رضایی
مسکن، میراث فرهنگی و عمران شهری، عمران روستایی، 

 گردشگری

 بررسی و نظارت: علیرضا محمدی باغمالیی

 



 

 پیشگفتار
یابد، تالشی جهت  گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان که هر سال توسط معاونت هماهنگی برنامه و بودجه انتشار می

باشد.گزارش حاضر کهه بهه بررسهی     ها و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان در سال می انعکاس عملکرد بخش

پردازد، در چهار بخش تهیه و تنظیم گردیده است. بخش اول تصویری است از وضعیت  می 0019-11های  استان طی سال وضعیت

های فرابخشی مورد بررسهی و تحلیهل قهرار دههد.      های کالن رشد اقتصادی استان و سعی دارد مسائل مربوطه را در حوزه شاخص

حمل و نقل و عمران شهری و روستایی پرداخته است. بررسی وضهعیت اسهتان   بخش دوم به بررسی امور زیربنایی از جمله انرژی، 

باشد. بخش چهارم به بررسی وضهعیت   های منابع آب، کشاورزی و صنعت و معدن از مباحث مطرح شده در فصل سوم می در بخش

 استان در امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پرداخته است.

هها   های اجرایی استان و تالش کارشناسان ذیربط در کلیهه بخهش   دون همکاری دستگاهاز آنجا که گردآوری اطالعات موجود ب

های اجرایی و کارشناسان مربوطه که در تهیه این گزارش از طریه  ارائهه آمهار و     پذیر نبوده است، بدینوسیله از کلیه دستگاه امکان

نماید با ارائه نقطه نظهرات   نظران و کارشناسان دعوت می باند قدردانی و تشکر نموده و از کلیه صاح اطالعات مشارکت موثر داشته

 و پیشنهادات ما را در ارتقای کمی و کیفی گزارشات بعدی یاری نمایند.

 دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از تمامی همکاران ذیربط در تهیه و تدوین این گزارش ابراز نمایم. در پایان الزم می
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 و ساختار آن جمعیتبخش اول ـ  
 

 

 

 مقدمه 

یارهای جمعیتی و بکهار بسهتن   ها و معباشد. توجه به شاخصریزی در کشور بر اساس جمعیت میمبنای اساسی هر نوع برنامه

 ههای   ریهزی ریهزی پایهدار داشهته باشهد. آمارههای جمعیتهی در برنامهه       تواند نقهش بسهیار مهمهی در برنامهه    آنها در بعد اجرایی می

ترکیب تواند کاربرد زیادی داشته باشند. معموالً با تغییر اندازه و ای، رفاه اجتماعی، اشتغال میروستایی، توسعه ملی و منطقه شهری

توانهد موجهب رشهد اقتصهادی و توسهعه ههر       کند. رشد جمعیت تا حدی مهی سنی جمعیت، پتانسیل و نیازهای جمعیت هم تغییر می

کشوری گردد ولی توسعه بیشتر، نیازمند متناسب بودن جمعیت و امکانات اقتصادی است. برای تعادل بین جمعیت و میزان امکانات 

باشد. از عوامل موثر بر رشد جمعیت میزان مهر  و میهر، زاد و ولهد کودکهان و     جمعیت نیاز میجامعه شناخت عوامل موثر بر رشد 

آوری آمارهای جمعیتی در قالب سرشماری عمومی جمعیت در کهل کشهور   تا کنون جمع 0005مهاجرت می باشد. در ایران از سال 

ها و اطالعات پایه ای در مورد تعهداد، سهاختار و   هدف کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمع آوری داده انجام شده است.  

ریزان، سیاست گذاران، دولت مردان و پژوهشهگران و   _ویژگی های عمده افراد جامعه و واحدهای مسکونی کل کشور برای برنامه

ز اهداف اصلی سایر کاربران است. تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه خانوار و مسکن برای اجرای طرح های آماری یکی دیگر ا

 سرشماری می باشد.
 

 جمعیت استان

و  41136341، جمعیت کشور و استان بوشهر در این سال به ترتیهب  0015براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

را  33استان کشور رتبهه   00درصد بوده که در بین  05/0نفر بوده است. سهم جمعیتی استان بوشهر از کل کشور معادل  0060011

 30/0برای کل کشور  0011-15. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت در سالهای استاز نظر دارا بودن جمعیت به خود اختصاص داده 

 درصد بدست آمده است.  0/3درصد و برای استان بوشهر 
 

 جمعیت و متوسط رشد استان: 9-9جدول شماره 

 متوسط رشد ساالنه )درصد( جمعیت سال
0005آبان   019604 111 

0005آبان   350405 3/5 

0055آبان   004960 0/3 

0065مهر   603090 5/9 

0045آبان   400645 0/1 

0095آبان   996364 0/4 

0011آبان   0103101 0/0 

0015آبان   0060011 3/0 
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 جمیعت شهری و روستایی و ضریب شهرنشینی

نفر و روستایی با جمعیهت ییرسهاکن    905155، جمعیت نقاط شهری 0015براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

درصد بوده است این نهرخ   40نفر بوده است. در حالیکه در این سال نرخ شهرنشینی برای کل کشور  034005استان بوشهر برابر با 

 درصد می باشد. 1/40در استان بوشهر 

درصهد   1/40سال برای استان بوشهر  ، نرخ شهرنشینی در این0015بر اساس جمعیت سرشماری شده در استان بوشهر  سال 

درصد مربهوط بهه شهرسهتان بوشههر و       6/10های استان با می باشد. باالترین ضریب شهرنشینی در این سال در میان شهرستان

درصهد،   4/90درصهد،  دیلهم بها     6/10. شهرسهتان بوشههر بها    اسهت  درصد مربوط به شهرستان تنگستان  5/01پایین ترین نیز با 

درصهد و   61درصد، شهرستان دشهتی بها    0/45درصد، شهرستان کنگان با  9/44درصد، شهرستان گناوه با  5/41یر با شهرستان د

 اند.های بعدی ضریب شهرنشینی استان بوشهر قرار داشتهدرصد در رتبه 1/64شهرستان دشتستان  با 
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعیت و خانوار:  9-1جدول شماره 

 تعداد خانوار رحش
 جمعیت

 زن مرد مرد و زن

 کل استان

 11501 11014 019604 111 0005آبان 

 030394 000009 350405 51010 0005آبان 

 061014 049066 004960 69011 0055آبان 

 011691 000510 603090 019304 (0)0065آبان 

 000450 051011 610353 009100 (0)0041مهر 

 066395 044011 400645 003369 (0)0045مهر 

 009315 069163 996364 011000 (0)0095آبان 

 040110 561155 0103101 304136 (0)0011آبان 

 503649 631433 0060011 030936 (0)0015آبان 

 593111 661111 0350111 040111 0011برآورد  

 نقاط شهری

 05394 06101 00034 111 0005آبان 

 35541 31100 50630 01004 0005آبان 

 50545 60561 001000 30130 0055آبان 

 001130 054150 016145 55566 0065آبان 

 064151 099036 056195 60340 0041مهر 

 011103 310504 010091 43031 0045مهر 

 346416 011661 544065 039350 0095آبان 

 031115 090099 410010 069654 0011آبان 

 019001 004506 905155 304135 0015آبان 

 034111 011111 104111 394111 0011برآورد  

 نقاط روستایی

 90330 90164 064311 111 (3)0005آبان 

 16000 011165 014319 01013 (3)0005آبان 

 000133 000414 339401 00545 (3)0055آبان 

 009406 050664 011000 50419 0065آبان 

 065446 041051 006036 50066 0041مهر 

 064000 065450 003990 56916 0045مهر 

 009400 060619 010011 61413 0095آبان 

 001910 046091 035110 44405 0011آبان 

 000340 093330 035015 90365 0015آبان 

 055111 049111 000111 95111 0011برآورد  

 است. شده آمار خانوار و جمعیت کل استان منظور در ساکن ییر جمعیت و خانوار آمار تعداد( 0

 است. شده منظور روستایی نقاط آمار در ساکن ییر جمعیت و خانوار آمار ( 3
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  بعد خانوار

کنند. به عبهارت دیگهر   خانوار در ایران زندگی می 30016105، تعداد  0015طب  سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

  60/0برابر بها   0015خانوار در استان در سال  030936نفر بوده است. بعد خانوار بدست آمده برای  0/0بر با بعد خانوار در کشور برا

اند. باالترین بعد خهانوار   کردهخانوار در این سال زندگی می 304136نفر بوده و  09/0بعد خانوار در استان  11نفر می باشد. در سال 

نفر، کمتهرین   4/0نفر تعل  داشته است. شهرستان های بوشهر و جم با دارا بودن  6/6ن با شهرستان به شهرستان کنگا 01در بین 

 اندمیزان بعد خانوار در استان را به خود اختصاص داده

 

 شهرهای استان بوشهر و تعداد  جمعیت

. بعد از آن شهرستان شهر، در رتبه نخست قرار گرفته است 1، شهرستان دشتستان با 0011شهر استان بوشهر در سال  09از 

های دیلم، عسلویه و شهرستان شهر 0های تنگستان، جم و کنگان  با شهر، شهرستان 0شهر، شهرستان بوشهر و دشتی با  5دیر با 

 اند.شهر قرار داشته 3و گناوه  با  هر کدام با 

ای باالترین جمعیهت شههری اسهتان    نفر جمعیت دار 330510از نظر جمعیتی در میان شهرهای استان بوشهر، بندر بوشهر با 

 اند.نفر  دارای کمترین جمعیت شهری بوده 3005بوشهر و شهر بوشکان با جمعیت برابر با  

 01شهر اسهتان زیهر    31بر حسب طبقات جمعیت شهری،شهرهای استان بوشهر با تراکم کم جمعیتی روبرو هستند بطوریکه 

نفهر   001564نفر جمعیت و شهر برازجان بها   330510تان بوشهر تنها بندر بوشهر با شهر اس 04اند. از میان هزار نفر جمعیت داشته

 اند.، باالی صد هزار نفر جمعیت داشته0015در سال 

 

 نسبت جنسی  

نفر مرد در کشور زندگی می 010نفر زن،  011باشد. یعنی به ازای هر نفر می 010برابر با  0015نسبت جنسی کشور در سال 

نفر بوده که از این لحاظ رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده  000ین سال نسبت جنسی استان بوشهر  برابر با کنند. در هم

ههای نفهت و گهاز خصوصها در     است. باال بودن نسبت جنسی در استان بوشهر به دلیل وجود نیروی کار مهاجر مرد مجرد در پروژه

 561155نفر جمعیت استان،  0103101، از 0011در آبان ماه سال باشد. کنگان میمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شهرستان 

 به دست می آید.  001نفر زن بوده اند که در نتیجه، نسبت جنسی برابر  040110نفر مرد و 

 

 تراکم نسبی جمعیت  

 شهاخص در اسهتان بوشههر در   نفر در کیلومتر مربع بوده اسهت.  ایهن    0/01برابر با  0015تراکم نسبی جمعیت کشور درسال 

باشد. استان بوشهر از نظر تراکم نسبی جمعیهت در سهال   نفر در هر کیلومتر مربع می 51و  05به ترتیب برابر با  15و  11های سال

 کشور قرار گرفته است.  04در رتبه  15
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نفهر در کیلهومتر    4/300ابهر بها   باالترین تراکم نسبی جمعیت در استان بوشهر متعل  به شهرستان کنگان و بر 0015در سال 

نفر در هر کیلومتر مربع دومین شهرستان می باشد. شهرسهتان دشهتی بها     309باشد و بعد از آن شهرستان بوشهر با تراکم مربع می

 نفر در هر کیلومتر مربع کمترین تراکم را در این سال به خود اختصاص داده است. 04

 

 جمعیت برحسب گروههای عمده سنی

طالعات جمعیتی برای داشتن تصویری کلی از ساخت جمعیت، ساختار سنی جمعیت را میتوان در سه گرو عمد ی سهنی  در م   

  :زیر بررسی کرد

 سال 00-1جمعیت  *

 سال  60-05* جمعیت  

 سال و بیشتر  65* جمعیت 

و سالمندی جمعیت میانسالی  بندی فوق، جمعیت شناسان به مطالعه و بررسی جوامع مختلف از نظر جوانی، براساس سه طبقه

 نشان میدهد 0015تا  0005جمعیت استان را در سه گرو عمد سنی طی سالهای  ل زیرمیپردازند. جدو

 

 )نفر( جمعیت برحسب گروههای عمده سنی: 9-9جدول شماره 

 ساله و بیشتر 65 ساله 63-95 ساله 93-0 جمع گروه سنی

 9000 016061 90015 019604 0005آبان 

 03013 039616 000104 350405 0005 آبان

 33901 040400 050033 004960 0055آبان 

 06064 314910 314935 603090 0065آبان 

 09313 000001 000400 610353 0041مهر 

 34915 011565 006305 400645 0045آبان 

 05150 633546 334404 996364 0095آبان 

 01446 400636 309504 0103101 0011آبان 

 01100 911140 015005 0060011 0015آبان 

 59111 950111 000111 0351111 0011برآورد 
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 9911برآورد سال تا  9995جمعیت برحسب گروههای عمده سنی بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سالهای 

 
 

 9915تا  9995روند تغییرات جمعیت از 

 
 

 جوانی جمعیت

جمعیت را جمعیت  درصد و بیشتر از یک01شاخص چنانچه  سنجند. براساس این ورتهایم می ستجوانی جمعیت را با ت میزان

 .میشود جوان تلقی عنوان جمعیت جمعیت بهسال و باالتر قرار دارند،  65درصد در سنین  0و  سال05کمتراز 
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 واحد: درصد 9995-15 بوشهر میزان جوانی جمعیت استان

 
 

 میانگین و میانه سنی جمعیت

است. بررسی میهانگین و میانهه سهنی     جمعیت سنی کشور میانگین و میانه مهم دربررسی ساختارسنی جمعیت از شاخصهای 

جمعیت پیرتر و نصف دیگهر در   جمعیت، تصویر واضحتری از جوانی جمعیت را عرضه میکند. میانه سنی، سنی که درآن دقیقا نصف

 39و  9/39،بهه ترتیهب برابهر     0015کل استان بهر اسهاس سرشهماری     سنی جمعیت سنین جوانتر از آن قراردارند. میانگین و میانه

 .میباشد

 

 عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان 

باروری به تعداد موالید برای هر زن اشاره دارد. بهاروری  ومیر و مهاجرت.  عوامل مؤثر بر رشد جمعیت عبارتند از زادوولد، مر 

ی شود که آنها نیز به نوبه خود تحت تاثیر شماری از عوامل اجتماعی، فرهنگی ، اقتصهادی،  مستقیما از سوی چندین عامل تعیین م

 بهداشتی و دیگر عوامل محیطی قرار دارند.

 ،کهاهش 0011نوزاد در سهال   01/0و به  0014نوزاد در سال  63/0به  0011نوزاد در سال  95/0ز میزان باروری زنان استان ا

،نهرخ   0011-15و رسیدن سن متولدین این دهه به سهن ازدوا  در دور   0061جمعیت در دهه  هفزایندفته است. با توجه به رشد ای

نوزاد رسید است. از اینرو افزایش مزبور به دلیل افهزایش زنهان در سهن     16/0باروری طی دور مذکور اندکی افزایش یافته و به رقم 

 .ری را نمی توان به سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت نسبت دادباروری است نه افزایش فرزندآوری زنان و این افزایش بارو
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 بوشهرروند شاخص باروری زنان در استان : 9-3جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9910 سال

 05141 06055 01610 30460 33903 01060 والدت

 0/01 0/03 0/63 0/90 0/16 0/95 میزان موالید

 

 والدت

واقعههه در اسههتان    05141درصهد از آن مشههتمل بههر    0/0ثبهت شهده کشهور،  واقعه والدت 0000039از ، 0011در سهال 

به طور متوسهط در سهال    د.درصهد کاههش را نشهان مهی دهه 9/4، 0019بوشههر بهه ثبهت رسهیده اسهت کهه نسهبت بهه سهال 

یشهترین تعهداد ثبهت     .در استان ثبت شده است الدتواقعه و 04ساعت 01و در هر  00،در هر شبانه روز  0354در هر ماه  ، 0011

اسهتان کشهور    00استان بوشهر در بهین   .متعل  به شهرستان دیلم بوده است والدتمربوط به شهرستان بوشهر و کمترین  والدت

 را در ثبت والدت دارا می باشد. 30رتبه 

 

 9911به تفکیک شهرستان: سال ثبت والدت 

 
 

 میزان مرگ و میر

 0019واقعهه بهود کهه نسهبت بهه سهال        5540برابهر   0011استان در سال  هشد ومیرهای ثبت ومیر تعداد مر  یزان مر م

در هزار نفر جمعیت بود که نسبت به سال  0/0ومیر استان برابر  ،نرخ مر 0011ر سال دداشته است. درصد  0/30،افزایشی معادل 

 .افزایش یافته است واحد درصد 49/1گذشته، 
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 بوشهرشده در استان  ومیرهای ثبت تعداد مرگ: 9-5جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9910 سال

 5540 0090 0063 0005 0190 0053 مر  و میر

 01/0 60/0 03/0 65/0 03/0 30/0 میزان مر  و میر 

 

 

 9911به تفکیک شهرستان: سال ثبت مرگ 

 
 

 ازدواج و طالق

زنههان هرگههز ازدوا  نکههرده و مههردان     ) در نبهود جمعیهت واقعهی در معهرض یهک رویهداد طالقو میزان عمومی ازدوا  

ق میههزان  طهال در دسهترس تریهن میههزان ازدوا  و   (قالده سهال بهرای ازدوا  و زنهان و مهردان دارای همسهر بهرای ط الیبها

رخهداده در یههک سههال بههه جمعیههت میانههس آن سههال و بههه         اسهت کهه از تقسهیم تعهداد رویدادههای (هام)خههای ناخالهص 

 .سهاکن بیهان مهی شهود بهه دسهت مهی آیهد (زن و مهرد)صهورت تعهداد رویهداد بهه ازای ههر ههزار نفهر جمعیهت ایرانهی 

 

 ازدواج

ده اسهت بهه عبارتههی از هههر   در ههزار نفهر جمعیهت بهو 9/5میهزان عمومهی حاصهل از ازدوا  در اسهتان  ،0011در سهال  

ام  34رویهداد ازدوا  رخهداده کهه در مقایسهه بها سهایر اسهتانها در رتبهه  6نفهر جمعیهت سهاکن ایرانهی در اسهتان حهدود  0111

تان سهمنان تریهن و اسهباالدر ههزار نفهر  0/1کشهوری قهرار دارد. بهر اسهاس ایهن تقسهیم بنهدی ، اسهتان خراسهان شهمالی بها 

،میهزان عمهومی ازدوا  در کشهور     0011در سال  .داشهته انهد0011در ههزار نفهر پاییهن تریهن میهزان ازدوا  را در سهال  3/5بها 

تریههن  باالمقایسهه میهزان عمومهی ازدوا  در شهرسهتان ههای اسهتان نشههان مههی دهههد،     .در هزار نفر جمعیت بوده است 9/6

1740 

1175 

591 
522 517 

263 250 209 173 133 
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در ههزار نفهر و پاییهن تریهن مربهوط بهه شهرسهتان تنگسهتان بهها   4/4وا  مربهوط بهه شهرسهتان دیلهم بها میهزان عمومهی ازد

 .در ههزار نفهر جمعیهت بهوده اسهت 4/0

 

 به تفکیک شهرستان 9911میزان عمومی ازدواج در سال 

 
 

 

هد کاهشهی را طهی کهرده اسههت و بیشههترین   میهزان عمومهی ازدوا  در اسهتان رون 0019تها  0011در طهول سهال ههای 

در ههزار نفهر جمعیهت بهوده اسهت  9/00بها میهزان  0011میهزان عمومهی ازدوا  در اسهتان طهی ایهن سهالها مربهوط بهه سهال 

 .هیده اسهتدر ههزار نفهر جمعیهت اسهتان رس 9/5افزایهش داشهته و بهه  0019نسهبت بهه سهال  0011و ایهن شهاخص در سهال 

؛ این شاخص در استان پایین تر از سطح کشور بوده 0011مقایسه این میزان در استان با سطح کشور نشان می دهد به جز در سال 

 است

 

 9911- 9910 یسالها یازدواج در کشور و استان ط یعموم زانیم: 9-6جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9913 9919 9911 9919 9910 سال 

 6/9 6/0 6/1 4/6 9/6 9/4 1/0 01/0 01/1 00/0 کشور

 5/9 5/0 5/5 6/0 4/0 4/6 9/0 1/4 01/4 00/9 استان بوشهر

 

 

  

7.7 
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 طالق

 بیانگهر تعهداد طهاق ههای رخ داده بهه ازای ههر ههزار نفهر از جمعیهت است طالقشهاخص میهزان عمومهی 

در ههزار نفهر جمعیهت ایرانههی سههاکن اسههتان بههوده اسههت بههه        9/0در اسهتان  طالق،میهزان عمومهی  0011در سهال 

داده اسهت. در مقایسهه بها سهایر اسهتانها، اسهتان بوشههر در رتبهه  رخ طالق 3نفهر جمعیهت حهدود  0111عبارتهی بهه ازای ههر 

و مازنههدران   (در هههزار نفههر   11/3)ام کشهوری قهرار دارد. بهر اسهاس ایهن تقسهیم بنهدی ، اسههتانهای خراسههان رضههوی     30

 0011سههال  را در  طالقپاییهن تریهن میهزان ( در ههزار نفهر 4/1)و اسهتان سیسهتان و بلوچسهتان  (باالتریندر ههزار نفهر 99/3)

 .داشهته انهد

 .در هزار نفر جمعیت بوده است 3/3این شاخص برای کشور 

 

 هرستانبه تفکیک ش 9911میزان عمومی طالق در سال 

 
 

 

 

 9911- 9910 یسالها یدر کشور و استان ط طالق یعموم زانیم: 9-7جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9913 9919 9911 9919 9910 سال

 3.3 3.0 3.31 3.3 3.3 3.0 3.0 3.3 0.1 0.1 کشور

 0.9 0.6 0.61 0.4 0.9 0.9 0.9 3.0 0.6 0.9 استان بوشهر
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 شاخص های جمعیتی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سرشماری نفوس و مسکن  :9-1جدول شماره 

 )کل استان(9915سال 

استان 

 بوشهر
 زن مرد جمعیت کل

تعداد 

 خانوار

بعد 

 خانوار

نرخ رشد 

 10-15سالیانه 

مساحت 

 شهرستان

تراکم در واحد 

 سطح

 مربع نفر به کیلومتر کیلومتر مربع درصد نفر خانوار نفر نفر نفر واحد

 51 30064 3/0 0/6 030936 503649 631433 0060011 استان

 309 0069 3/1 0/5 95530 005193 050503 319510 بوشهر

 01 0151 0/9 0/5 33191 04406 09141 46416 تنگستان

 01 0000 6/0 0/5 01114 00500 06519 41150 جم

 01 6034 0/1 0/6 41100 030906 034300 353104 دشتستان

 04 5136 3/3 0/5 30040 00010 00306 96001 دشتی

 34 3360 3/1 0/4 06010 31906 01416 61603 دیر

 31 0433 3/1 0/5 1956 04044 04650 00939 دیلم

 303 065 1/5 0/1 34940 09001 61040 014910 کنگان

 50 0991 3/5 0/6 39090 51651 50935 013090 گناوه

 11 405 3/0 0/5 06016 33006 50603 40159 عسلویه

 

 شاخص های جمعیتی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سرشماری نفوس و مسکن : 9-1جدول شماره 

 )مناطق شهری(9915سال 

مناطق 

 شهری
 بعد خانوار تعداد خانوار زن مرد جمعیت کل

نرخ رشد سالیانه 

15-10 

درصد 

 شهرنشینی

 درصد درصد نفر خانوار نفر نفر نفر واحد

 40/1 0/5 0/5 304135 019001 004506 905155 استان

 10/6 0/0 0/5 49301 003490 001416 340544 بوشهر

 01/5 6/1 0/6 6541 00699 00401 30034 تنگستان

 50/0 03/3 0/0 00310 09045 01600 09009 جم

 64/1 3/5 0/5 09034 90910 96305 040036 دشتستان

 61/0 0/6 0/6 06600 31491 31934 51606 دشتی

 41/5 5/5 0/4 00011 30110 30316 09314 دیر

 90/4 3/4 0/5 9019 00166 00015 39060 دیلم

 45/0 0/0- 0/0 30190 00561 06405 90015 کنگان

 44/9 3/4 0/4 30901 01350 01040 41430 گناوه

 00/9 01/9 0/0 4156 1104 30054 03010 عسلویه
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 های جمعیتی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سرشماری نفوس و مسکن شاخص : 9-90جدول شماره 

 )مناطق روستایی(9915سال 

مناطق 

 روستایی
 بعد خانوار تعداد خانوار زن مرد جمعیت کل

نرخ رشد 

 10-15سالیانه 

درصد 

 روستانشینی

 درصد درصد نفر خانوار نفر نفر نفر واحد

 39/0 1/0- 0/1 90910 000301 090316 034005 استان

 9 9- 0/0 4310 03010 03406 35104 بوشهر

 61/5 1/3 0/0 05510 36109 34300 50341 تنگستان

 05/6 0/0 0/6 9410 05169 06965 00100 جم

 03/0 1/6 0/6 33606 01135 01116 91130 دشتستان

 01/1 3/3- 0/0 4900 00000 00091 36410 دشتی

 31/5 0/6- 0/1 0310 5905 6511 03015 دیر

 09/0 0- 0/6 0409 0300 0056 6064 دیلم

 30/6 30 1/3 3913 0941 33636 36016 کنگان

 33/3 0/1 0/6 6040 00019 00053 33461 گناوه

 56/3 3/0- 0/1 9501 00341 39395 00560 عسلویه

 

 جمعیت پیش بینی

ارتبهاط   و پیونهد  جمعیهت،  موضهوع  بها  ن المللهی بی و ملی سطوح در سیاسی و اجتماعی اقتصادی، مسائل حاضر، عصر در   

 روند آن و جمعیت ساختار در کنکاش و مطالعه بدون برنامه ریزی گونه هر می دهد نشان بررسی ها .است کرده برقرار مستقیمی

 و گرانبهرای پژوهشه   معین سال تا جمعیت پیش بینی کنونی، جمعیت ساختار و تعداد به نسبت آگاهی بر عالوه .نیست امکانپذیر

 نیز جمعیتی دارد، اطالعات گوناگونی ابعاد برنامه ریزی که همانگونه .است برخوردار سزایی به اهمیت از دولتمردان و برنامه ریزان

سرشهماری   از جمعیهت  اطالعات اصلی که این به عنایت با .است نیاز مورد جنسی و سنی و جفرافیایی مختلف سطوح تفکیک به

پهیش   میشهود،  انجام بار یک سال5 و  01 زمانی فواصل در نیز سرشماری ها و است استخرا  قابل مسکن و نفوس عمومی های

 آن، تغییهرات  بررسی و حال و گذشته نگاهی به بنابراین .میکند پیدا ویژه ای جایگاه و اهمیت آتی سالهای برای جمعیت بینیهای

  .تلقی میشود مهم و ضروری پیش بینی، فرضیات ساخت و جمعیت استان پیش بینی در

 پیش روش ترین متداول که روش این در. است شده گرفته بهره «جمعیت بینی پیش ترکیبی» روش از بینی جمعیت  پیش   

 و مههاجرت  میهر،  و مهر   باروری، یعنی جمعیت تحوالت و تغییر بر موثر عوامل مجموعه عملکرد اساس بر باشد می جمعیت بینی

 .است شده فادهاست جمعیت جنسی و سنی ترکیب
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 جمعیت به تفکیک شهرستان پیش بینی : 9-99جدول شماره 

(9)9915سرشماری  شهرستان  9916 9917 9911 9911 

 0369931 0303065 0306001 0091455 0060011 استان

 000010 035310 006010 014010 319510 بوشهر

 90003 91090 41130 44965 46416 تنگستان

 45464 40009 43111 40091 41150 جم

 340410 366955 360101 356190 353104 دشتستان

 10010 13054 11300 99365 96001 دشتی

 66011 60439 60056 60190 61603 دیر

 09503 04510 06641 05401 00939 دیلم

 005604 000649 000401 011461 014910 کنگان

 003101 011650 014363 010940 013090 گناوه

 41000 44111 46606 45013 40159 یهعسلو

 بوده است. 0015بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  0015جمعیت سال (0

 

 

 

          9916-9911 به تفکیک مناطق شهری و روستاییاستان بوشهر پیش بینی خانوار : 9-91جدول شماره 

 )هزار نفر( 

 ش بینی  خانوار روستایی و غیرساکنپی پیش بینی  خانوار شهری پیش بینی  کل خانوار  شرح

 0011 0019 0014 0016 0011 0019 0014 0016 0011 0019 0014 0016 سال

 95 95 95 90 394 340 360 301 043 059 005 000 (3سرجمع)

 .باشد می هزار رقم به ارقام شدن گرد دلیل به سرجمع در تفاوت(3
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 بوشهر به تفکیک سن و جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر ساکن  استان (9)جمعیت پیبش بینی: 9-99جدول شماره 

 )هزار نفر(   9911سال 

 سن
 نقاط روستایی  و غیر ساکن نقاط شهری جمع

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

 06 06 03 00 04 11 61 60 030 ساله  1-0

 06 05 00 03 05 94 54 61 009 ساله 1-5

 00 00 36 06 01 45 01 50 011 ساله 00-01

 01 01 31 31 03 60 01 03 90 ساله 01-05

 1 00 33 36 01 56 05 03 49 ساله 30-31

 03 01 00 06 00 44 09 61 014 ساله 31-35

 05 30 09 09 54 015 60 91 000 ساله 00-01

 05 30 06 06 54 013 60 49 009 ساله 01-05

 03 05 34 03 03 40 00 54 010 ساله 00-01

 9 01 09 30 01 50 03 01 43 ساله 01-05

 4 4 00 01 30 03 36 01 56 ساله 51-50

 5 5 00 00 05 31 01 30 01 ساله 51-55

 5 5 01 00 00 35 04 09 05 ساله 60-61

 5 0 9 1 1 09 00 00 36 ساله 61-65

 0 3 5 6 0 01 1 6 05 ساله  40-41

 0 0 3 3 3 5 0 0 4 ساله 41-45

 3 3 0 0 0 6 5 5 01 ساله و بیشتر 91

 055 049 000 034 011 104 593 661 0،350 (3تمامی سنین)

 .است شده هزار بر تقسیم مختلف سنی های گروه در جمعیت(0
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 9911 تا9975 بوشهر استان ی ها شهرستان  مناطق و شهری نقاط جمعیت بینی پیش: 9-93جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9910 9915 9975 مناطق شهری 

 بوشهر 

 015000 314005 391143 390309 340544 300906 015360 060010 مناط  شهری

 1004 9911 9654 9033 9010 4433 9913 9400 خارك

 301501 303451 306060 331406 330510 015333 061166 000600 بوشهر

 31991 31000 01460 01330 09413 09143 06015 00104 چغادك

 35949 35045 30010 30935 30049 03931 6354 900 عالی شهر

 تنگستان

 36010 35015 30439 30161 30034 31195 05515 06045 مناط  شهری

 0101 0904 0691 0560 0003 0410 0356 3501 دلوار

 06100 06090 06103 05600 05019 00449 03001 01990 اهرم

 0301 0014 0114 0910 0494 0510 0014 3193 آباد

 دشتستان

 099155 090643 041010 045301 040036 050390 001110 031166 مناط  شهری

 1160 9950 9606 9005 9309 4951 4040 4161 سعد آباد

 03003 03105 00460 00011 00333 00000 00136 01154 وحدتیه

 9693 9041 9393 9191 4111 4650 6190 5130 شبانکاره

 030515 009640 005114 000316 001564 15001 10143 91060 برازجان

 4140 6119 6404 6511 6006 6100 4966 4400 دالکی

 0560 0091 0011 0001 0303 0090 0144 3495 تنگ ارم

 3414 3600 3593 3533 3060 3060 0104 0633 کلمه

 3006 3313 3309 3096 3005 3341 3004 0919 بوشکان

 31490 31011 01936 01060 09100 04309 05030 03419 آب پخش

 دشتی

 66900 60104 60003 60001 51606 50019 09001 04650 مناط  شهری

 00593 00310 03901 03061 03001 01056 1914 4060 کاکی

 0500 0094 0360 0000 0139 0691 0561 3440 بادوله

 05601 00056 00001 00911 01433 00100 03355 35310 و خورم

 0141 3113 3119 3936 3404 3539 3009 3005 شنبه

 دیر 

 50334 50135 51655 01006 09314 00305 04103 03150 مناط  شهری

 5999 5400 5610 5064 5000 0046 0016 0011 بردخون

 36510 35101 35016 30694 30190 31054 09535 06119 بندردیر

 4950 4661 4040 4311 4003 6149 5019 0194 بردستان

 5054 5336 5119 0140 0953 0000 0900 0096 دوراهک

 4509 4050 4040 6119 6934 6300 6163 5560 آبدان
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  9911 تا 9975 بوشهر استان ی ها شهرستان  مناطق و شهری نقاط جمعیت بینی پیش: 9-93جدول شماره ادامه 

مناطق شهری 

 شهرستان
9975 9915 9910 9915 9916 9917 9911 9911 

 کنگان

 96311 95130 90465 93536 90015 10190 06000 34916 مناط  شهری

 60990 63101 63119 60110 61094 46031 30104 04160 بندرکنگان

 00110 00443 00550 00009 00036 00505 9490 6940 بنک

 4033 4003 4310 4114 6113 4004 0500 3161 رافسی

 گناوه 

 99066 96010 90190 90935 41430 61431 60953 55051 مناط  شهری

 6109 6451 6596 6004 6353 5601 5361 0919 بندرریگ

 90539 41005 44015 45019 40043 60001 51590 51353 بندرگناوه

 دیلم

 03110 00146 01041 31014 39060 30910 33060 09330 مناط  شهری

 0140 3193 3916 3903 3400 3019 3013 0901 امام حسن

 39101 39110 34390 36015 35401 33010 01161 06000 بندردیلم

 جم

 00111 00401 01011 01396 09009 30050 05155 4119 مناط  شهری

 0906 0433 0603 0510 0011 3405 3040 0903 انارستان

 0410 0510 0096 0090 0393 3015 0919 150 یزر

 05041 00005 00013 03011 00006 06000 00140 5303 جم

عسلو

 یه

 03055 01113 01696 09514 04063 33405 00100 1096 مناط  شهری

 05316 00900 00011 00143 00554 4990 0441 0194 عسلویه

 30350 31633 31111 01000 09904 00510 4930 0000 نخل تقی

 5615 5001 5344 5031 0169 0009 3000 0496 چاه مبارك

 100540 119101 995151 963413 901130 400006 511005 019401 مناط  شهری استان
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 9911 تا 9915 روستایی مناطق حسب بر شهرستان تفکیک به بوشهر استان جمعیت بینی پیش: 9-95جدول شماره 

 9915اری سرشم شهرستان
 پیش بینی جمعیت سال های :

9916 9917 9911 9911 

 39451 39001 34033 36346 35104 بوشهر

 55300 50449 50316 50416 50341 تنگستان

 90406 90090 93539 90440 91130 دشتستان

 34391 34331 34111 36136 36410 دشتی

 03940 03910 03410 03569 03015 دیر

 31009 39655 34150 34300 36016 کنگان

 30540 30054 30390 30109 33461 گناوه

 6500 6505 6010 6003 6064 دیلم

 03459 03619 03001 03010 00100 جم

 04041 04199 06161 06415 06516 عسلویه

 004301 000055 000150 034150 033044 کل مناط  روستایی استان 
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 فعالیت و اشتغال -فصل دوم

 

 

 مقدمه

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل، مشخص شده  

 است. شکی نیست که عامل انسانی مهمترین بخش تحول و توسعه جوامهع اسهت. لهذا دسترسهی بهه اطالعهات جمعیهت فعهال و         

ری است. دربررسی  نیروی انسانی در این گزارش از نتایج طرح آمهارگیری از نیهروی   های آن برای برنامه ریزی الزم و ضروویژگی

 کار مرکز آمار ایران استفاده شده است.   

کهار، از جملهه    های فصلی و ساالنه نیروی ریزان و با هدف محاسبه شاخص کار بر اساس نیاز برنامه طرح آمارگیری نیروی 

 ههای سهازمان   ها طراحی شده اسهت. ایهن طهرح منطبه  بهر آخهرین توصهیه        غییرات آنقتصادی، نرخ بیکاری و تا نرخ مشارکت

در این طرح، برای بهبهود  . کند کار، امکان بهتری را فراهم می های نیروی المللی شاخص المللی کار است و برای مقایسه بین بین

وردهای فصلی و با توجه به ماهیهت اقهالم و   آبر گیری چرخشی استفاده شده است. برای دستیابی به ورد تغییرات، از روش نمونهآبر

خص انجام می شود و برخی سؤال های پرسش نامه در مهورد  ر دو هفته مشسؤال های پرسشنامه، آمارگیری در ماه میانی فصل د

 ی شود.پرسیده م (های مرجع هفته)هفته قبل از آن دو هفته 

 

 فعالیت و اشتغال 

شوند. به له و بیشتر( به دو گروه جمعیت فعال اقتصادی و جمعیت ییرفعال تقسیم میسا 01به طورکلی جمعیت در سن کار ) 

انهد، جمعیهت فعهال    ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز قبل از مراجعه مامور آمهارگیر شهایل و یها بیکهار بهوده      01تمامی افراد 

در طول هفته مرجع طب  تعریف کار، حهداقل یهک سهاعت     شود. در میان افراد فعال اقتصادی نیز به افرادی کهاقتصادی گفته می

روز پهیش از مراجعهه مهامور     4شود. بهه افهرادی کهه    کارکرده و یا به دالیلی به طور موقت کار را ترك کرده باشند شایل گفته می

ار اقدام نموده و آماده روز گذشته برای جستجوی ک 01اند درصورتی که در اند و دارای شغلی نیز نبودهحداقل یک ساعت کار نکرده

 شود.  به کار نیز باشند بیکار گفته می

 

 011عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال )شایل و بیکار( ضربدر  نرخ بیکاری:  

ساله و بیشتر  01عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شایل و بیکار(  نرخ مشارکت اقتصادی ) نرخ فعالیت اقتصادی ( : 

 011ساله و بیشتر( ضربدر  05ساله و بیشتر )  01له و بیشتر (به جمعیت در سن کار سا 05)

ساله و بیشتر انتشار و در اختیهار   05شاخص های نیروی کار از جمله نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری بر اساس جمعیت 

 عموم قرار می گیرد.  
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درصد است . این نرخ نسبت به سهال قبهل    0/09برابر 0011ال ساله و بیشتر استان در س 05نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 

درصهد بدسهت    0/00برابهر  0011 ساله و بیشترکشور درسهال  05واحد درصد کمتر شده است . نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  3/0

ن کشهور از  اسهتا  00رادربهین   30واحد درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.استان بوشهر رتبه  9/0آمده است که کاهش 

استان کشور نرخ مشارکت باالتری از استان بوشهرداشهته انهد. اسهتان     30نظر باال بودن نرخ مشارکت داشته است. بدین معنی که 

 درصدکمترین نرخ مشارکت اقتصادی را درکشور داشته اند.  9/00درصد بیشترین وسیستان و بلوچستان  با  01هرمزگان با 

واحهد درصهد    3/1درصد است که نسبت به سهال قبهل    4/1برابر  0011بیشتر استان در سال  ساله و 05نرخ بیکاری جمعیت 

واحد درصد نسبت به سهال   0/0درصد بوده که  6/1برابر  0011کاهش یافته است . نرخ بیکاری  جمعیت مذکور در کشور در سال 

ان کشور از نظر نرخ بیکاری داشته اسهت . بهدین   است 00را دربین  05رتبه  0011قبل کاهش داشته  است . استان بوشهر در سال 

                                                                     اسهههتان کشهههور نهههرخ بیکهههاری بهههاالتری از اسهههتان بوشههههر داشهههته انهههد .       06معنهههی کهههه 

درصهد کمتهرین نهرخ     3/6خراسان رضهوی بها   درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان های خراسان شمالی و  3/05استان لرستان با 

 بیکاری را در این سال داشته اند . 

  

 استان بوشهر در مقایسه با کشور ساله و بیشتر95و نرخ بیکاری جمعیت  نرخ مشارکت اقتصادی: 1-9جدول شماره 

  11-9911    

 شاخص
 رتبه استان کشور استان بوشهر

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 30 30 0/00 0/00 0/09 0/00 رکت اقتصادی کلنرخ مشا

 05 03 6/1 4/01 4/1 1/1 نرخ بیکاری کل

                                                                  مأخذ: مرکز آمار ایران   

 

 ساله91-95ساله و  95-13جمعیت  نرخ بیکاری 

درصد می باشهد .   1/30و در استان بوشهر  4/30ر سطح کشور  برابر  با د 0011ساله در سال  05-30نرخ بیکاری جمعیت    

درصهد و در اسهتان بوشههر بهه      0/09و  36در نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیهب   0011این نرخ در جمعیت مذکور در  سال 

و در اسهتان بوشههر    4/06ر در کشهو  09-05درصد را نشان می دهد. در این سال نرخ بیکاری جمعیت  4/33و  4/35ترتیب عدد  

درصهد  1/03درصد ، در نقاط روستایی کشور   1/04ساله در نقاط شهری کشور  09-05درصد بوده است.نرخ بیکاری جمعیت  3/04

 درصد بوده است . 5/05درصد و در نقاط روستایی استان  9/04، در نقاط شهری استان 
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 9911 –استان بوشهر در مقایسه با کشور ساله 91-95ساله و  95-13جمعیت  نرخ بیکاری: 1-1جدول شماره 

 شرح
 کل  کشور                      استان بوشهر

 ساله91-95 ساله95-13 ساله91-95 ساله13-95

4/30 04/3 30/1 کل  06/4 

 30/3 05/5 30/4 مرد
 

00/0 
 

 34/6 00/9 زن
06 
 

34/1 
 

4/35 شهری  04/9 
36 
 

04/1 
 

 05/9 30/9 مرد
33/9 

 

00/1 
 

9/09 زن  39/4 
00/3 

 

5/01  
 

 05/5 33/4 روستایی
09/0 

 

03/1 
 

 00/9 30/6 مرد
04/4 

 

00/9 
 

 30/3 00/5 زن
33/0 

 
09/0 

 مأخذ: مرکز آمار ایران        

 

 اشتغال ناقص

از محهل کهار    مرجع، حا ضر در سرکار یا یایب موقت هفته یشایالنی است که در  مافراد دارای اشتغال ناقص شامل تما     

اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با سهاعت کهار بیشهتر، قهرار داشهتن در فصهل ییرکهاری و... کمتهر از          الیلد و به هبود

اشهتغال  میهزان  ههای گذشهته   هفته ی مرجع بوده اند.. در طهی سهال  کار اضافی در جام برای ان ه،خواهان و آمادهساعت کار کرد00

 بوده است.تر یانگین کشوری پاییننسبت به مناقص استان 

درصد  1/1بوده است که نسبت به سال قبل   4/0برابر با  0011ساله و بیشتر استان در سال   05سهم اشتغال ناقص جمعیت 

درصد کاهش یافتهه   0/1،  0019درصد بوده است که نسبت به سال  5/1کاهش یافته است .این سهم در جمعیت مذکور در کشور 

،   6/0را  در این شاخص در بین استان های کشور داشته است و استان های تهران بها   39رتبه  0011ن بوشهر در سال است. استا

سهم اشتغال ناقص کمتری از استان بوشهر داشته اند. باالترین سهم اشتغال ناقص در ایهن   3/0و خراسان  جنوبی با  0/0کرمان با 

اسهتان اشهتغال    31بوده است ؛ یعنهی   01در این شاخص  19ده است. رتبه استان در سال بو 6/09سال مربوط به استان لرستان با 

 ناقص بیشتری از استان بوشهر داشته اند. 
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        9911-11ور  استان بوشهر در مقایسه با کش ساله و بیشتر95ناقص جمعیت  سهم اشتغال: 1-9جدول شماره    

 9911سال  9911سال عنوان

 5/1 1/1 کل کشور

 4/0 0/6 استان بوشهر

 39 01 رتبه استان

   مأخذ: مرکز آمار ایران   

 

 های عمده فعالیت     وضعیت اشتغال در بخش

های فعالیت را به خهود اختصهاص   در طی چندین دهه گذشته، در استان بوشهر بخش خدمات همواره بیشترین سهم از بخش

. استان بوشهر بعهد  باشدمی استان و کشور مربوط به بخش خدماتدر هم فعالیت بیشترین سنیز  11و  19های طی سالداده است. 

به خود اختصاص داده است . سهم بخش خهدمات  0011از استان تهران بیشترین سهم خدمات را در بین استان های کشوردر سال 

درصهد کمتهر بهوده اسهت. اسهتان       0/60هم درصد بوده که تنها از استان تهران با س 1/59ساله و بیشتر برابر  05در جمعیت  استان

 درصد کمترین سهم از اشتغال بخش خدمات را داشته است . 0/00زنجان با 

درصهد ، بخهش    1/03سهم بخش کشاورزی از بخش های عمده فعالیهت   0011ساله و بیشتر استان در سال  05در جمعیت 

ین سهم در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات بهه  درصد می باشد. در کشور نیز ا 1/59درصد و بخش خدمات  3/39صنعت 

 درصد بوده است.  0/01و  0/00،  0/04ترتیب ، 

درصهد دارای   3/39درصد باالترین سهم از اشتغال بخش صنعت و استان بوشهر نیز بها   9/05استان چهارمحال و بختیاری با 

ی دوره های گذشته نیز همواره کمتر از متوسهط کشهور   استان بوده است  . سهم اشتغال بخش صنعت استان ط 00دربین  30رتبه 

 درصد کمترین سهم را از اشتغال بخش صنعت داشته است. 1/30بوده است . استان کرمان با 

درصد کمتهرین سههم را داشهته     5/0درصد باالترین سهم از اشتغال بخش کشاورزی و استان تهران با  4/09استان کرمان با 

 به خود اختصاص داده است .  0011استان کشور درسال  00را دربین  34درصد رتبه  1/03است . استان بوشهر با 

     

کشور طی سال های درمقایسه باساله وبیشتراستان بوشهر95درجمعیت  های عمده فعالیتسهم بخش: 1-3جدول شماره 

11-9911 

 شاخص
 رتبه استان کشور استان بوشهر

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 34 36 0/04 4/04 1/03 0/03 م بخش کشاورزی از اشتغالسه

 30 36 0/00 03 3/39 0/35 سهم بخش صنعت از اشتغال

 3 3 0/01 0/51 1/59 5/63 سهم بخش خدمات از اشتغال

 مأخذ: مرکز آمار ایران    
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 نسبت اشتغال 

سهاله و    05ر  به کل جمعیت  در سهن کهار   ساله  و  بیشت 05شاخص نسبت  اشتغال عبارت  است از  نسبت  جمعیت شایل  

 بیشتر  ضربدر  صد .  

درصد بوده است . این نسبت در کشور در این  0/00، برابر با  0011ساله و بیشتر استان در سال  05نسبت اشتغال در جمعیت 

درصهد کمتهرین نسهبت     1/31 درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 6/03درصد بوده است . استان اردبیل با  0/04سال 

درصد و  برای زنان استان عهدد   5/61در کشور داشته اند . در این سال نسبت اشتغال  برای مردان استان  0011اشتغال را در سال 

درصهد بهوده اسهت .  در     4/00و  1/63به ترتیهب   0011درصد را نشان می دهد . نسبت اشتغال زنان و مردان کشور در سال  9/4

بوده است . این نسبت در نقاط شههری   4/00درصد و نسبت اشتغال روستایی استان  4/00نسبت اشتغال شهری استان  0011سال 

 درصد بوده است. 00و  3/06و روستایی کشور به ترتیب 

 

   9911-11کشور   درمقایسه باساله و بیشتر استان بوشهر 95نسبت اشتغال جمعیت : 1-5جدول شماره 

 شاخص
 کشور استان بوشهر

9911 9911 9911 9911 

3/04 کل  0/00  0/01  0/04  

4/63 مرد  5/61  4/60  1/63  

0/00 زن  9/4  00 4/00  

1/04 شهری  4/00  09 3/06  

1/63 مرد  0/61  1/63  0/60  

0/03 زن  0/9  00 00 

0/05 روستایی  4/00  9/00  00 

0/63 مرد  6/61  5/41  0/69  

4/9 زن  4/6  0/04  00 

 مار ایرانمأخذ: مرکز آ      

 

 نرخ  اشتغال 

سهاله و    05ساله و  بیشتر به جمعیت فعال )شایل و  بیکهار(    05شاخص نرخ  اشتغال عبارت است از نسبت  جمعیت شایل  

 درصد.   بیشتر ضرب

یهن  درصد  بوده است . این نهرخ در کشهور در ا   0/11، برابر با  0011ساله و بیشتر استان در سال  05نرخ اشتغال در جمعیت 

درصد بیشترین و استان ههای چههار محهال و     9/10درصد بوده است . استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی با  0/11سال 

در کشور داشته اند . در این سال نرخ اشتغال برای مردان  0011درصد کمترین نرخ اشتغال را در سال  9/90بختیاری و لرستان  با 

بهه   0011درصد را نشان می دهد . نرخ اشتغال زنان و مهردان کشهور در سهال     5/90استان عدد درصد و  برای زنان  0/10استان 
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 4/11درصد و نرخ اشتغال روستایی استان  0/11نرخ اشتغال شهری استان   0011درصد بوده است .  در سال  0/90و  6/10ترتیب 

 درصد بوده است. 9/13و  6/91بوده است . این نرخ در نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیب 

 

   9911-11کشور   مقایسه با درساله و بیشتر استان بوشهر 95نرخ  اشتغال جمعیت : 1-6جدول شماره 

 شاخص
 کشور استان بوشهر

9911 9911 9911 9911 

0/11 کل  0/11  0/91  0/11  

9/11 مرد  0/10  10 6/10  

4/96 زن  5/90  5/93  0/90  

0/11 شهری  0/11  3/99  6/91  

1/11 مرد  0/10  0/11  3/10  

0/94 زن  1/90  41 4/90  

6/91 روستایی  4/11  4/13  9/13  

0/11 مرد  9/11  9/13  10 

1/90 زن  6/91  3/13  1/10  

 مأخذ: مرکز آمار ایران   

 

 های خصوصی و عمومی وضعیت اشتغال در بخش

د است . این نهرخ نسهبت بهه سهال     درص 0/46برابر 0011ساله و بیشتر استان در سال  05سهم بخش خصوصی در جمعیت   

درصهد    0/95برابر  0011ساله و بیشتر کشور در سال 05واحد درصد بیشتر شده است.  سهم بخش خصوصی در جمعیت  6/1قبل 

اسهتان   00را دربهین   01واحد درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد . استان بوشهر رتبهه   0/1بدست آمده است که کاهش 

درصد بیشترین سهم بخش  0/91ال بودن سهم بخش خصوصی در این سال داشته است . استان خراسان رضوی با کشور از نظر با

 درصد کمترین سهم را در کشور داشته اند  .  0/43خصوصی و استان کهکیلویه و بویر احمد با 

ین نرخ نسبت به سهال قبهل   درصد است . ا 1/30برابر 0011ساله و بیشتر استان در سال  05سهم بخش عمومی در جمعیت  

درصد بدسهت   1/00برابر  0011ساله و بیشتر کشور در سال 05واحد درصد بیشتر شده است.  سهم بخش عمومی در جمعیت  6/1

استان کشور از نظهر   00را دربین  3واحد درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد . استان بوشهر رتبه  0/1آمده است که رشد 

درصد بیشترین سهم بخش عمهومی   4/34 بخش عمومی در این سال داشته است . استان کهکیلویه و بویر احمد باباال بودن سهم 

 درصد کمترین سهم را در کشور داشته اند. 4/01و استان خراسان رضوی با 
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   9911-11کشور  درمقایسه باساله وبیشتراستان بوشهر95خصوصی و عمومی درجمعیت های سهم بخش: 1-7جدول شماره 

 شاخص
 رتبه استان کشور استان بوشهر

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 کل
 01 01 95/0 95/3 46/0 45/5 سهم بخش خصوصی

 3 3 00/1 00/9 30/1 30/5 سهم بخش عمومی

 مرد
 31 01 94/0 96/9 49 44/0 سهم بخش خصوصی

 0 0 03/1 00/3 33 33/6 سهم بخش عمومی

 زن
 39 01 40/6 44/4 61/6 65/0 یسهم بخش خصوص

 0 3 35/0 33/0 01/0 00/1 سهم بخش عمومی

 شهری
 36 34 90/9 90/9 40/9 43/9 سهم بخش خصوصی

 6 5 09/3 09/3 36/3 34/3 سهم بخش عمومی

 مرد
 34 34 90/0 90/0 45/1 45 سهم بخش خصوصی

 5 5 05/6 05/1 30/0 35 سهم بخش عمومی

 زن
 30 35 64 41/6 54/3 60/0 سهم بخش خصوصی

 6 4 00 31/0 03/9 09/6 سهم بخش عمومی

 روستایی
 00 00 10/9 10/9 90 90 سهم بخش خصوصی

 0 0 5/3 5/3 04 06 سهم بخش عمومی

 مرد
 00 00 10/1 10/9 90/3 90/5 سهم بخش خصوصی

 0 0 5/0 5/3 05/9 05/5 سهم بخش عمومی

 زن
 01 31 10 10/4 43/4 91/0 سهم بخش خصوصی

 3 0 6 95/3 34/0 01/6 سهم بخش عمومی

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 (درصد) 9911-11استان بوشهر بر حسب فصول   بیشتر و ساله 95 جمعیت بیکاری و مشارکت نرخ: 1-1جدول شماره 

 شاخص
 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار

9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 کل
 09/0 00/0 09/0 01/4 09/1 00/5 04/6 00/6 04/6 00/6 نرخ مشارکت

 1/4 1/1 1/0 01/0 1 1/0 01/6 01/0 1/9 1/0 نرخ بیکاری

 مرد
6/64 69 60/9 69/1 65/4 61/1 نرخ مشارکت  61/6 64/9 61/0 66/3 

 4/9 1/3 6/4 01/0 0/9 1 1/6 9/9 1/6 9/9 نرخ بیکاری

 زن
1/9 01/9 1/4 00/3 01/4 00/0 9/1 00/4 نرخ مشارکت  00/3 0/1  

 5/06 00/0 33 01/3 05/6 00/9 06/6 04/1 00/0 03/6 نرخ بیکاری

 شهری
0/09 00/3 01 00/6 09/0 03/3 09/0 03/1 نرخ مشارکت  03 5/09  

 9/1 1/4 6/1 01/4 1/0 1/3 01/0 1/4 1/9 1/0 نرخ بیکاری

 مرد
 66 61/3 64 61/1 64 64/0 60 69/3 66/0 40/0 نرخ مشارکت

 6/9 1/0 6/4 01/5 9/0 1/3 1 9/0 1/0 9/6 نرخ بیکاری

 زن
6/9 05 نرخ مشارکت  05/4 00/1 00/6 01/0 00/5 0/1  00/3 1/1  

 0/09 03/6 0/35 03/0 06/5 1/0 4/04 04 00 00/9 نرخ بیکاری

 روستایی
9/09 01 09/6 00/0 05/3 01/9 06/0 04/1 نرخ مشارکت  01/0 0/04  

 0/1 01/0 9/3 9/9 9/3 01/3 00/0 03/0 1/4 01/0 نرخ بیکاری

 مرد
5/60 66 نرخ مشارکت  40/0 60/5 61/9 61/0 69/4 3/41  69/1 9/66  

 3/1 1/6 9/4 1/6 4/6 9/0 00/0 01/1 01/0 1/0 نرخ بیکاری

 زن
0/6 1/4 نرخ مشارکت  1/6 0/4  00/0 0/9  9/1 3/9  01/0 5/4  

 0/01 06/0 6/00 0/0 0/03 31/3 0/00 33/3 5/5 06/0 نرخ بیکاری

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 

   9915-11ساله بر حسب فصل طی سالهای 95نرخ بیکاری جمعیت   

  4/1و  1/1و   5/01، 00،  0/00بهه ترتیهب ،    0011لغایهت   0015ساله و بیشتر استان در سهالهای   05نرخ بیکاری جمعیت  

اشته  و طی این سالها  همواره  از متوسط کشوری کمتر بوده است . در طی این پنج سال ،  استان کمترین  بوده که روند کاهشی د

 درصد بوده است. 00با  0015تجربه کرده و باالترین نرخ بیکاری هم مربوط به زمستان  6/9با  0015نرخ  بیکاری را در بهار 
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 (درصد) 9915-11 -استان بوشهر و کشور بیشتر برحسب فصل در و ساله 95 جمعیت بیکاری نرخ: 1-1جدول شماره 

 شاخص
 کل زمستان پاییز تابستان بهار

 کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان

0015 6/9 3/03 3/00 4/03 0/03 0/03 00 5/03 0/00 0/03 

0016 4/01 6/03 00 9/00 0/00 1/00 3/00 0/03 00 0/03 

0014 1/01 0/03 0/00 3/03 9/01 4/00 3/1 3/03 5/01 0/03 

0019 0/1 1/01 0/01 5/01 0/1 6/01 0/01 6/01 1/1 4/01 

0011 9/1 9/1 6/01 5/1 1 0/1 0/1 4/1 4/1 6/1 

 مأخذ: مرکز آمار ایران    

        

 تان در مقایسه با کشوراس ساله و بیشتر95 بیکاری جمعیت نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ : 1-90جدول شماره 

 (درصد)11-9911 

 شاخص فصل
 کشور استان بوشهر

 رتبه استان

 

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 فصل بهار
6/04 00/6 نرخ مشارکت اقتصادی  00/4 00 30 36 

9/1 1/0 نرخ بیکاری  01/1 9/1  01 06 

 فصل تابستان
6/04 00/6 نرخ مشارکت اقتصادی  00/1 9/00  35 34 

5/1 01/5 01/6 01/0 نرخ بیکاری  04 04 

 فصل پاییز
1/09 00/5 نرخ مشارکت اقتصادی  00/0 0/00  30 30 

0/1 01/6 1 1/0 نرخ بیکاری  9 05 

 فصل زمستان
0/09 01/4 نرخ مشارکت اقتصادی  03/0 1/01  30 30 

4/1 01/6 1/0 01/0 نرخ بیکاری  00 05 

 کل
0/09 00/0 نرخ مشارکت اقتصادی  00/0 0/00  30 30 

4/1 1/1 نرخ بیکاری  01/4 6/1  03 05 

 مأخذ: مرکز آمار ایران      

 

  بر حسب فصل و شهری و روستایی ساله 13 تا 95 جمعیت بیکاری نرخ 

،  6/34در فصل های بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان بهه ترتیهب ،    0011ساله استان در سال   30تا  05نرخ بیکاری جمعیت 

و زمسهتان    1/31، پهاییز    0/36، تابستان   6/31درصد بوده است . این نرخ در نقاط شهری در فصل بهار ،  3/30،  6/30،  0/34

، 9/05،  0/30،  5/01،   1/30درصد بوده و در نقاط روستایی استان در فصول بهار، تابسهتان ، پهاییز  وزمسهتان بهه ترتیهب       0/36

 درصد بوده است. 
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 (درصد)9911 سال -استان بوشهردرمقایسه با کشور ساله 13 تا 95 جمعیت بیکاری نرخ: 1-99ره جدول شما     

 شاخص/فصل
 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار

 کشور بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر

6/34 کل  5/30  0/34  0/30  6/30  4/30  3/30  6/30  1/30  4/30  

0/31 مرد  30 4/35  6/31  0/33  3/30  4/09  31 4/30  3/30  

5/00 00 زن  3/01  05 0/03  3/06  06 0/00  9/00  06 

6/31 شهری  9/36  0/36  3/36  1/31  36 0/36  3/35  4/35  36 

0/00 مرد  35 9/30  1/33  3/30  1/33  9/01  0/31  9/30  9/33  

4/03 زن  0/05  4/00  00 5/06  3/01  9/55  0/09  9/09  3/00  

1/30 روستایی  3/01  5/01  1/05  0/30  6/09  9/05  31 4/33  0/09  

1/33 مرد  1/09  6/01  0/05  9/30  0/04  3/06  0/01  6/30  4/04  

9/31 1 زن  0/39  4/09  1 9/35  9/03  0/30  5/00  0/33  

 مأخذ: مرکز آمار ایران    
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 رشد اقتصادی -سوم فصل

 

 

 

 مقدمه 

شود، به طوری می های اخیر محسوبای در دههتصاد منطقهترین مباحث اقرشد و توسعه اقتصادی مناط  یک کشور از مهم

های محلی مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت. بها بررسهی اقتصهاد       که بررسی رشد و توسعه مناط  به عنوان یکی از اهداف مهم دولت

و در مقایسهه  شود که برخی مناط  نسبت به مناط  دیگر عملکرد اقتصادی بهتری دارند ای کشورهای مختلف مشخص میمنطقه

ههای نسهبی در   با میانگین کشور رشد اقتصادی باالتری دارند. این رشد فزاینده ناشی از سهاختار اقتصهادی مناسهب، وجهود مزیهت     

ههای نسهبی   ها و مزیتای صحیح است. بی توجهی به استعدادها، تواناییریزی منطقهگذاری و برنامههای مختلف و سیاستفعالیت

ههای بهالقوه منهاط     ظرفیهت  های متناسب با امکانهات و گذاریشود تا سرمایههای اقتصادی موجب میعالیتهر منطقه در زمینه ف

ای، همچنان روند توسعه نیافتگی مناط  ادامه یابد. بنهابراین،  های متعدد توسعه ملی و منطقهبرنامه صورت نگیرد و به ریم اجرای

هها و تنگناههای آن منهاط  فهراهم     شناسایی شود و درك درستی از توانمنهدی در صورتی که عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مناط  

گیهری درسهت و مبتنهی بهر آگهاهی را بهرای       های مرتبط با مناط  و اتخاذ تصهمیم گذاریتوان زمینه ارتقاء سطح سیاستشود، می

 در منهاط  مختلهف کشهور    دهنهده آن اسهت کهه    ههای موجهود در ایهران نشهان    گذاری ملی و محلی فراهم کهرد. واقعیهت  سیاست

 هایی در امر تولید وجود دارد.نابرابری

 

 رشد اقتصادی

. پایهه  سال آن در به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار رشد اقتصادی

در سال مورد بحث به نسهبت مقهدار آن در   (GDP) تولید ناخالص داخلی یا(GNP) تولید ناخالص ملی افزایش کالن، در سطح

شهود   های سال پایه استفاده می شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت ک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب میی

(  تهورم ) هها  آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تهأثیر افهزایش قیمهت   

 .حذف گردد

های از فرایند چند بعدی تحول دراز مدت که با افزایش ظرفیت تولید اقتصادی و دگرگونی ساختاست اقتصادی عبارت  رشد

شهود  های اقتصادی است. اولویتی که بهه ایهن ههدف داده مهی    اقتصادی هدف نهایی کلیه نظام رشد. کندهر پیدا میتظا ،اجتماعی

از سوی دیگر توانایی مقابله  ،ح زندگی (پاسخی است دوگانه از یک سو برای مقابله با افزایش نیازهای فردی و جمعی ) ارتقای سط

 المللی. هرچه بهتر با رقابت بین

اگر تولید کاالها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور  دارد. آمد سرانه ملیدرداللت بر افزایش تولید یا  رشد اقتصادی،

 است.  رشد اقتصادی اتفاق افتاده توان گفت که در آن کشور، افزایش پیدا کند، می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
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درصد بوده اسهت و چنانچهه نفهت و گهاز و پتروشهیمی را از       60،  16-14های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان طی سال

در  14رسد. رتبه استان بوشههر از تولیهد ناخهالص داخلهی در سهال       درصد می 53ولید ناخالص داخلی کسر نماییم این نرخ رشد به ت

 نماید.تنزل می01های  نفت و گاز و پتروشیمی در سطح کشور به عدد  باشد ولیکن رتبه استان بدون بخشمی0کشور 

 

 های عمده اقتصادی استانارزش افزوده بخش

گهردد. عمهده   می ها در ایران استفادههای متداول از روش ارزش افزودهرای بدست آوردن تولید ناخالص داخلی از بین روشب 

 های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و در نهایت خدمات می باشد.ها شامل، بخشاین فعالیت

 

  9916-17با کشور در سالهای مقایسه ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی استان :  9-9جدول شماره 

 ) میلیون ریال(

 استان کشور

بدون نفت وگاز  سال/شرح

 وپتروشیمی
 کل بدون نفت

بدون نفت وگاز 

 وپتروشیمی
 کل بدون نفت

 مبلغ 100،146،490 413،130،100 013،300،115 04،140،940،050 05،010،313،004 00،043،506،600
0016 

 رتبه 0 6 30 * * *

 مبلغ 0013505319 0316464004 310000101 35931403036 31941031330 01061405541
0014 

 رتبه 0 0 01 * * *

 نرخ رشد 60 60 53 00 04 05

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

 

 9916-17های  های مختلف اقتصادی  از کل ارزش افزوده در سال سهم ارزش افزوده بخش:  9-1جدول شماره 

 شرح سال کشاورزی صنعت و معدن انرژی ساختمان خدمات

00/15 0/10 05/19 06/3 3/90 0016 
 استان

00/0 0/00 50/0 03 3/04 0014 

53 0/90 5/03 01/65 9/0 0016 
 کشور

04 0/4 6/9 00 9/5 0014 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران
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 9916-17های  های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت( در سال افزوده بخش سهم ارزش:  9-9جدول شماره 

 شرح سال کشاورزی صنعت و معدن انرژی ساختمان خدمات

06/36 3/39 53/90 35/31 0/00 0016 
 استان

33 0/90 51 33/00 3/90 0014 

61/53 0/50 6/19 09/1 1/16 0016 
 کشور

56/09 0/60 9/04 31 01/53 0014 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

 های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت و گاز و پتروشیمی ( سهم ارزش افزوده بخش:  9-3جدول شماره 

 17-9916 

 شرح سال کشاورزی صنعت و معدن انرژی ساختمان خدمات

43/4 0/10 0/99 4/01 00/1 0016 
 استان

50/95 04/9 0/90 01/93 03/4 0014 

65/0 5/4 1/90 04/09 01/69 0016 
 کشور

60/35 5 0/94 03/09 00/06 0014 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران
 

 بخش کشاورزی

درصهدی   09/3ال بوده که سهم میلیون ری  06،105،903معادل  14های ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بوشهر در سال

درصهد مهی باشهد.     01، 0016-14از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد این بخش طی سهالهای  

درصد است .زراعت  3می باشد. همچنین سهم این بخش در کشور  33در سطح کشور  0014رتبه بخش کشاورزی استان در سال 

بیشترین مقهدار را در ارزش افهزوده ایهن بخهش دارا      14درصد در سال   0/60های کشاورزی با سهم ر بخشو بایداری در بین زی

 باشد.  می
 

 9916-17ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بوشهر طی سال های  :  9-5جدول شماره 
 )میلیون ریال(

 های کشاورزیزیر بخش 16سال  17سال  نرخ رشد

 زراعت وبایداری 06،933،060 33،600،009 05

 دامداری 0،531،915 0،101،006 34

 جنگلداری 399،151 009،056 30

 ماهیگیری 4،450،996 03،100،910 55

 جمع 36،090،913 06،105،903 01

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 3/9 3/09 *

 افزوده بخش در کشور سهم بخش از ارزش 0/46 3 *

 رتبه استان در کشور 30 33 *
های اقتصادی مرکز آمار ایران ماخذ: دفتر حساب  
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 بخش نفت و گاز 

تولید بخش عمده گاز کشور، صادرات بخش  وهای باالیی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است  استان بوشهر دارای ظرفیت

باعث شده است تا  ضوع باشد، و این موی استان میها عمده نفت کشور و تولید انواع محصوالت صنایع پتروشیمی از جمله ظرفیت

های بخهش معهدن   بنابراین گرچه نفت و گاز زیر مجموعه فعالیت .این استان به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شناخته شود

 دهیم.می باشد، لیکن به دلیل اهمیت نفت و گاز در استان آن را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می

درصهد   01درصد بوده و نرخ رشد بخش پتروشهیمی  44، 0014تا  0016ان طی سالهای نرخ رشد ارزش افزوده نفت و گاز است

 بوده است.

باشد. اسهتان بوشههر در ایهن     درصد از ارزش افزوده کل استان می 04/91،  14همچنین سهم نفت و گاز و پتروشیمی در سال

 ه خود اختصاص داده است .درصد سهم بخش نفت و گاز کشور را ب 09در کشور می باشد و 3بخش دارای رتبه 
 

 9916-17گاز و پتروشیمی استان بوشهر طی سال های افزوده بخش نفت وارزش:  9-6جدول شماره  

 )میلیون ریال(

 های انرژی زیر بخش 9916 9917 نرخ رشد

 ارزش افزوده بخش نفت و گاز 500،099،191 103915346 44

 یمیارزش افزوده پتروش 095،055،911 359046193 01

 جمع 911،199،115 9109071151 67

 افزوده استان سهم بخش از ارزش 41/6 91/04 *

 افزوده بخش در کشور سهم بخش از ارزش 01/0 09 *

 رتبه استان در کشور 3 3 *

های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ: دفتر حساب  

 

 بخش صنعت و معدن  

درصهدی در   03باشد که سهمی برابر با میلیون ریال می 044000161 معادل 14ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 

میلیون ریال و در بخهش   399،900،100ارزش افزوده استان استان دارد. در همین سال ارزش افزوده استان در بخش صنعت معادل

 میلیون ریال بوده است. 099،533،055معدن

بیشترین مقدار در بخهش   91/0درصد در سال 10/0یایی با سهمی معادلهای شیم ارزش افزوده تولید مواد شیمیایی و فرآورده

 باشد.صنعت استان  را دارا  می

باشد. همچنین ارزش درصد سهم  بخش صنعت و معدن کشور را دارا می 5،  14ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 

درصد از فعالیت متناظر خود در کشور را دارا بوده  01سهمی معادل  16شیمیایی و محصوالت شیمیایی در سال  افزوده ساخت مواد

 است.
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 )میلیون ریال(    9916-17های ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال:  9-7جدول شماره 

 زیربخش های صنعت ومعدن 9916 9917 نرخ رشد

 استخرا  معدن 004،069،065 099،533،055 60

 ستخرا  نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن 006،616,916 094،606،961 60

 استخرا  سایر معادن 040،659 995،315 99

 صنعت 011،000،901 399،900،100 05

 تولید محصوالت یذایی 0،410،509 4،001،441 10

 تولید انواع آشامیدنیها 61،135 44،013 31

 های توتون و تنباکو تولید فرآورده - - 1

 تولید منسوجات 61،109 14،005 63

 تولید پوشاك 11،515 045،900 44

 های وابسته تولید چرم و فرآورده 0،110 6،091 61

 تولید چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافی 0،431،611 6،196،160 60

 های کایذی تولید کایذ و فرآورده 360،011 353،610 0-

 های ضبط شده چاپ و تکثیر رسانه 019,004 036،145 04

 های حاصل از پاالیش نفت  تولید کک، فرآورده 013،311 0،401،994 3066

 های شیمیایی تولید مواد شیمیایی و فرآورده 095،055،911 359،046،193 01

 های دارویی و شیمیایی و گیاهی تولید داروها و فراورده 5،501 5،365 5-

 های الستیکی و پالستیکی تولید فرآورده 069،401 615،104 99

 های معدنی ییرفلزی تولید سایر فرآورده 3،040،161 5،000،353 001

 تولید فلزات پایه 011،446 090،599 91

 آالت و تجهیزات تولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین 691،600 909،000 30

 الکترونیکی و نوریای،  تولید محصوالت رایانه 6،103 1،411 60

 تولید تجهیزات برقی 351،445 300،590 6-

 بندی نشده در جای دیگر آالت و تجهیزات طبقه تولید ماشین 00،310 05،631 01

 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم 60،155 01،016 30-

 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 0،003،406 0،105،500 091

 تولید مبلمان 313،041 301،195 30

 تولید سایر مصنوعات 45،109 90،010 9

 آالت و تجهیزات تعمیر و نصب ماشین 69،330 90،431 31

 جمع 993711901/1 377993061 59

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 06/3 03 *

 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 6/05 5 *

 رتبه استان در کشور 0 0 *
های اقتصادی مرکز آمار ایران: دفتر حساب ماخذ  
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 بخش خدمات 

 01/03باشهد کهه سههم معهادل      میلیون ریال می 055،090،160در استان بوشهر برابر با  14ارزش افزوده این بخش در سال 

و انبارداری و پست  درصد از کل ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است. در همین سال فعالیتهای مربوط به حمل و نقل

بیشترین و فعالیتهای اداری وخدمات پشتیبانی کمترین میزان ارزش افزوده در بخش خدمات را دارند. رشد سهاالنه بخهش خهدمات    

معهادل   14باشد و همچنین سهم این بخش از بخش متناظر خهود در کشهور در سهال     درصد می 00معادل 14تا  16های  طی سال

 را داشته است. 31در این بخش رتبه  0015ان بوشهر در سال باشد. است درصد می 0/00

 

 )میلیون ریال(    9916-17های بخش خدمات استان بوشهر در سال  ارزش افزوده زیر بخش : 9- 1جدول شماره

 زیربخش های خدمات 9916 9917 نرخ رشد

 االهاعمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و ک 09،339،964 36،190،911 00

 حمل و نقل و انبارداری وپست 30،560،010 00،003،110 00

 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و یذا 0،410،546 3،041،650 01

 اطالعات و ارتباطات 00،194،440 05،944،096 00

 فعالیتهای مالی و بیمه 3،054،651 5،110،910 003

 امالك و مستغالت 06،031،516 30،109،166 01

 ای، علمی و فنی فعالیتهای حرفه 0،601،300 3،010،945 31

 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی 905،401 911،155 01

 اداره امور عمومی، و خدمات شهری 06،000،149 30،903،043 00

 آموزش 1،365،993 01،035،190 1

 اری اجتماعیفعالیت های مربوط به سالمت انسان ومددک 01،346،900 00،410،006 00

 سایر خدمات عمومی ، اجتماعی . شخصی و خانگی 0،606،116 3،030،505 00

 جمع 996910719 955،313،163 93

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 03/11 01/03 *

 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 0/00 0/0 *

 رتبه استان درکشور 31 31 *

 کز آمار ایرانها اقتصادی مرمأخذ: دفتر حساب
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 بخش انرژی 

باشد و نرخ رشهدی معهادل    میلیون ریال می 465،349،399معادل  0014ارزش افزوده بخش انرژی در استان بوشهر در سال 

درصهد  50سهم این فعالیت از کل ارزش افزوده اسهتان معهادل  0014را داشته است. در سال  0014تا  0016های  درصد طی سال91

 باشد. درصدی از فعالیت متناظر خود در کشور را دارا می 0/00و سهم  0رتبه  باشد. همچنین می

 
 )میلیون ریال(    9916-17های بخش انرژی استان بوشهر در سال ارزش افزوده زیر بخش :  9-1جدول شماره 

 زیر بخش های انرژی 9916 9917 نرخ رشد

 هویه هواتأمین برق ، گاز،بخار و ت 030،530،039 460،004،900 91

 تولید، انتقال و توزیع برق 4،900،150 9،991،006 00

 تولید وتوزیع گاز طبیعی 006،613،040 455،359،006 90

 آبرسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصفیه 136،160 0،001،054 33

 جمع 315،350،911 765،171،111 10

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 06/4 50 *

 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 09/6 00/0 *

 رتبه استان در کشور 0 0 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  

 

 بخش ساختمان

درصدی  043باشد که نرخ رشد  میلیون ریال می  01،469،010معادل 0014ارزش افزوده این بخش در استان بوشهر در سال 

درصهد مهی باشهد.    0/0سهم این فعالیت از کل ارزش افزوده اسهتان معهادل   0014را می باشد. در سال را دا14تا 0016طی سالهای 

 درصدی از بخش ساختمان در کشور را دارا می باشد.0/5و سهم  5همچنین رتبه 

 

 ) میلیون ریال(    9916-17های بخش ساختمان استان بوشهر در سال ارزش افزوده زیر بخش:  9-90جدول شماره 

 زیربخش های ساختمان 9916 9917 خ رشدنر

 ساختمانهای مسکونی 0،605،009 5،056،043 309

 سایر ساختمانها 06،601،501 00،003،333 066

 جمع 91،163،117 31،761،913 971

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 3 0/0 *

 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 3/6 5/0 *

 کشور رتبه استان در 01 5 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
46 

 تولید ناخالص داخلی استان

تهرین   عنهوان مههم   ای برخوردار است. زیرا نه تنها بهه  های اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه در میان شاخص

ههای کهالن   شهاخص گیرد، بلکه بسیاری از دیگر  ر میها مورد استفاده قرا ها و ارزیابی شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل

 اقتصادی مستقیم یا ییرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند.

شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمهانی معهین را تولیهد ناخهالص      تولید نهایی ل ارزش ریالی محصوالتک

 .نامند داخلی می

شود. این امهر  ص داخلی در سال جاری در مقایسه با سال قبل، به عنوان یک شاخص مثبت ارزیابی میافزایش در تولید ناخال

شود، یک افزایش مشابه در نیروی کار و به احتمال زیاد به اشتغال بیشتر  بدان معناست که اگر ارزش تولید یک کشور افزایش داده

 شود.و درآمد باالتر منتج می

درصد از تولید ناخهالص  4/5باشد که سهمی معادل  میلیون ریال می0013505319، 0014 ان در سالتولید ناخالص داخلی است

ههای نفهت و   باشد. این تفاوت به علت فعالیتدرصد جمعیت کشور می 0/0داخلی کشور را دارند. درصورتیکه جمعیت استان بوشهر 

باشد و تاثیر چنهدانی بهر اقتصهاد اسهتان نهدارد، چنانچهه ارزش       باشد در صورتیکه تاثیرگذاری آن در سطح ملی میگاز در استان می

 رسد.درصد می05/0های نفت و گاز را از تولید ناخالص داخلی کم کنیم سهم استان از کشور بهافزوده فعالیت

 
 ) میلیون ریال( 9916-17های تولید ناخالص داخلی در سالهای  اهم شاخص :  9-99جدول شماره 

 شرح/سال  9916 9917 نرخ رشد
 ستانده 0،046،901،933 3،306،000،391 63

 مصرف واسطه 040،004،901 450،633،400 59

 (I/Oنسبت مصرف واسطه به ستانده) 1/00 1/00 *

 ارزش افزوده بخشهای مختلف 113،500،140 0،090،900،556 65

 (GDP/GDPRمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار) 100،146،490 0،013،505،319 60

 رتبه استان در محصول ناخالص داخلی 0 0 *

 سهم استان از کشوردر محصول ناخالص داخلی  5/16 5/4 *

 بدون نفت -(GDP/GDPRمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار ) 413130130 0316464004 60

 رتبه استان بدون احتساب نفت خام و گاز طبیعی 6 0 *

 بدون نفت -ناخالص داخلیسهم استان در محصول  5/30 6/3 *

53 310000101 013300115 
بدون نفت و گاز و  -(GDP/GDPRمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار )

 پتروشیمی
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 ) میلیون ریال(  9916-17های تولید ناخالص داخلی در سالهای  اهم شاخص:  9-99جدول شماره ادامه 

 شرح /سال 9916 9917 نرخ رشد

 استان بدون احتساب نفت و گاز و پتروشیمی رتبه 30 01 *

 بدون نفت و گاز و پتروشیمی -سهم استان در محصول ناخالص داخلی 0/06 0/53 *

 سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار ریال( 413/3 0300 *

 رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی استان در کشور * * *

 بدون نفت -ار ریال(سرانه تولید ناخالص داخلی )هز 660/1 0143 *

 بدون نفت –رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی استان در کشور  * * *

 بدون نفت و گاز و پترو شیمی  -سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار ریال( 059/5 300 *

 بدون نفت و گاز و پترو شیمی -رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی استان در کشور * * *

محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب  

بخش جداگانه کشاورزی و ماهیگیری، صنعت و معدن، انرژی، ساختمان و خدمات در  5های اقتصادی بصورت  *** در کلیه محاسبات بخش

 نظر گرفته شده است.

 

 به قیمت بازار )میلیون ریال( 9916-17ارزش افزوده استان بر حسب فعالیتهای اقتصادی طی سالهای :  9-91جدول شماره 

 خدمات ساختمان انرژی صنعت و معدن کشاورزی سال / فعالیتهای اقتصادی

 ارزش افزوده استان

0016 36090913 000419019 035051091 09360994 006031430 

0014 06105903 044000161 465349399 01469010 055090160 

 00 043 91 00 01 نرخ رشد

 وده کشورارزش افز

0016 0510090035 5001056000 0013130111 695111413 1100153045 

0014 3016093901 9490040401 0469310099 164554910 00103510040 

 03 00 61 60 06 نرخ رشد

محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب  

درصد داشته است. بیشترین رشد مربوط به 60رشدی معادل 0016-14ی سالهای تولید ناخالص داخلی استان به قیمت بازار ط

 بخش ساختمان و کمترین رشد نیز متعل  به بخش  خدمات بوده است. 

سهم هر فرد ایرانی از درآمد ) تولید ( توزیع شده در جامعه را می توان از طری  شاخص تولید سهرانه محاسهبه نمهود. سهرانه     

 میلیون ریال بوده است.  0300،  0014استان بوشهر در سال تولید ناخالص داخلی 
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هایی است که توانهایی نشهان دادن رونه  نسهبی ههر بخهش از        شاخص نسبت کل مصرف واسطه به ستانده یکی از شاخص

ولیهد  های اقتصادی را دارد. هر چه این نسبت در هر بخش دارای مقدار کمتری باشد به این معنی اسهت کهه آن بخهش از ت    فعالیت

بیشتری برخوردار بوده پس بخش مزبور از رون  بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. نسبت کل مصرف واسطه به ستانده استان بوشهر 

رونه  بیشهتری    14دهد گروه انرژی و پس از آن گروه خدمات در سهال  باشد. آمار و ارقام نشان می درصد می6/00،  0014در سال 

 از رون  کمتری نسبت به بخش های دیگر برخوردار است. 0016بخش ساختمان در سال برخوردار بوده است. همچنین 

 

 9916-17های نسبت مصرف واسطه به ستانده استان طی سال:  9-99جدول شماره 

 9917 9916 عنوان

 01/6 01/5 گروه کشاورزی

 50/40 50/35 گروه صنایع و معادن

 0/44 5/99 گروه انرژی

 59/16 59/9 گروه ساختمان

 30/59 34/00 گروه خدمات

 00/6 00/05 کل

             ماخذ : محاسبات نگارنده                

 های اقتصادی در استان مزیت نسبی فعالیت

ههای اقتصهادی توسهط شهاخص مزیهت نسهبی آشهکار        یکی از کاربردهای مزیت نسبی بدست آوردن مزیهت نسهبی فعالیهت   

(Revealed Comparative Advantage  ) ها در باشد که کدام یک از بخش باشد. این شاخص بیانگر این مطلب میمی

های اقتصادی که در آن شاخص مورد بحث، بیشهتر از  استان نسبت به دیگری دارای مزیت نسبی بیشتری است. هر کدام از فعالیت

باشهند. در   ک ( دارای مزیت نسبی کمتهری مهی  یک باشد از مزیت نسبی برخوردار بوده و در ییر این صورت )کوچکتر یا مساوی ی

 شود.های استان پرداخته می ها و رشته فعالیتادامه به محاسبه این شاخص در بخش

 

 9916-17های اقتصادی استان در سال محاسبه مزبت نسبی فعالیت:  9-93جدول شماره 

 مزیت نسبی فعالیت ها
 فعالیت های اقتصادی

9917 9916 

 کشاورزیبخش  1/05 1/31

 بخش صنایع و معادن 0/30 1/10

 بخش انرژی 4/50 4/5

 بخش ساختمان 1/53 1/91

 بخش خدمات 1/35 3/36

 ماخذ: محاسبات نگارنده
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های صهنایع و معهادن و انهرژی    ، بخش0016-14های اقتصادی طی سالهای با توجه به محاسبات انجام شده، از بین فعالیت

های چشمگیری در این بخهش برخهوردار   استان بوشهر با داشتن ذخایر فراوان نفتی و گازی از قابلیت باشند.دارای مزیت نسبی  می

بوده و توانسته در صادرات نفت و مشتقات آن جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان به خود اختصاص بدهد. همچنین وجود منابع 

ها بخش صنعت سنگ آهک، سنگ گچ و...( موجب شده در این سال معدنی متعدد و فراوان پراکنده شده در استان )همچون معادن

 ها از مزیت نسبی برخوردار گردد.و معدن نسبت به دیگر بخش
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 تورم –چهارم  فصل

 

 

 مقدمه

ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تهورم برابهر اسهت بها      تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت

 کننده است. خص قیمت که معموال شاخص قیمت مصرفتغییر در یک شا

رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )نرخ تورم( در مناط  شههری ایهران معیهار سهنجش تغییهرات قیمهت کاالهها و        

گیهری سهطح    ای برای انهدازه  رسد. این شاخص به عنوان وسیله خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می

 رود.  ها، یکی از بهترین معیارهای سنجش قدرت خرید داخلی پول کشور بشمار می قیمت عمومی

یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشهته خهود یها بهر     

های خود را افزایش  ش خواهد بود، میزان هزینه و خریدها روبه افزای بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت مبنای مشاهدات بازار پیش

کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کاالهای خود به امیهد افهزایش قیمهت در آینهده خهودداری       دهند. از طرف دیگر تولید می

جهب افهزایش تهورم    ها خواهد داشهت و مو  کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت می

 .گردد می

 

 شاخص قیمت و نرخ تورم در کل خانوارها

 کشور : 

و  0/095بهه ترتیهب برابهر      0011و  0019متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل خانوارهای کشور در سالهای 

د بوده است. نرخ تورم کل کشهور  درص 0/06برابر با  11(  می باشد. بنابراین نرخ تورم کل کشور در سال 0015) سال پایه  6/353

بررسی تغییرات قیمت کاال و خدمات مشمول درصد( افزایش داشته است.  51/0) 19واحد نسبت به سال  6/0به میزان  11در سال 

و  درصهد(   6/90)کاالههای بهادوام  باالترین نرخ رشد مربوط به گهروه   ی دهدنشان م 0011درسال شاخص بهای کاالها و خدمات 

بها   مازنهدران و مرکهزی    کشهور،   یاستانها نیدر ب 0011بوده است. در سال ( 4/1آب ، برق و سوخت  )ربوط به بخش م نیکمتر

 .اند نرخ تورم را داشته نیدرصد باالتر 0/01 اب کرمانشاه نرخ تورم و استان نیدرصد کمتر  0/00

 استان بوشهر: 

بهه ترتیهب برابهر       0011و  0019تان بوشههر در سهالهای   متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل خانوارهای اسه 

درصد بوده است. نرخ تورم  4/05برابر با  11(  می باشد. بنابراین نرخ تورم استان بوشهر در سال 0015) سال پایه 5/350و  5/094

ییهرات قیمهت کهاال و    بررسهی تغ درصد( کاهش داشته اسهت.   0/34) 19واحد نسبت به سال  3به میزان  11استان بوشهر در سال 

کاالههای بهادوام   باالترین نرخ رشد مربوط بهه گهروه    ی دهدنشان م 0011درسال خدمات مشمول شاخص بهای کاالها و خدمات 

 بوده است.درصد (  1/9ارتباطات )مربوط به بخش  نیو کمتر درصد(  6/91)



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
51 

 شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای شهری 

 کشور:

)  3/096و  090بهه ترتیهب برابهر      0011و  0019و خدمات مصرفی شهری کشور در سهالهای  متوسط شاخص بهای کاالها 

درصد می باشهد. نهرخ تهورم کهل       3/06معادل   11(  می باشد، که با توجه به آن نرخ تورم شهری کشور در سال 0015سال پایه 

بررسی تغییرات قیمهت کهاال و خهدمات    ه است. درصد( افزایش داشت 3/5) 19واحد نسبت به سال  9/0به میزان  11کشور در سال 

 1/93)کاالههای بهادوام   باالترین نرخ رشد مربهوط بهه گهروه     ی دهدنشان م 0011درسال مشمول شاخص بهای کاالها و خدمات 

ا ب آذربایجان یربی کشور،  یاستانها نیدر ب 0011بوده است. در سال ( 6/1آب،برق و سوخت  )مربوط به بخش  نیو کمتر درصد( 

 .اند نرخ تورم را داشته نیباالتر درصد 01/ 0 اب کرمانشاه نرخ تورم و استان نیدرصد کمتر 5/03

 استان بوشهر:

بهه ترتیهب برابهر     0011و  0019متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل خانوارهای اسهتان بوشههر در سهالهای    

درصد بوده است. نهرخ تهورم    00برابر با  11تورم استان بوشهر در سال  (  می باشد. بنابراین نرخ0015) سال پایه  6/301و  3/096

بررسهی تغییهرات قیمهت کهاال و     درصد( کاهش داشهته اسهت.    4) 19واحد نسبت به سال  3/3به میزان  11استان بوشهر در سال 

کاالههای بهادوام   گهروه  باالترین نرخ رشد مربوط بهه   ی دهدنشان م 0011درسال خدمات مشمول شاخص بهای کاالها و خدمات 

 بوده است. درصد(  1/1ارتباطات ) مربوط به بخش  نیو کمتر درصد(  0/49)

 

 شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای روستایی 

 کشور:

) 5/360و  0/010به ترتیهب برابهر    0011و  0019متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی روستایی کشور در سالهای 

درصد مهی باشهد. نهرخ تهورم کهل        4/04معادل  11اشد، که با توجه به آن نرخ تورم شهری کشور در سال (  می ب0015سال پایه 

بررسی تغییرات قیمت کهاال و خهدمات   درصد( افزایش داشته است.  14/0) 19واحد نسبت به سال  0/1به میزان  11کشور در سال 

 0/40) کاالههای بهادوام  ترین نرخ رشد مربهوط بهه گهروه    باال ی دهدنشان م 0011درسال مشمول شاخص بهای کاالها و خدمات 

سیسهتان و    کشور، یاستانها نیدر ب 0011بوده است. در سال درصد (  01)مربوط به بخش آب،برق و سوخت   نیو کمتر درصد( 

شهاخص تهورم    .انهد  نهرخ تهورم را داشهته    نیدرصهد بهاالتر   9/00  ابه  همدان  نرخ تورم و استان نیدرصد کمتر 3/00با بلوچستان 

 روستاهای استان بوشهر در کل کشور در رتبه چهارم قرار دارند.  

 استان بوشهر:

)  4/340و  0/013به ترتیب برابهر   0011و  0019متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی روستایی بوشهر در سالهای 

درصد بوده است. نرخ تورم استان بوشههر در   3/03بر با برا 11(  می باشد. بنابراین نرخ تورم استان بوشهر در سال 0015سال پایه 

بررسی تغییهرات قیمهت کهاال و خهدمات مشهمول      درصد( کاهش داشته است.  0/0) 19واحد نسبت به سال  6/1به میزان  11سال 
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و  صهد(  در 90)  کاالههای بهادوام  باالترین نرخ رشد مربوط بهه گهروه    ی دهدنشان م 0011درسال شاخص بهای کاالها و خدمات 

 .بوده استدرصد(  0/5ارتباطات )  مربوط به بخش نیکمتر

 

  9911شاخص قیمت و نرخ تورم کل خانوار ها در کشور و استان در سال :  3-9جدول شماره 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

0019 0/095 9/00 5/094 4/04 

0011 353/6 06/0 350/5 05/4 

 
  9911شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای شهری کشور و استان در سال :  3-1جدول شماره 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

0019 090 0/00 3/096 6/06 

0011 351/6 06/3 301/6 00 

 
  9911شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور و استان در سال :  3-9جدول شماره 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

0019 0/010 0/04 0/013 9/03 

0011 360/5 04/4 340/4 03/3 
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 9911سال  -نرخ تورم در نقاط شهری و روستایی استانهای مختلف کشور:  3-3جدول شماره 

 نرخ تورم شهری نرخ تورم روستایی کل خانوار ها استان ردیف

 01/0 06/4 09/4 رقی آذربایجان ش  0

 03/5 06/4 00/4 آذر بایجانی یربی 3

 00/5 09/3 05/5 اردبیل  0

 00/0 01/5 00/9 اصفهان  0

 00/1 05 00/1 البرز 5

 09/9 04/5 09/6 ایالم  6

 00 03/3 05/4 بوشهر   4

 06/4 05/9 06/4 تهران 9

 01/3 9*/04 09/9 و بختیاری چهار محال 1

 05/0 06/0 05/6 یخراسان جنوب 01

 00/0 00/1 06 خراسان رضوی 00

 09/9 00/0 01/6 خراسان شمالی 03

 04 00/6 06/0 خوزستان 00

 06/6 06/1 06/6  زنجان  00

 00/4 00/4 00/9 سمنان 05

 04/3 00/3 06 و بلوچستان سیستان 06

 06/9 00/6 04/9 فارس  04

 06/3 00/1 06 قزوین 09

 00/1 06/0 00 قم 01

 01/3 01/0 01/3 کردستان 31

 04/3 05/4 06/9 کرمان 30

 01/0 03/9 01/0 کرمانشاه 33

 06/0 00/5 05/4 و بویراحمد کهکیلویه 30

 09/0 06/5 04/4 گلستان 30

 05/5 00/4 05 گیالن 35

 06/4 01/0 04/4 لرستان 36

 03/4 00/0 00/0 ندران زما 34

 00 00/5 00/0 مرکزی 39

 09/1 01/1 01/3 گان هرمز 31

 04/9 00/9 01/0 همدان 01

 00/1 00/0 05/3 یزد 00

 96/1 97/7 96/3 کل کشور
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 در کشور و استان  9911تا  9915روند نرخ تورم طی  سالهای 
 

 نرخ تورم کل خانوارها: 

طهی سهالهای     0011سال  روند تورم کل در کشور صعودی بوده ولی این روند در استان بجز در 0011تا  0015طی سالهای 

می  0016و  0015روند صعودی بوده است. کمترین میزان تورم طی این سالها در کشور و استان به ترتیب سالهای  0019تا  0015

 واحد افزایش داشته است . 6/34معادل  0015نسبت به سال  0011باشد . نرخ تورم استان در سال 

 

 9915-11ای استان در مقایسه با کشور نرخ تورم کل خانواره:  3-5جدول شماره 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

0011 353/6 06/0 350/5 05/4 

0019 0/095 9/00 5/094 4/04 

0014 0/004 1/36 0/006 0/34 

0016 3/019 3/9 9/016 9/6 

0015 011 1/6 011 0/9 

 ماخذ: مرکز آمار ایران       

 باشد می 0015=011سال پایه  محاسبات براساس 

 

 نرخ تورم در نقاط شهری:

طهی سهال ههای     0011روند تورم شهری در کشور صعودی بوده است . در  استان بجر در سال  0011تا  0015طی سالهای 

 0016 و 0015روند صعودی داشته ایم . کمترین میزان تورم طی این سالها در کشور و استان بهه ترتیهب سهالهای     0019تا  0015

 واحد افزایش داشته است . 0/36معادل  0015نسبت به سال  0011می باشد . نرخ تورم استان در سال 
 

 9915-11نرخ تورم در مناطق شهری استان در مقایسه با کشور :  3-6جدول شماره 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

0011 351/6 06/3 301/6 00 

0019 090 0/00 3/096 6/06 

0014 1/006 6/36 0/006 5/34 

0016 0/019 0/9 1/016 1/6 

0015 011 9/6 011 1/4 

 ماخذ: مرکز آمار ایران     

  باشد می 0015=011محاسبات براساس سال پایه 
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 نرخ تورم در نقاط روستایی

 یسهال هها   یط 0011بجر در سال بوده است . در  استان  یدر کشور صعود روستاییروند تورم  0011تا  0015 یسالها یط

 0016و  0015کمترین میزان تورم طی این سالها در کشور و استان بهه ترتیهب سهالهای     . میداشته ا یروند صعود 0019تا  0015

 واحد افزایش داشته است . 6/00معادل  0015نسبت به سال  0011می باشد . نرخ تورم استان در سال 

 
 9915-11مناطق روستایی استان در مقایسه با کشور  نرخ تورم در:  3-7جدول شماره 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

0011 360/5 04/4 340/4 03/3 

0019 0/010 0/04 0/013 9/03 

0014 0/001 0/39 9/000 6/36 

0016 4/019 9/9 5/016 5/6 

0015 011 3/4 011 6/9 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 باشد می 0015=011راساس سال پایه محاسبات ب 

 

 9911سال   - استان  بوشهرشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی و درصد تغییرات شاخص 

 کل خانوارها : 

کاالههای  و همچنین  ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکیشاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در گروههای  0011در سال 

 4/05و  9/05می باشد که تورم در گروهای مهذکور بهه ترتیهب برابهر بها       5/330و  0/036رابر با به ترتیب ب ییر خوراکی و خدمات

درصد(  و کمتهرین تهورم    5/40بیشترین تورم متعل  به نان و یالت ) ها و دخانیات  ها، آشامیدنی خوراکیدرصد می باشد. در گروه 

حمل و تورم متعل  به  نیشتریه کاالهای ییر خوراکی و خدمات بدر گرودرصد( می باشد .  9/00)ماهی ها و صدف دارانمتعل  به 

  باشد .   یم درصد( 1/9ارتباطات )تورم متعل  به  نیو کمتردرصد(  0/64) نقل

 

 شهری : 

کاالههای ییهر   همچنهین  ها و دخانیات و  ها، آشامیدنی خوراکی یدر گروهها یکاالها و خدمات مصرف متیشاخص قدر سال 

باشهد. در گهروه    یدرصهد مه   00برابهر بها    برای هر دو گهروه باشد که تورم  می 6/306 9/036برابر با  بیبه ترتخوراکی و خدمات 

مهاهی و صهدف   تهورم متعله  بهه     نیو کمتر درصد( 3/66نان و یالت)تورم متعل  به  نیشتریها و دخانیات ب ها، آشامیدنی خوراکی

و درصهد (   0/60)  حمهل و نقهل  تورم متعل  بهه   نیشتریوراکی و خدمات بباشد . در گروه کاالهای ییر خ یدرصد( م 6/00) داران

    باشد . یم درصد( 1/1ارتباطات)تورم متعل  به  نیکمتر
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 روستایی: 

ها و دخانیات و کاالهای ییر خهوراکی   ها، آشامیدنی خوراکی یدر گروهها یکاالها و خدمات مصرف متیشاخص ق 11در سال 

 یدرصهد مه    6/03و  9/00برابهر بها    بیترت  به مذکور یاهباشد که تورم در گروه یم 0/300و  9/030ا برابر ب بیو خدمات به ترت

تهورم متعله  بهه     نیو کمتهر  درصهد(  1/90نان و یالت )تورم متعل  به  نیشتریب خانیاتها و د ها، آشامیدنی باشد. در گروه خوراکی

تورم متعل  به حمهل و نقهل )    نیشتریاالهای ییر خوراکی و خدمات بباشد . در گروه ک یدرصد(  م 1/01و صدف داران ) ی هاماه

 باشد . یدرصد(م 0/5تورم متعل  به ارتباطات) نیدرصد ( و کمتر 0/44
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 و درصد تغییرات شاخص  استان  بوشهرخانوارهای کل خدمات مصرفی  شاخص قیمت کاالها و:  3-1جدول شماره 

 9911سال  

 استان بوشهر
 وخدماتگروههای کاالها

 سال

 شاخص
درصدتغییرات شاخص 

 به سال قبل  نسبت

 9557 15355 شاخص کل

 05.9 036.0 ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی

 9557 91555 ها ها و آشامیدنی خوراکی -9
 00.1 030.0 خوراکیها  
 40.5 350.1 نان و یالت      

 01.0 049.4 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها      
 35.9 010.6 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 00.9 010.0 ماهی ها و صدف داران          
 05.6 394.3 شیر، پنیر و تخم مرغ      
 00.6 340.9 روینها و چربیها      
 00.0 005.3 میوه و خشکبار      

 36.3 041.1 ها و حبوبات ( سبزیجات )سبزی      
 05.6 361.5 ها( مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینیشکر،       

 00.1 060.9 محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر      
 51.1 015.3 چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه های ییر الکلی(      

 3553 97355 دخانیات -1

 05.4 330.5 کاالهای ییر خوراکی و خدمات

 3953 16151 پوشاك و کفش -9

 1350 96153 ها مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -3

 30.6 046.3 مسکن      
 30.0 045.4 اجاره          

 00.0 301.1 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          
 31.1 005.3 آب ، برق و سوخت      

 3351 99151 ی و نگهداری معمول آنهامبلمان و لوازم خانگ -5

 1559 91150 بهداشت و درمان -6

 6753 91959 حمل ونقل -7

 151 93150 ارتباطات -1

 9659 11955 تفریح و فرهنگ -1

 9553 97351 آموزش -90

 1156 15151 هتل و رستوران -99

 9359 11951 کاالها و خدمات متفرقه -91

 09.0 390.4 شاخص کل* )بدون اجاره(

 03.1 001.0 کاالها
 30.6 090.6 خدمات

 91.6 041.4 کاالهای بادوام

 06.1 313.1 کاالهای بی دوام
 05.6 310.5 کاالهای کم دوام
 36.0 065.3 خوراکی های تازه
 50.9 343.4 سایر خوراکی ها
 00.0 060.5 خدمات عمومی
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 و درصد تغییرات شاخص  استان بوشهر شهریخانوارهای اخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی ش:  3-1جدول شماره 

 9911در سال 

 استان بوشهر
 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص
درصدتغییرات شاخص 

 نسبت به سال قبل

 9350 13156 شاخص کل

 00.1 036.9 ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی

 9951 91656 ها ها و آشامیدنی خوراکی -9

 00.3 030.0 خوراکیها  

 66.3 301.1 نان و یالت      

 01.6 099.3 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها      

 35.4 003.4 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 00.6 019.3 ماهی ها و صدف داران          

 06.0 310.0 شیر، پنیر و تخم مرغ      

 03.1 359.0 روینها و چربیها      
 01.0 034.9 میوه و خشکبار      

 36.5 019.4 ها و حبوبات ( سبزیجات )سبزی      
 03.4 306.4 ها( شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی      

 06.1 040.0 محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر      

 53.5 091.1 های ییر الکلی( چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه      

 5950 95059 دخانیات -1

 00.1 306.6 کاالهای ییر خوراکی و خدمات

 3053 16750 پوشاك و کفش -9

 1350 96151 ها مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -3

 30.5 046.0 مسکن      
 30.0 045.4 اجاره          

 06.3 306.0 مسکونی  )خدمت ( خدمات نگهداری و تعمیر واحد          
 31.5 000.1 آب ، برق و سوخت      

 3159 91651 مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها -5

 1351 91655 بهداشت و درمان -6

 6359 99151 حمل ونقل -7

 151 95955 ارتباطات -1

 9657 11956 تفریح و فرهنگ -1

 9356 97953 آموزش -90

 1157 15355 و رستورانهتل  -99

 9053 16557 کاالها و خدمات متفرقه -91

 06.6 349.3 شاخص کل* )بدون اجاره(
 01.1 016.5 کاالها
 30.5 090.4 خدمات

 49.0 043.1 کاالهای بادوام
 00.1 391.3 کاالهای بی دوام
 00.4 399.1 کاالهای کم دوام
 36.3 046.0 خوراکی های تازه
 04.1 361.5 سایر خوراکی ها
 39.3 056.9 خدمات عمومی
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 و درصد تغییرات شاخص  استان بوشهرشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای روستایی :  3-90جدول شماره 

 9911در سال 

 استان بوشهر
 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص
درصدتغییرات شاخص 

 نسبت به سال قبل

 3151 17957 شاخص کل

 00.9 030.9 ها و دخانیات ، آشامیدنیها خوراکی

 3951 91159 ها ها و آشامیدنی خوراکی -9

 01.5 001.1 خوراکیها  
 90.1 396.0 نان و یالت      

 09.3 005.9 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها      
 36.0 340.0 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 01.1 040.6 ماهی ها و صدف داران          
 00.0 340.1 شیر، پنیر و تخم مرغ      
 09.4 000.4 روینها و چربیها      
 59.9 063.0 میوه و خشکبار      

 35.3 030.1 ها و حبوبات ( سبزیجات )سبزی      
 00.9 050.0 ها( شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی      

 00.4 005.9 طبقه بندی نشده در جای دیگر محصوالت خوراکی      
 91.5 001.4 چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه های ییر الکلی(      

 9755 39156 دخانیات -1

 03.6 300.0 کاالهای ییر خوراکی و خدمات
 3653 11550 پوشاك و کفش -9

 1956 96759 ها مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -3

 35.3 044.1 مسکن      
 30.0 045.4 اجاره          

 51.0 330.1 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          
 09.0 001.3 آب ، برق و سوخت      

 5059 91351 مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها -5

 1551 91956 بهداشت و درمان -6

 7753 93750 حمل ونقل -7

 559 93051 ارتباطات -1

 9351 11951 تفریح و فرهنگ -1

 1050 91956 آموزش -90

 1751 11150 هتل و رستوران -99

 3357 99355 کاالها و خدمات متفرقه -91

 00.4 310.5 شاخص کل* )بدون اجاره(
 09.4 030.9 کاالها
 30.4 090.3 خدمات

 94.1 011.9 کاالهای بادوام
 03.4 011.4 ی دوامکاالهای ب

 51.3 011.3 کاالهای کم دوام
 35.9 039.9 خوراکی های تازه
 63.0 019.0 سایر خوراکی ها
 01.1 095.5 خدمات عمومی
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 بانکداری – فصل پنجم

 

 مقدمه

و پهول. صهنعت بانکهداری در طهول حیهات       مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بهازار بانکداری به طور کلی عبارت است از 

کننهدگان،  اجتماعی و تغییهرات ایجهاد شهده در نیازههای مصهرف      -های اقتصادی و مالی انسان، متناسب با شرایط اقتصادیفعالیت

ههای  هر روزه در حال نوآوری و ارائه روش ،فناوری اطالعات تکنولوژی و روزافزون رشدتغییرات شگرفی را تجربه نموده است و با 

 نوین خدمات بانکی است.

 0011و  0019های های استان بوشهر، در سالاس گزارش مدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکبر اس

کمیسهیون   عضهو مالی و اعتباری  هسسؤبانک و م 01اند که تعداد در استان فعالیت داشتهمالی و اعتباری  هسسؤو مبانک  00تعداد 

 00اند که در نتیجه فعالیهت بهیش از   نیز عضو کمیسیون مذکور نبوده الی و اعتباریم هسسؤبانک و م 05و تعداد  هاهماهنگی بانک

 ی استان بوده است. هاکمیسیون هماهنگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان خار  از ساختاردرصد بانک

توسعه ، رفاه، مسکن، سپه ،کشاورزی ،ملت ،ملی :0011ی استان بوشهر در سال هاعضو کمیسیون هماهنگی بانکهای بانک

الحسهنه  قرض ،آینده، الحسنه مهر ایرانقرض، صنعت و معدن، قوامین ،صادرات ،انصار ،تجارت ،توسعه تعاون ،پست بانک، صادرات

 .صندوق کارآفرینی امیدو مهر اقتصاد  ،رسالت

 ،زمینایران ،سرمایه ،پاسارگاد ،سینا ،پارسیان: 0011ی استان بوشهر در سال هاعضو کمیسیون هماهنگی بانکهای ییر بانک

 کار آفرین ،شهر ،دی ،اقتصاد نوین ،سامان ،سسه مالی اعتباری کوثرؤم ،حکمت ایرانیان ،سسه اعتباری مللؤم ،سسه اعتباری نورؤم

 .گردشگری و

 

  بانکی تسهیالت و ها سپرده

آمارهای مربهوط بهه   عمومی، اری و به منظور دسترسی گذریزی و سیاست با توجه به اهمیت و نقش ویژه آمار در فرآیند برنامه

بهه  تهاکنون   0099سهال و از سهال   مقطهع پایهان    درو به تفکیک استانی  0094تا  0095از سال  بانکی تسهیالت و ها سپرده مانده

 است. قرار گرفتهجمهوری اسالمی صورت ماهانه در سایت بانک مرکزی 

ات اعتباری ییربانکی دارای مجوز نهزد  مؤسس همچنین و خصوصی خصوصی شده، های دولتی،اطالعات مربوط به بانک این

 هها و مؤسسهات اعتبهاری   های ریالی بخش ییردولتی نهزد بانهک   عمده ارقام سپرده باشد. اسالمی ایران می جمهوری بانک مرکزی

و  ییردولتهی  ههای دریافهت پهیش  دت،بلندمه  و مهدت  کوتهاه   گذاریسرمایه سپرده انداز، الحسنه پس قرض دیداری، های سپرده شامل

دریافهت اعتبهارات   انهداز و پهیش    دار، پهس  های دیداری، مدت های ارزی شامل سپرده سپردهاست. همچنین بستانکاران موقت ریالی 

 .باشدمی ریالی هایسپرده نیز شامل قانونی هایسپرده واسنادی ییردولتی و بستانکاران موقت ارزی 
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 ،گذشهته  سررسهید  و مطالبهات  ریهالی و ارزی  از اعم اعطایی تسهیالت دولت، خالص از مطالبات ملشا عمده ارقام تسهیالت

 .باشدمی الوصولو مشکوك معوق

 مؤسسهات  و هابانک تسهیالت ریالی و ارزی و هایبر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، کل مانده سپرده

 ارائه گردیده است. 0طی جدول شماره  0019 -11 هایالاعتباری استان بوشهر و کشور در پایان س

 

 اعتباری استان بوشهر و کشور  مؤسسات و هابانک تسهیالت ریالی و ارزی و هایسپرده مانده کل:  5-9جدول شماره 

 9911 -11 هایدر پایان سال

 شاخص /سال

 ها*سپرده

 )میلیارد ریال(

سپرده بعد از کسر 

 سپرده قانونی**

 ریال( )میلیارد

 تسهیالت

 )میلیارد ریال(

 نسبت مصارف 

 به منابع***

 )درصد(

9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 05 01 310354 030103 564353 006600 600000 054531 استان بوشهر

 91 41 34133610 01055410 00930105 30090190 09450631 34063905 کشور

سهم استان از کشور 

 )درصد(
0.0 0.4 0.0 0.6 1.6 1.4 - - 

 جایگاه استان 

استان و   00)در بین 

 مناط  آزاد تجاری صنعتی(

03 00 03 00 30 33 - - 

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران       

 های ارزی و ریالی است. ها شامل سپرده* سپرده        

 های ارزی فاقد سپرده قانونی است.** سپرده       

 باشد.ها بعد از کسر سپرده قانونی می*** در شاخص نسبت مصارف به منابع، منابع شامل سپرده      
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 اعتباری استان بوشهر  مؤسسات و هاارزی و تسهیالت بانک و های ریالیسپرده مانده مقایسه تغییرات کل:  5-1جدول شماره 

  9911برتر کشور در پایان سال  استان 90و 

 زان رتبه در می

 هاسپرده
 استان

 ها*سپرده

 )میلیارد ریال(

 سپرده بعد از 

 کسر سپرده قانونی**

 )میلیارد ریال(

 تسهیالت

)میلیارد 

 ریال(

 نسبت مصارف 

به منابع*** )سپرده پس از 

 کسر سپرده قانونی()درصد(

 10 03053544 00349006 00601336 تهران 0

 56 406144 0390933 0004504 اصفهان 3

 55 519150 0113090 0300009 راسان رضویخ 0

 51 510000 0110409 0000430 فارس 0

 53 009560 914600 100133 خوزستان 5

 59 091011 640653 463061 آذربایجان شرقی 6

 45 003699 591951 665100 مازندران 4

 06 301134 535043 510403 البرز 9

 43 000040 063033 530610 کرمان 1

 69 346313 015301 054309 النگی 01

 01 030103 006600 054531 بوشهر 03

 30ها )سایر استان

استان( و مناط  آزاد 

 تجاری صنعتی

0004619 0103153 3965059 40  

  41 01055410 30090190 34063905 کل کشور

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 ی است.  های ارزی و ریالها شامل سپرده* سپرده

 های ارزی فاقد سپرده قانونی است.** سپرده

 باشد.ها بعد از کسر سپرده قانونی می*** در شاخص نسبت مصارف به منابع، منابع شامل سپرده
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 اعتباری استان بوشهر  مؤسسات و هاارزی و تسهیالت بانک و های ریالیسپرده مانده مقایسه تغییرات کل:  5-9جدول شماره 

  9911برتر کشور در پایان سال  تاناس 90و 

 رتبه در میزان 

 هاسپرده
 استان

 ها*سپرده

 )میلیارد ریال(

 سپرده بعد از 

کسر سپرده 

 قانونی**

 )میلیارد ریال(

 تسهیالت

 )میلیارد ریال(

 نسبت مصارف 

 به منابع*** 

)سپرده پس از کسر سپرده 

 )درصد( قانونی(

 10 04619093 09130500 31909001 تهران 0

 51 0101065 0441131 3119116 اصفهان 3

 60 101000 0014916 0610930 خراسان رضوی 0

 50 613064 0009943 0530000 فارس 0

 50 614491 0030631 0341199 خوزستان 5

 60 513400 100000 0164160 آذربایجان شرقی 6

 45 646111 111301 0106510 مازندران 4

 61 061594 466900 965500 کرمان 9

 04 050301 451094 959391 البرز 1

 65 094115 519504 645900 گیالن 01

 05 310354 564353 600000 بوشهر 00

 30ها )سایر استان

استان( و مناط  آزاد 

 تجاری صنعتی

6004914 5600059 0310150 46  

  10 17111619 93113095 91753610 کل کشور

 اسالمی ایران مأخذ: بانک مرکزی جمهوری

 های ارزی و ریالی است.  ها شامل سپرده* سپرده

 های ارزی فاقد سپرده قانونی است.** سپرده

 باشد.ها بعد از کسر سپرده قانونی می*** در شاخص نسبت مصارف به منابع، منابع شامل سپرده

 

های ارزی و ریالی دهد که میزان سپردهن می(، نشا0ها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر )جدول شماره بررسی عملکرد بانک

و   600000قبل و بعد از کسر سپرده قهانونی بهه ترتیهب برابهر بها       0011ها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر در پایان سال بانک

تسههیالت  است این در حالی است که میهزان   درصد رشد داشته 41میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  564353

 درصد رشد داشته است.   63میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  310354برابر با 

ارزی استان بهالغ بهر    و های ریالینفر، سرانه سپرده 0369931به تعداد  0011با توجه به برآورد جمعیت استان بوشهر در سال 

 باشد. میلیون ریال می 056میلیون نفر(، در حدود  95 میلیون ریال و برای کل کشور )با برآورد جمعیت 515
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ها و مؤسسهات اعتبهاری کشهور در    های ارزی و ریالی بانکها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر از مجموع سپردهسهم بانک

 درصد رسیده است. 4/0درصد افزایش به  00با حدود  0011است که در سال درصد بوده  0/0معادل  0019سال 

 4/1اسهت کهه   میلیارد ریال گزارش شده 310354ها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر ، میزان تسهیالت بانک0011ال در س

 درصد رشد دارد.  63باشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ها و مؤسسات اعتباری کشور میدرصد از کل تسهیالت پرداختی بانک

اسهتان   01ها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر و تسهیالت بانک ریالی و های ارزی ومیزان سپرده 0و  3طی جداول شماره 

هها و  است. بهر همهین اسهاس بانهک    ارائه گردیده 0011و  0019های های ارزی و ریالی در سالبرتر کشور به ترتیب میزان سپرده

ن و منهاط  آزاد تجهاری صهنعتی در    اسهتا  00در بهین   0019های ارزی و ریالی در سهال  مؤسسات اعتباری استان در میزان سپرده

اند، این در حالی است که در زمینه پرداخت تسههیالت،  به جایگاه یازدهم ارتقاء یافته 0011اند و در سال جایگاه دوازدهم قرار داشته

 قرار دارند. 33و  30به ترتیب در جایگاه  0011و  0019های در سال

-درصد بوده 91و  41اعتباری کشور به ترتیب   مؤسسات ها وه منابع بانکنسبت مصارف ب 0011و  0019های در پایان سال

 0011درصد بوده و در پایان سهال   01معادل  0019های استان بوشهر در پایان سال است، در حالیکه نسبت مصارف به منابع بانک

توجهی با شاخص کشوری دارد، لذا یکی  درصد کاهش یافته است و در نتیجه نسبت مصارف به منابع استان تفاوت قابل 05نیز به 

 های کشور، پایین بودن نسبت مصارف به منابع است. از مهمترین مشکالت سیستم بانکی استان بوشهر و بسیاری از استان

درصهد   10، اسهتان تههران بها پرداخهت     0011و  0019ههای  شود، در سالمالحظه می 0و  3که در جداول شماره همانطوری

 01درصد تسهیالت، کمترین نسبت مصارف بهه منهابع را در بهین     04و  06ترین و استان البرز به ترتیب با پرداخت تسهیالت، بیش

بها   0019اعتبهاری اسهتان بوشههر در سهال      مؤسسات ها واند، این در حالی است که بانکبرتر کشور، به خود اختصاص داده استان

درصد از منابع  05و  01گذاری، به ترتیب رتقاء به جایگاه یازدهم در میزان سپردهنیز علیریم ا 0011کسب رتبه دوازدهم و در سال 

 را به عنوان تسهیالت پرداخت نموده اند.

 

 هاهماهنگی بانک های عضو کمیسیونپرداختی بانک تسهیالت

عضهو کمیسهیون   بانهک و مؤسسهه اعتبهاری فعهال در اسهتان،       01همانطوریکه در مقدمه این بخش توضیح داده شد، تعهداد  

های های استان بوشهر هستند که بر اساس گزارش مدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهماهنگی بانک

 گردد. ارائه می 0011و  0019های های مختلف طی سالها به بخشاستان بوشهر، وضعیت تسهیالت پرداختی آن

بانهک و مؤسسهه    00میلیارد ریال از طری   060414تسهیالت به مبلغ بالغ بر فقره  309011تعداد  0011ماهه سال  03طی 

 041043تعداد  0019های استان بوشهر پرداخت شده است. همچنین در دوازده ماهه سال اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانک

های استان کمیسیون هماهنگی بانک بانک و مؤسسه اعتباری عضو 04میلیارد ریال توسط  16410.5فقره تسهیالت به مبلغ حدود 

نسبت به سال قبل از نظر تعداد و مبلغ تسهیالت بهه ترتیهب    0011بوشهر پرداخت شده است. عملکرد پرداخت تسهیالت در سال 

 درصد افزایش داشته است. 64.0و  01.1
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درصد کمترین  6.3کسب درصد سهم، بیشترین و بخش کشاورزی با  53.9بخش خدمات و بازرگانی با کسب  0011در سال 

ههای اسهتان بوشههر بهه خهود      ها و مؤسسات اعتباری عضو کمیسیون همهاهنگی بانهک  سهم را از میزان تسهیالت پرداختی بانک

ها و مؤسسهات اعتبهاری   درصد سهم از تسهیالت پرداختی بانک 31.3صنعت و معدن با دریافت  اند. همچنین بخشاختصاص داده

 های استان بوشهر در رتبه دوم است. نکعضو کمیسیون هماهنگی با

ههای اسهتان   ها و مؤسسات اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانکتعداد و مبلغ تسهیالت پرداختی بانک 0در جدول شماره 

های مختلف اقتصادی، سهم هر بخش از تعداد و مبلغ تسهیالت و درصد تغییرات سال به بخش 0011و  0019های بوشهر در سال

 ارائه گردیده است.      0019نسبت به سال  0011

 

 های استان بوشهر ها و مؤسسات اعتباری عضو کمیسیون هماهنگی بانکتسهیالت پرداختی بانک:  5-3جدول شماره 

 9911 – 11های به تفکیک بخش طی سال

بخش/ 

 سال

9911* 9911** 
 درصد تغییر

 11نسبت به  11

 تعداد
 مبلغ

 )میلیارد ریال(

کل  سهم از

 تسهیالت

 )درصد(
 تعداد

 مبلغ

 )میلیارد ریال(

سهم از کل 

 تسهیالت

 )درصد(
 مبلغ تعداد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 00.1 -9.1 6.3 0.3 01161.690 01149 4.4 6.5 4051.015 00169 کشاورزی

صنعت و 

 معدن
610 01694.659 1.0 31.0 3049 03696.349 0 31.3 359.6 66 

خدمات و 

 رگانیباز
19941 09016.159 59 01.9 001004 95041.301 59.9 53.9 00.4 44.0 

مسکن و 

 ساختمان
33110 9131.143 00 1.3 31631 00649.059 9.4 4.3 6.6- 01.9 

 46.3 43.4 00.5 34.0 30110.091 65114 03.1 33.0 03031.316 04601 سایر

 6759 9151 900 900 9697175031 191901 900 900 167095311 970971 جمع

 های استان بوشهرمأخذ: مدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی ببانک

توسهعه   ،پسهت بانهک  ، توسهعه صهادرات  ، رفاه، مسکن، سپه ،کشاورزی ،ملت ،ملیهای شامل بانک و مؤسسه اعتباری بانک 04مربوط به  0019پرداختی سال  تسهیالت* 

 باشد.میمهر اقتصاد و  الحسنه رسالتقرض، الحسنه مهر ایرانقرض، صنعت و معدن، قوامین ،صادرات ،انصار ،تجارت ،تعاون

توسهعه   ،پسهت بانهک  ، توسعه صادرات، رفاه، مسکن، سپه ،کشاورزی ،ملت ،ملیهای بانکشامل  و مؤسسه اعتباری بانک 00مربوط به  0011پرداختی سال  تسهیالت **

 باشد.می تالحسنه رسالقرضو  الحسنه مهر ایرانقرض، عت و معدنصن ،صادرات ،تجارت ،تعاون



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
66 

  اهم موانع و مشکالت

های استان، از مهمتهرین مشهکالت تجهیهز    بر اساس گزارش مدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک

های مالی بسیاری خار  از استان است، لذا حساب منابع سیستم بانکی استان، استقرار دفاتر مرکزی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در

 گردد. ها نیز از خار  از استان تأمین میاز این صنایع در خار  از استان مستقر بوده و تسهیالت آن

از سوی دیگر، یکی از دالیل مهم پایین بودن چشمگیر نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی اسهتان در مقایسهه بها کشهور،     

ههای  های خصوصی استان است، در حالیکه بانهک های بزر  نفت، گاز و پتروشیمی در برخی از بانکدادی از شرکتجذب منابع تع

هها  گذاری استان بر عهده ندارند و منهابع آن های سرمایهمذکور عمالً تکلیف و نقشی در پرداخت تسهیالت جهت تأمین مالی طرح

 شود. گذاری مینیز یالباً در خار  از استان سرمایه

و گردش مالی صنایع بزر  ملی، به ویژه صنایع فعال در مناط  عملیاتی نفهت، گهاز و    بر همین اساس موضوع انتقال حساب

پتروشیمی به استان به منظور تقویت منابع سیستم بانکی و ایفای مسؤولیت اجتماعی صنایع مذکور نسبت به جوامع میزبان از جمله 

 است.های اخیر بودهمحورهای پیگیری استان در سال

تهرین موانهع و مشهکالت    های استان، عمدهبر اساس گزارش مدیریت امور شعب بانک ملی و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک

اسهتان  در عدم امکان اسهتفاده از میهزان معتنهابهی از منهابع     باشد: سیستم بانکی استان در زمینه پرداخت تسهیالت بدین شرح می

پهایین  ههای اسهتان،   بانهک  جهت مدیریت بخشی از منابعا هبانک مرکزی تعدادی ازگیری ادارات کل تصمیمار به دلیل اختیاختیار 

اختصهاص منهابع و اعطهای     ساز و کارهای نظهارتی الزم بهر عملکهرد    ، نبوداختیارات مدیران استانی جهت اعطای تسهیالتبودن 

مرکهز و امکهان دریافهت    صنعتی بزر  در  یر دفاتر مرکزی واحدهااستقرا، هاییرعضو شورای هماهنگی بانک هایتسهیالت بانک

  .به دلیل اختیارات باالتر هاتسهیالت از شعب مرکزی بانک
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 هزینه استان –نظام درآمد  -ششم فصل

 

 

 درآمدها 

 درآمدهای استانی 

درصد افهزایش   05.0ال گذشته میلیون ریال بوده که نسبت به س  53513511برابر   0011درآمدهای عمومی استان  درسال 

 داشته است . درآمدهای عمومی از دو بخش تشکیل گردیده که در ادامه روند عملکرد تغییرات هر بخش آمده است.

 

 درآمدهای مالیاتی 

افهزایش    0019درصد نسبت بهه سهال    6/00میلیون ریال بوده که  51019511درآمدهای مالیاتی استان برابر  0011در سال 

درصد کمتر دریافت شده است . سههم درآمهدهای    01.0معادل   0011ست . طب  جدول ذیل مالیات های مستقیم در سال داشته ا

 درصد بوده است.  16مالیاتی از کل درآمدهای استان در این سال برابر 

 

 سایر درآمدها 

فهروش کهاال، حه  بیمهه و      سایر درآمدهای استان از محل درآمهدهای انحصهارات و مالکیهت دولهت، درآمهدهای خهدمات و      

 گردد. درآمدهای متفرقه، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای تامین می

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته اسهت .   16.0میلیون ریال بوده که  3110110درآمدهای استان برابر  0011در سال 

میلیهون ریهال سههم      501501میلیون ریال سههم حه  بیمهه و درآمهدهای متفرقهه،       050119آمدهای وصولی از مجموع سایر در

باشهد. طبه  جهدول ذیهل      میلیون ریال سهم درآمد حاصل از جرائم و خسهارات مهی    011901درآمدهای خدمات و فروش کاال  و 

درصد کاهش یافته اند. سهم سایر  30.6تفرقه  معادل درصد و ح  بیمه و درآمدهای م 90.0درآمدهای انحصارات و مالکیت دولت 

 درصد بوده است.  0درآمدها از کل درآمدهای استان در این سال 

 

 وضعیت درآمدهای عمومی در بودجه استان 

میلیون ریال بوده که در مقایسهه بها سهال قبهل بیهانگر        53513511بالغ بر  0011مجموع درآمدهای عمومی استان در سال 

درصد   3/35حدود  0019در مقایسه با سال  0011ای و تملک استان در سال  باشد. مجموع اعتبارات هزینه می 6/06ادل رشدی مع

میلیهون   00413404)  0011ای استان در سال  ای و تملک دارایی سرمایه رشد داشته است. به عبارتی دیگر مجموع اعتبارات هزینه

 -دهد. در مفهومی دیگر استان بوشهر به لحاظ نظام درآمهد  ومی استان را تشکیل میدرصد مجموع درآمدهای عم 36ریال( حدود  

 نماید. هزینه ملی نیز کمک می -باشد بلکه به نظام درآمد هزینه نه تنها خودکفا می
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               9911-11مقایسه درآمدهای عمومی استان بوشهر طی سالهای:  6-9جدول شماره 

 )ارقام به میلیون ریال (                                                                                                                                                   

 شرح
 درصد تغییرات 9911 9911

 مصوب مصوب مصوب

 05.0 53513511 09940001 کل درآمدهای عمومی

 00.6 51019511 04914615 مالیاتها

 01.0- 00911915 05061340 مالیاتهای مستقیم

 06519410 33004000 مالیاتهای ییر مستقیم
60.9 

 16.0 3110110 0166900 سایر درآمدها

درآمدهای انحصارات و مالکیت 

 دولت
0163 064 

-90.0 

 0.0 501501 501030 درآمدهای خدمات و فروش کاال

 30.6- 050119 010119 ح  بیمه و درآمدهای متفرقه

 00.0 011901 053660 درآمد حاصل از جرائم و خسارات

 ماخذ :سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل امور مالیاتی    

 

 اعتبارات 

 ای اعتبارات هزینه

ههای   از ظرفیهت های نگههداری   کنند و هزینه های ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداری می ای، ظرفیت اعتبارات هزینه

ههای بالعهوض،    های اموال و دارایی، یارانه، کمک موجود را در قالب هزینه جبران خدمات کارکنان، استفاده ازکاال و خدمات، هزینه

ای  نماید. اعتبهارات هزینهه   های اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام را تامین می ها و همچنین هزینه رفاه اجتماعی و سایر هزینه

های جاری دولت ) خریهد نیهروی    شوند. به عبارت دیگراعتباراتی که جهت تامین هزینه ماً از محل درآمدهای عمومی تامین میعمو

شهود را   بینهی مهی   های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش های نگهداری سطح فعالیت کار و کاالهای مصرفی و ...( و همچنین هزینه

 نامند.  ای می اعتبارات هزینه

دسهتگاه   30میلیون ریهال بهوده کهه بهین       0340001ای مصوب استان بوشهر بالغ بر  مجموع اعتبارات هزینه 0011 در سال

میلیهون ریهال(    0000000) 0019ای سهال   ای استانی توزیع شده است و نسبت به اعتبار هزینهه  اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه

ای و تملهک   ای بهه کهل اعتبهارات اسهتان )اعتبهارات هزینهه       تبارات هزینهه دهد. نسبت اع درصد را نشان می  3/35افزایشی حدود 

 باشد. درصد می 05ای( معادل  های سرمایه دارایی

ههای   درصدی بوده و دسهتگاه  1/11دارای تخصیص حدود  0011ای ابالیی به استان بوشهر در سال  مجموع اعتبارات هزینه

میلیهون ریهال(، اداره کهل     593014ریال(، اداره کهل جههاد کشهاورزی ) مبلهغ     میلیون  401195اجرایی همچون استانداری ) مبلغ 
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میلیهون ریهال(، و اداره کهل     010131ها و اقدامات تامینی و تربیتی)مبلهغ   میلیون ریال(، اداره کل زندان 016491بهزیستی ) مبلغ 

اند. ایهن پهنج دسهتگاه     های اجرایی داشته دستگاه ای را در بین میلیون ریال( بیشترین میزان اعتبارات هزینه 355150شیالت )مبلغ 

ههای اجرایهی ماننهد حهوزه      دسهتگاه  .انهد  ای استان را به خود اختصاص داده درصد از کل اعتبار هزینه  51 اجرایی در مجموع حدود

میلیهون ریهال( و    00360میلیون ریال(، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی )مبلهغ   00006هنری سازمان تبلیغات اسالمی )مبلغ 

متوسهط سهرانه     11اند. در سهال   میلیون ریال( کمترین اعتبار را به خود اختصاص داده 04039اداره کل اوقاف و امور خیریه )مبلغ 

میلیهون ریهال (    966باشدکه نسبت به سال قبل ) میلیون ریال می 0163های اجرایی به ازای هر کارمند  ای دستگاه اعتبارات هزینه

درصد افزایش داشته است .در دستگاههای اجرایی بیشترین و کمترین متوسط سرانه اعتبهارات هزینهه ای بهه ترتیهب      6/33حدود 

 شامل استانداری و اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری می باشد. 
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 9911ر سال  های اجرایی د ای استان بوشهر به تفکیک دستگاه وضعیت اعتبارات هزینه:  6-1جدول شماره 

 ) میلیون ریال (

 تعداد کارکنان تخصیص اعتبار مصوب عنوان دستگاه
متوسط اعتبار 

 ای هزینه

 0341 561 401195 401195 استانداری

 0106 311 010131 010131 اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی

 141 41 69504 69504 اداره کل بازرسی

 991 60 50356 50356 مرکز پزشکی قانونی

 0314 00 04039 04039 اداره کل اوقاف و امورخیریه

 0661 91 004435 004435 سازمان امور اقتصادی ودارایی

 0111 54 63601 63601 اداره کل هواشهناسهی

 411 061 009039 009039 اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری

 904 034 014599 014599 اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

 910 60 56305 56305 اداره کل تبلیغات اسالمی

 0010 1 00006 00006 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 105 60 51965 51965 اداره کل نوسازی وتوسعه وتجهیز مدارس

 105 055 000131 000131 اداره کل ورزش و جوانان

 0564 49 033309 033309 اداره کل انتقال خون

 0119 010 016491 014110 داره کل بهزیسهتیا

 143 091 090646 090646 اداره کل دامپزشهکی

 453 309 096591 096591 اداره کل منابع طبیعی

 0110 69 69353 69353 اداره کل اسهتانداردوتحقیقات صهنعتی

 900 01 00360 00460 اداره کل امورعشهایر

 0003 000 593014 593014 اداره کل جهاد کشاورزی

 0663 050 355150 355150 اداره کل شیالت

 410 364 094399 094399 اداره کل راه و شهرسازی

 111 095 069014 069014 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 0110 313 313000 313000 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 9061 3019 3171797 3179330 جمع کل اعتبارات

 معاونت هماهنگی برنامه و بودجهمأخذ : 
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 ای  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی

های اقتصادی، اجتماعی دولهت در برنامهه پهنج سهاله و بودجهه      های عمرانی مربوط به برنامهاعتباراتی که جهت اجرای طرح

این نوع اعتبارات، ظرفیهت ههای جدیهد     نامند. ای می های سرمایه شود را اعتبارات تملک داراییعمومی ساالنه دولت پیش بینی می

کنهد. ایهن    افزایند و یها دوام آنهرا تثبیهت مهی     دهند و به عمر آنها می های موجود را یا توسعه می نماید. بطوری که ظرفیت ایجاد می

أمین باشهد ته   اعتبارات از محل درآمدهای عمومی یا سایر منابع که شامل منابع داخلهی، تسههیالت و فهروش اوراق مشهارکت مهی     

 گردد. می

و سایر ردیف ها و منابع داخلهی   ای استان از محل اعتبارات استانی های سرمایه مجموع اعتبارات تملک دارایی 0011در سال 

دههد.   درصد را نشان می 00باشد که در مقایسه با سال قبل کاهشی  معادل  میلیون ریال می 1031344های اجرایی برابر با  دستگاه

 06پهروژه( دارای کاهشهی معهادل     3050های سال قبهل )  پروژه توزیع گردیده که نسبت به تعداد پروژه 0009بین اعتبارات مذکور 

درصد(  30میلیون ریال )  3061506های بوشهر، دشتستان و تنگستان به ترتیب با داشتن  شهرستان 0011باشد. در سال  درصد می

ههای دیلهم  بها     درصد( بیشترین سهم اعتباری و شهرسهتان  0/03ن ریال )میلیو 0306150درصد( و  00میلیون ریال ) 0016630، 

( 9/3میلیهون ریهال )   061306درصد( و دیهر  بها    0/0میلیون ریال ) 010656درصد ( و جم  با  0/3میلیون ریال ) 310000داشتن 

پهروژه    300و   349هر بهه ترتیهب بها    های دشتستان و بوش اند. از نظر تعداد پروژه نیز شهرستان دارای کمترین سهم اعتباری بوده

 پروژه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.  41و  61های عسلویه و دیر به ترتیب با  بیشترین و شهرستان

ریال بوده است کهه بیشهترین    میلیون  4050در کل استان معادل با  0011متوسط اعتبار اختصاص یافته به هر پروژه در سال 

میلیون ریال( و کمترین رقهم اعتبهار     01010ها متعل  به شهرستان تنگستان )  افته به هر پروژه در بین شهرستانرقم اختصاص ی

 باشد. میلیون ریال( می 3603اختصاص یافته مربوط به شهرستان دیلم )

 09ریهال )  میلیون 0659609فصل حمل و نقل با اعتبار  0011ای سال  های سرمایه از نظر توزیع فصلی اعتبارات تملک دارایی

باشد و پس از آن به ترتیب توسعه و خدمات شهری ، روستایی و عشایری )با اعتبار  درصد از کل اعتبارات( دارای بیشترین سهم می

ریهال( قهرار    میلیون 0135050ریال( و فصل بهداشت  )با اعتبار  میلیون 0001410ریال( فصل منایع آب )با اعتبار  میلیون 0340040

 د.دارن
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 ها  و تعداد پروژه استان به تفکیک شهرستانای  های سرمایه تملک دارائیوضعیت اعتبارات :  6-9جدول شماره 

 از محل درآمدهای عمومی      9911-11طی سالهای 

 ) میلیون ریال (

 شهـرستـان
 تعداد پروژه اعتبار مصوب

سهم اعتبار 

شهرستان به کل 

 استان )درصد(

سهم هر 

ستان از شهر

ها  تعداد پروژه

 )درصد(

متوسط اعتبار هر 

 پروژه

9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 06190 00915 9 0 01 03 001 14 0461333 0001111 سطح استان

 01009 9331 06 05 30 34 300 043 3061506 0160035 بوشهر

 01010 0506 1 00 00 9 004 351 0306150 101609 تنگستان

 5161 6153 30 01 05 3 349 055 0016630 345010 دشتستان

 0065 6340 00 1 6 00 003 330 510049 0015005 دشتهی

 5345 0316 5 9 0 5 41 091 061306 615961 دیههر

 3603 3100 6 4 3 0 44 090 310000 064101 دیلم

 0149 6031 4 4 0 01 19 090 010656 0046500 جم

 5133 5310 6 4 5 9 46 045 051109 136014 کنگان

 5915 0044 6 9 5 6 46 010 000019 655150 گناوه

 9550 0000 5 5 5 5 61 033 500319 505006 عسلویه

 7953 3519 900 900 900 900 9991 1359 1311177 99151510 جمـع کـل

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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 ای استان بوشهر به تفکیک منبع اعتباری  ان اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهمیز:  6-3جدول شماره 

 9911در سال 

 )میلیون ریال (

 میزان عملکرد میزان اعتبار منبع اعتبار

 451140 161303 ملی استانی شده ) بودجه عمومی ( 

 546410 0139091 استانی 

 31550 31550 (501111ردیف 0ال منقول و ییر منقول دولتی)جزء اعتبارموضوع باز پرداخت فروش امو 

 09655 069410 قانون برنامه ششم( 10درصد ارزش افزوده )موضوع ماده 1.34اعتبارات  

 990031 0010010 سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی 

 69511 69511 (50111ردیف 5)جزء کمک-اعتبارطرحهای مربوط به تعهدات سفرهای ریاست جمهوری  

 09111 09111 (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ه خشکسالی 01حوادث ییر مترقبه)ماده 

 011111 011111 (50111ردیف 0جزء)کمک -عتبارطرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری ا

 4501 05550 (501111ردیف  90جرائم رانندگی )جزء  قانون نحوه رسیدگی به تخلفات 30اعتبارات موضوع ماده 

 0335111 0335111 5اعتبارات موضوع بند)ه(تبصره 

های آبرسانی و زیرساخت های نواحی صنعتی و  کمک به توسعه زیربناهای روستایی،تکمیل مجتمع

 های فنی و اعتباری به توسعه اشتغال روستایی کمک
41511 34511 

 543000 0941411 (551111 -00قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)ردیف اعتبارات موضوع اجرای

 50356 193190 (551111ردیف  00)جزء  01اعتبارات تبصره  

 34511 55111 قانون محاسهبات عمومی 60موضهوع ماده  

عی تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی وخصوصی ) اوراق تسویه خزانه ( جم 

 خرجی
36003 

36003 

 - 00149 درآمد اختصهاصهی 

 461613 3110414 منابع داخلی 

 - 301056 تسهیالت 

 05911 01111 (19قانون بودجه سال  6آبرسانی شرب روستایی و عشایری)بند ب تبصره 

 5005090 00401111 جمع کل

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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 ای استان بوشهر به تفکیک منبع اعتباری  های سرمایهمیزان اعتبار و عملکرد اعتبارات تملک دارائی:  6-5ه جدول شمار

                    9911در سال 

 )میلیون ریال (

میزان  

 عملکرد

میزان 

 اعتبار
 عنوان

 استانی  0099139 0099139

 قانون برنامه ششم( 10ع مادهدرصد ارزش افزوده )موضو 1.34اعتبارات   603304 011190

5401 04004 
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به شهرداری ها و دهیاری های  30اعتبارات موضوع ماده  

 کشور

 سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی  0446695 330431

 توسعه و تکمیل راه های روستایی  00000 00000

 50111ردیف 0کمک )جزء-اعتبارطرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری  000111 000111

 قانون مدیریت بحران کشور 04اعتبارات موضوع ماده   001111 001111

 (501111ردیف 0اعتبارموضوع باز پرداخت فروش اموال منقول و ییر منقول دولتی)جزء  06195 06195

 5اعتبارات موضوع بند)ه(تبصره  641111 641111

 ( 551111-00اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)ردیف  0561006 500046

64511 11111 
های فنی و  های آبرسانی و زیرساخت های نواحی صنعتی و کمک کمک به توسعه زیربناهای روستایی،تکمیل مجتمع

 وستاییاعتباری به توسعه اشتغال ر

 (551111ردیف  04)جزء  01اعتبارات تبصره   054535 041111

 قانون محاسهبات عمومی 60موضهوع ماده   05111 05111

 تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی وخصوصی ) اوراق تسویه خزانه ( جمعی خرجی  90563 90563

 درآمد اختصهاصهی  60611 5050

 منابع داخلی  936016 601404

 موضوع تولید و اشتغال 11قانون بودجه  00جدول تبصره  31اعتبارات ردیف     001111 001111

 (19قانون بودجه سال  6آبرسانی شرب روستایی و عشایری)بند ب تبصره  39111 03151

 11قانون بودجه  00جدول تبصره  31اعتبارات ردیف  051111 051111

093415 093415 
یه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی ییر دولتی از طری  تهاتر تسو

 خرجی –بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها ) جمعی 

 0011کمک به تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت طرح های خاتمه  551111 551111

50351 50351 
موضوع تامین قیر مورد نیاز اجرای طرحهای تملک  0011( قانون بودجه سال 0ون الحاق یک بند به تبصره )اعتبارات قان 

 یدارایی های سرمایه ا

 جمع کل 1311177 5191951

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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               9911فصول طی سال  های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک  توزیع اعتبارات تملک دارایی:  6-6جدول شماره 

 )میلیون ریال( 

 عنوان شده اعتبار مبادله آخرین تخصیص آخرین عملکرد

 فصل اداره امور عمومی  096310 313695 014695

 فصل تحقی  و توسعه در امور خدمات عمومی  9011 0901 0901

 فصل دفاع  50544 31111 31111

 و امنیت عمومیفصل حفظ نظم   50641 04311 04311

 امور قضایی  09031 5111 5111

 فصل انرژی  350064 30511 30511

 فصل حمل و نقل  0166530 0161109 0161109

 فصل صنعت و معدن  60311 04150 09050

 فصل کشاورزی و منابع طبیعی  506061 310111 310111

 فصل منابع آب  3400406 0319919 0319919

 ی  و توسعه در امور اقتصادیفصل تحق  5011 1 1

 فصل کاهش آلودگی  6111 0111 0111

 های زیستی فصل حفاظت از گونه  09110 1011 1011

 فصل آب و فاضالب  0019094 536545 535045

 فصل بهداشت  935190 005099 005099

 فصل درمان  005060 11160 11150

 فصل دین و مذهب  316346 53011 53011

 فصل ورزش و تفریحات  0011093 093103 049906

 فصل فرهنگ و هنر  440001 360034 360034

 فصل میراث فرهنگی  00491 00606 00606

 فصل رسانه  01111 05111 05111

 فصل گردشگری  001645 049506 049005

 فصل صنایع دستی  05111 1160 1160

 بدنی و گردشگری فصل تحقی  و توسعه در امور فرهنگ، تربیت  111 1 1

 فصل آموزش و پرورش عمومی  510331 019640 014040

 فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی  94100 35061 35061

 فصل آموزش عالی  33600 05500 05500

 ای های توسعه فصل پژوهش  15131 04641 04641

 فصل امداد و نجات  01605 06111 05111

 ل حمایتیفص  06054 9506 9506

 فصل توانبخشی  0111 1 1

 فصل توسعه و خدمات شهری،روستایی و عشایری  0610905 003009 011494

 جمع کل 99791110 5935913 5999119
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      9911توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک فصول طی سال :  6-7جدول شماره 

 )میلیون ریال(

 آخرین عملکرد اخرین تخصیص عتبار مبادله شدها نام فصل

 093150 093150 305110 اداره امور عمومی 

 0011 0011 0411 در امور خدمات عمومی تحقی  و توسعه

 30164 30164 04503 دفاع

 30111 30111 01090 حفظ نظم و امنیت عمومی

 33951 33951 00411 اداره امور قضایی

 03050 00111 031010 انرژی 

 0114996 0119333 0659609 حمل و نقل

 30511 30511 05311 صنعت و معدن

 000994 003191 341001 کشاورزی و منابع طبیعی

 196066 0104406 0001410 منابع آب 

 1 1 5111 کاهش آلودگی

 4561 4561 03011 حفاظت از گونه های زیستی

 500690 501345 0340040 توسعه و خدمات شهری ، روستایی و عشایری

 350909 360909 590956 آب و فاضالب 

 406601 406601 0135050 بهداشت 

 000111 000111 001191 درمان

 69519 40419 000019 دین و مذهب 

 090069 010536 940636 ورزش و تفریحات

 003691 003691 630300 فرهنگ و هنر

 63305 63559 91191 میراث فرهنگی

 00411 00411 00411 رسانه

 39993 59013 050034 گردشگری

 06003 06003 31311 صنایع دستی

 300910 300910 641103 آموزش و پرورش عمومی

 05161 05161 65940 آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی

 33011 33011 01101 امداد و نجات

 030905 030905 036053 حمایتی

 5361369 5103579 1311177 جمع کل

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
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 تجارت خارجی )بازرگانی( -فصل هفتم 

 

 

 مقدمه

شود. به طور کلی بازرگانی یا تجارت به داد و ستد کاال یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می

کاال یا خدمتی واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام گیری مادی( را که اشخاص در مقابل هر گونه عمل )قابل سنجش و اندازه

 شود.شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم میاین عمل راضی باشند، بازرگانی گفته می

تصاد کالن های اقتصادی است و از اهمیت کلیدی و راهبردی در اقبازرگانی به دلیل ماهیت فرابخشی خود، پیوند دهنده بخش

درآمد تجاری کشورها بخش قابل توجهی و  برخوردار است و تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه دارد

 دهد. ها را تشکیل میاز تولید ناخالص داخلی آن

خارجی و افزایش صادرات تواند با تقویت تجارت  جمهوری اسالمی ایران با توجه به موقعیت سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی می

محصولی خار  شده و با  کاالهای ییر نفتی، اتکاء خود را به صادرات نفت کاهش داده و به تدریج از زمره کشورهای تک

های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در مسیر برون رفت از وابستگی به نفت قرار گیرد. بر همین اساس  گذاری در بخش سرمایه

خارجی  توسعه تجارتعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله برنامه ششم، ساز و کارهای مهمی در راستای توس هایبرنامهدر 

 ،سازی ساختار تجاری المللی، نوسازی و روان بین محصوالت و خدمات صادراتی در بازارهای تقویت توان رقابتیبا محوریت  کشور

بینی شده پیشجهانی،  در تجارت سهم ءصادراتی و ارتقا ، افزایش درآمدهایجیخاربهبود تراز بازرگانی  ،توسعه صادرات ییر نفتی

 .است

گیری از مزیت حمل و نقل دریایی، به عنوان حلقه واسط بین تولید و مصرف یکی از مهمترین عوامل مؤثر در امکان بهره

های آزاد،  نوب کشور با دسترسی به آبکیلومتر طول سواحل دریا در شمال و ج 5911تجارت خارجی است. برخورداری از حدود 

فارس و ، حوزه خلیجCISهای جمعیتی کشورهای جنوب و ارتباط دهنده قطب -قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال 

ت و ترانزیهای مرتبط با دریا، به ویژه بازرگانی خارجی های جغرافیایی ایران در حوزه آسیای جنوب شرقی، از مهمترین مزیت

 شود. محسوب می

رود. دارا بودن موقعیت جغرافیایی ویژه، همجواری بازرگانی خارجی یکی از محورهای اصلی توسعه در استان بوشهر به شمار می

 9درصد طول نوار ساحلی جنوب کشور(، وجود  31درصد از مرز شمالی خلیج فارس و  53کیلومتر )معادل  100با دریا به طول 

فارس و فاصله نزدیک بنادر استان بوشهر با کشور حاشیه جنوبی خلیج 5شهرستان(، همسایگی با  01شهرستان ساحلی )از 

های همجوار و مرکزی کشور، به لحاظ فراهم نمودن شرایط مناسب جهت صدور محصوالت نهایی تولیدی و ورود کاالهای  استان

 شود.ن در این بخش محسوب میهای استاهای یاد شده، از مزیت واسطه مورد نیاز استان و استان

گمرك، حضور  00بندر تجاری و  00بازرگان فعال،  0111برخورداری از تجارب انباشته و دیرپای تجاری، فعالیت حدود 

فروند ناوگان شناورهای سنتی با  3011خدمات دریایی، حدود  شرکت 311های کشتیرانی، حدود های متعدد شرکتنمایندگی



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
78 

هزار دارنده گواهینامه دریانوردی و محصوالت عمده تولیدی استان مانند خرما، میگو و  51، فعالیت بالغ بر ملوان و خدمه 03111

 های استان بوشهر در بخش تجارت خارجی است.فرش دستباف، مواد معدنی و محصوالت پتروشیمی، از جمله قابلیت

مجلس شورای اسالمی و  01/13/0011واحده مصوب  همچنین، تصویب و ابالغ منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر طب  ماده

رود که تعدادی از مراکز و های اقتصادی استان و منطقه به شمار میمجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله مزیت 05/13/0011

ره نگین، تجاری فعال و مهم استان، از جمله محوطه کنونی بندر تجاری بوشهر و فازهای توسعه آن در جزی -های اقتصادیبنگاه

تأسیسات و کارخانجات شرکت صنعتی دریایی ایران در جزیره صدرا، منطقه ویژه اقتصادی تجاری صنعتی بوشهر و شهرك صنعتی 

های قانونی اند و با اجرایی شدن منطقه، امکان استفاده از مشوقهکتاری آن قرار گرفته 36060بوشهر، در محدوده  3شماره 

های یاد شده، فراهم شده و بستر مناسبی را جهت افزایش تولید و صادرات آنان مستقر در محدودههای مناط  آزاد توسط بنگاه

 نماید.فراهم می

 

 وضعیت بنادر تجاری استان بوشهر

باشد.  منطقه میلیون تن در سال می 01ظرفیت اسمی بنادر تجاری استان )به ییر از مجتمع بندری پارس و خار ( جمعاً حدود 

میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کاالی عمومی و  5/4دی بندر بوشهر، به عنوان بزرگترین بندر تجاری استان دارای ویژه اقتصا

با توجه به ضرورت  باشد.هزار تن را دارا می 01کانتینر در سال است و قابلیت پذیرش کشتی با ظرفیت حدود  TEUهزار  031

الیه شمالی بندر، ضمن احداث اسکله و محوطه ته با استحصال اراضی در منتهیهای گذشی سالطافزایش ظرفیت بندر بوشهر، 

اقدام شد و در  باریه تخلتجهیزات و تأسیسات  افزایشو های خدماتی و عملیاتی محوطهو تفکیک  یساماندهکانتینری، نسبت به 

در جزیره نگین در دستور کار  پسکرانه یاراضن تأمیو  دیجد هایاسکله ای بندر بوشهر و احداثگام بعدی، ادامه اقدامات توسعه

 51 یشناورها یریپهلوگقرار گرفت. در این راستا عالوه بر پروژه الیروبی کانال دسترسی بندر جهت افزایش عم  آبخور و امکان 

نوان بخشی از فازهای های کانتینری، صادراتی و ترانزیتی، به عپروژه شامل احداث تأسیسات زیربنایی و پایانه 0ی، تعداد هزارتن

 باشد. توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری جزیره نگین در حال اجرا می

پذیری بندر بوشهر، تقویت ای از طری  همسویی طرح با اصول پدافند ییر عامل، افزایش ظرفیت رقابتارتقاء ایمنی منطقه

فارس و سایر کشورها، میانه و کشورهای حوزه خلیجی آسیایپیوند استان با بازارهای جهانی، به ویژه ترانزیت کاال بین کشورها

 هایصادرات محصوالت تولیدی و واردات مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید استان بوشهر و استان جهت مناسب بستر ایجاد

 باشد.شده میهای یاد)به ویژه فارس، اصفهان، تهران و یزد(، از اهداف اجرای پروژه همجوار

 

 گمرکات استان بوشهر وضعیت 

 0 منطقه ویژه اقتصادیگمرك شامل گمرکات  0باشد که گمرك تابعه می 00ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر دارای 

 ، در سطح اداره کل فعالیت دارند.منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گناوه و بوشهر
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 3بوشهر، گمرك منطقه ویژه اقتصادی  0ویژه اقتصادی حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر مشتمل بر اداره کل گمرك منطقه 

بوشهر، اداره گمرك کنگان، اداره گمرك خار ، اداره گمرك دیلم، اداره گمرك بوالخیر، اداره گمرك دیر، اداره گمرك دلوار، اداره 

پارس، اداره گمرك  گمرك الور، اداره کل گمرك منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل گمرك منطقه ویژه اقتصادی انرژی

 باشد.عسلویه و اداره گمرك نخل تقی و اداره کل گمرك گناوه شامل اداره گمرك گناوه و اداره گمرك ریگ می

های گمرکی شامل صادرات قطعی، واردات قطعی، ورود موقت، خرو  موقت، ترانزیت خارجی، گمرکات استان در کلیه رویه

شتی، مرجوعی، متروکه، امور مسافری، کابوتاژ، مبادالت مرزی )مرزنشینی و ملوانی(، امانات ترانزیت داخلی، کارنه تیر، صادرات برگ

 نمایند.های هر گمرك فعالیت میپستی و قضایی، به تناسب ظرفیت و پتانسیل

 1گمرك استان بوشهر در بخش صادرات و  01تعداد  0011بر اساس گزارش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، در سال 

 اند. رك در زمینه واردات )تجاری و ملوانی( فعالیت داشتهگم

 

 عملکرد گمرکات استان بوشهر

 جایگاه استان در سطح ملی

دهد که طی مدت مذکور، نشان می 0011های بازرگانی خارجی کشور و استان بوشهر در سال مرور اجمالی بر عملکرد شاخص

لی در زمینه نقل و انتقاالت کاالیی و مالی، مسایل و مشکالت ارزی در داخل و الملهای بینبروز شرایط تحریم، اعمال محدودیت

ای در کاهش وزن و ارزش صادرات ییر نفتی کشور تأثیر منفی داشته است.  این در حالی است که خار  از کشور، هر یک به گونه

تاکنون میزان  0016فارس، از اوایل سال لیجبا توجه به بروز مشکل در ارتباطات تجاری کشور قطر با سایر کشورهای حاشیه خ

صادرات به کشور قطر از طری  گمرکات استان بوشهر افزایش قابل توجه داشته است، به نحویکه تعدادی از گمرك تجاری استان 

ل کاالهای مقصد او 01این کشور به عنوان  0011و  0014، 0016های اند و در سالصادرات به مقصد قطر فعال گردیده در زمینه

نیز کشور قطر یکی از مهمترین  0019 صادراتی از گمرکات استان بوشهر به لحاظ ارزش صادرات قرار گرفته است و در سال

 مقاصد صادرات از طری  گمرکات استان بوشهر بوده است. 

 

 تجارت خارجی کشور

 910میلیارد و  40هزار تن به ارزش  001میلیون و  004به وزن  0011تجارت خارجی کشور )صادرات و واردات( در سال 

میلیون دالر( از  50میلیارد و  95هزار تن به ارزش  631میلیون و  061)به وزن  0019میلیون دالر بوده است که در مقایسه با سال 

 درصد کاهش داشته است.  0/00نظر وزن و ارزش 

میلیون دالر بوده که این رقم در سال  116میلیارد و  01معادل  0019ارزش صادرات کشور با احتساب میعانات گازی در سال 

میلیون  59میلیارد و  00میلیون دالر رسیده است. ارزش واردات کشور نیز از  119میلیارد و  00درصد کاهش به  6/00با  0011

 میلیون دالر رسیده است.  910میلیارد و  09به  0011درصد کاهش در سال  4/00با  0019دالر در سال 
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هزار تن بوده که در مقایسه با سال  640میلیون و  000معادل  0011ن صادرات کشور با احتساب میعانات گازی در سال وز

 406میلیون و  00درصد کاهش داشته است. در همین مدت وزن واردات کشور معادل  05هزار تن(  900میلیون و  000) 0019

 درصد کاهش داشته است. 9/5هزار تن( معادل  906یون و میل 05) 0019هزار تن بوده که در مقایسه با سال 

دالر بوده است که در  019متوسط ارزش یک تن کاالی صادراتی کشور با احتساب میعانات گازی معادل  0011در سال 

درصد افزایش داشته است. در همین مدت متوسط ارزش یک تن کاالی  4/1دالر( حدود  016)معادل  0019مقایسه با سال 

است. بررسی درصد کاهش داشته  6دالر( حدود  0301)معادل  0019 دالر بوده است که در مقایسه با سال 0050رداتی کشور وا

 باشد.میلیون دالر می 915میلیارد و  0بیانگر تراز منفی تجاری به میزان  0011ارزش صادرات و واردات کشور در سال 

 

 9911 -11های کشور در سالمقایسه صادرات و واردات :  7-9جدول شماره 

 شرح

9911 9911 
 درصد تغییر

 11نسبت به  11

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(
 ارزش وزن

 -00.6 -05 00119 000640 01116 000900 صادرات 

 -00.4 -5.9 09910 00406 00159 05906 واردات 

 سالمی ایرانمأخذ: گمرك جمهوری ا      

 

 کلیات -تجارت خارجی استان بوشهر 

 340میلیارد و  4هزار تن به ارزش  909میلیون و  30به وزن  0011تجارت خارجی )صادرات و واردات( استان بوشهر در سال 

میلیون دالر( از  404میلیارد و  1هزار تن به ارزش   360میلیون و  35)به وزن  0019میلیون دالر بوده است که در مقایسه با سال 

 درصد کاهش داشته است. 35درصد و به لحاظ  ارزش  9/0نظر وزن 

میلیون دالر بوده که  011میلیارد و  9معادل  0019ارزش صادرات با احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر در سال 

یده است. ارزش واردات از گمرکات استان بوشهر میلیون دالر رس 50میلیارد و  6درصد کاهش به  4/39با   0011این رقم در سال 

 331میلیارد و  0درصد کاهش به  3/3با  0011میلیون دالر بوده است که در سال  304میلیارد و  0برابر با  0019نیز در سال 

 میلیون دالر رسیده است. 

هزار تن بوده که در  031میلیون و  30معادل  0011وزن صادرات با احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر در سال 

است. در همین مدت وزن واردات از گمرکات استان نیز درصد کاهش یافته  9/0هزار تن(  456میلیون و  30) 0019مقایسه با سال 

 است.درصد کاهش داشته  0/0هزار تن(  515) 0019هزار تن بوده که در مقایسه با سال  019معادل 

دالر بوده  301ش یک تن کاالی صادراتی با احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر معادل متوسط ارز 0011در سال 

درصد کاهش داشته است. در همین مدت متوسط ارزش یک تن کاالی وارداتی  34دالر(  000) 0019است که در مقایسه با سال 
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درصد کاهش یافته  9/1دالر(، حدود  3061) 0019ه با سال است که در مقایسدالر بوده 3051از گمرکات استان بوشهر نیز معادل 

 900میلیارد و  0بیانگر تراز مثبت تجاری به میزان  0011است. بررسی ارزش صادرات و واردات از گمرکات استان بوشهر در سال 

 باشد.میلیون دالر می

 

 ن بوشهر با کشور صادرات با احتساب میعانات گازی از گمرکات استا مقایسه:  7-1جدول شماره 

 9911 -11های در سال

 شرح

9911 9911 
 درصد تغییر

 11نسبت به  11

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(
 ارزش وزن

 -39.4 -0.9 6150 30031 9011 30456 صادرات گمرکات استان بوشهر

 -00.6 -05 00119 000640 01116 000900 صادرات گمرکات کشور

 -0.0 3.1 04.0 30.0 31.4 09.5 سهم استان بوشهر از کشور )درصد(

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر       

 

 9911 -11های مقایسه واردات از گمرکات استان بوشهر با کشور در سال:  7-9جدول شماره 

 شرح

9911 9911 
 درصد تغییر

 11نسبت به  11

 وزن

 )هزار تن(

 رزشا

 )میلیون دالر(

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

 )میلیون دالر(
 ارزش وزن

 -3.3 -0.0 0331 019 0304 515 واردات گمرکات استان بوشهر

 -00.4 -5.9 09910 00406 00159 05906 واردات گمرکات کشور

 1.0 1.0 0.0 0.5 3.9 0.0 سهم استان بوشهر از کشور )درصد(

 کات استان بوشهرمأخذ: ستاد نظارت گمر         

 

 بررسی وضعیت صادرات استان بوشهر

 الف( صادرات به تفکیک گروه کاالیی

توان به سه گروه میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها تقسیم به طور کلی صادرات گمرکات استان بوشهر را می

 ارائه گردیده است. 0کرد که اطالعات آن در جدول شماره 

میلیون دالر بوده که نسبت به سال  046هزار تن و از نظر ارزشی  545از نظر وزنی  0011ت گازی در سال صادرات میعانا

 درصد کاهش داشته است. 0/56درصد و از نظر ارزش  0/00از نظر وزنی  0019
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وده که نسبت میلیون دالر ب 5004هزار تن و از نظر ارزشی  09911از نظر وزنی  0011صادرات محصوالت پتروشیمی در سال 

 درصد کاهش داشته است. 0/01درصد افزایش و از نظر ارزش  6/5از نظر وزن  0019به سال 

 0019میلیون دالر بوده که نسبت به سال  339هزار تن و از نظر ارزشی  0106از نظر وزن  0011صادرات سایر کاالها در سال 

، در 0019شود در مقایسه با سال ه است. چنانکه مالحظه میدرصد کاهش داشت 1/40درصد و از نظر ارزش  6/06از نظر وزن 

های وزن و ارزش صادرات )اعم از میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی و سایر کاالها(، کاهش یافته و تمام شاخص 0011سال 

 صرفاً وزن صادرات کاالی پتروشیمی افزایش داشته است.
 

 گازی از گمرکات استان بوشهر به تفکیک گروه کاالیی صادرات با احتساب میعانات :  7-3جدول شماره 

 9911 -11های در سال

 گروه کاالیی 

 صادراتی

9911 9911 

 درصد تغییر

نسبت به  11

11 

 وزن

 )هزار تن(

 ارزش

)میلیون 

 دالر(

سهم 

 وزنی

 )درصد(

 سهم 

 ارزشی

 )درصد(

 وزن

)هزار 

 تن(

 ارزش

)میلیون 

 دالر(

 سهم 

 وزنی

 )درصد(

 سهم 

 ارزشی

 درصد()

 ارزش وزن

 -56.0 -00.0 6.3 3.0 046 545 01.3 0.3 960 0131.3 میعانات گازی

محصوالت 

 پتروشیمی
04919.0 6450 40.1 41.5 09911 5004 44.0 11.1 5.6 01.0- 

 -40.1 -06.6 0.9 31.0 339 0106 01.0 30.1 940 5109.0 سایر کاالها

 -1157 -951 900 900 6059 13910 900 900 1310 13756 جمع 

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

 

 ب( صادرات به تفکیک کاالهای عمده صادراتی

به ترتیب بیشترین سهم را در ارزش صادرات از گمرکات استان  0011قلم کاال که در سال  01اطالعات  5طی جدول شماره 

-، متانول، پلیLPGادراتی از گمرکات استان شامل گاز مایع اند، ارائه شده است. بر همین اساس، کاالهای عمده صبوشهر داشته

است. گاز اتیلن، میعانات گازی، اوره، بنزن، هیدروکربورهای ییرحلقوی، پلی استایرن، روین پایه تصفیه اول و سیمان و کلینکر بوده

صادراتی را به خود اختصاص داده و درصد سهم از ارزش کاالهای  01و  6/33،  6/31و متانول و پلی اتیلن به ترتیب  LPGمایع 

، متانول و سیمان LPGاند. گاز مایع های اول تا سوم به لحاظ ارزش کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر قرار گرفتهدر رتبه

 اند.های اول تا سوم وزن کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر قرار گرفتهو کلینکر، در رتبه

درصد وزن و  5/5درصد و  3/1میلیون دالر به ترتیب  001هزار تن و به ارزش حدود  3301ز به وزن بیش از سایر کاالها نی

 اند. ارزش کاالهای صادر شده از طری  گمرکات استان را به خود اختصاص داده
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 9911اهم کاالهای صادره از گمرکات استان بوشهر در سال :  7-5جدول شماره 

 نام کاال
 وزن

 )تن(

 رزشا

 )هزار دالر(

 سهم 

 )درصد(

 ارزش وزن

 LPG 5991110 0419503 30.0 31.6گاز مایع 

 33.6 00.1 0066104 4441016 متانول

 01 5.5 0009010.0 0005033 پلی اتیلن

 6.3 3.0 046633.0 545090 میعانات گازی

 6.0 9.0 066106 3103613 اوره

 0.6 3.0 390164.0 550334 بنزن

 0 3.3 041631.0 534350 بورهای ییرحلقویهیدروکر

 0.3 1.0 40001 90041 پلی استایرن

 0.0 1.0 65909.5 09951 روین پایه تصفیه اول

 0.0 00.6 60601 0013640 سیمان و کلینکر

 5.5 1.3 031133 3301053 سایر کاالها

 900 900 6059901 13910391 جمع کل

 کات استان بوشهرمأخذ: ستاد نظارت گمر             

 

 ج( صادرات به تفکیک کشورهای مقصد

بیشترین سهم را به ترتیب ارزش در بین مقاصد صادرات کاال از  0011کشور که در سال  01اطالعات  6طی جدول شماره 

شامل  اند، ارائه شده است. بر همین اساس، مقاصد عمده صادرات کاال از گمرکات استان بوشهرگمرکات استان بوشهر داشته

 است.کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، سنگاپور، پاکستان، افغانستان، هند، قطر، برزیل و کویت بوده 

 9درصد سهم از ارزش و امارات متحده عربی با دارا بودن بیش از  66درصد سهم از وزن و بیش از  61کشور چین با حدود 

اول و دوم و کشورهای ترکیه، سنگاپور، پاکستان، افغانستان، هند، قطر، برزیل و درصد سهم از وزن و ارزش، به ترتیب در رتبه 

 اند.های بعدی مقصد کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر قرار داشتهکویت به ترتیب از نظر ارزش در رتبه

 هر به کشور قطر صادر شدهدرصد ارزش کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوش 5/0درصد وزن و  9/3قابل ذکر است که 

-است و بر این اساس، جایگاه ششم وزن و هشتم ارزش مقاصد صادرات از گمرکات استان بوشهر به این کشور اختصاص یافته 

درصد ارزش کاالهای صادره از گمرکات استان بوشهر نیز مربوط به سایر کشورها  5/0درصد وزن و  9است. ضمن اینکه بیش از 

 باشد.می
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 9911اهم کشورهای مقصد صادرات گمرکات استان بوشهر در سال :  7-6شماره  جدول

 کشور مبداء
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم 

 )درصد(

 ارزش وزن

 66.0 51.1 0119963 00540300 چین

 9.6 9.0 501116 3150901 امارات متحده عربی

 0.9 5 310155 0315936 ترکیه

 0.9 3.0 394400 550013 سنگاپور

 0.1 3.4 304151.5 604311 پاکستان

 3.0 1.4 001445 060004 افغانستان

 0.1 3.1 000003 404049 هند

 0.5 3.9 91119.3 691000 قطر

 0 0.0 51113.0 000511 برزیل

 1.6 5.4 04610 0093601 کویت

 0.5 9.3 340000 3113131 سایر کشورها

 900 900 6059901 13910391 جمع کل

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر                         

 

 د( صادرات با احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر

 6150هزار تن کاال به ارزش بالغ بر  30031با احتساب میعانات گازی مقدار  0011از طری  دفاتر گمرکی استان در سال 

درصد کاهش  4/39درصد و از نظر ارزش  9/0ت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن میلیون دالر صادر شده اس

 داشته است.

هزار تن کاال با احتساب میعانات گازی به  09666از طری  گمرك منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بالغ بر  0011طی سال 

درصد ارزش صادرات استان  06/10درصد وزن و  45/46ادرات میلیون دالر صادر شده است. این میزان ص 5064ارزش حدود 

شود. بر همین اساس گمرك مذکور رتبه اول وزن و ارزش صادرات استان را به خود  بوشهر با احتساب میعانات گازی را شامل می

 3/33درصد و  0تیب در مقایسه با سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به تر 0011اختصاص داده است. عملکرد این گمرك در سال 

 درصد کاهش داشته است.

میلیون دالر  003هزار تن کاال به ارزش حدود  3394از طری  گمرك کنگان با احتساب میعانات گازی بالغ بر  0011در سال 

ه و درصد سهم وزنی صادرات گمرکات استان بوشهر را به خود اختصاص داد 0/1صادر گردیده است و با این میزان صادرات معادل 

 در رتبه دوم از نظر وزن صادرات قرار گرفته است.
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 4/01درصد کاهش وزن و  0/1نشان دهنده  0011مقایسه صادرات کاال با احتساب میعانات گازی از  گمرك کنگان در سال 

 باشد. درصد کاهش ارزش در مقایسه با سال گذشته می

درصد  11/0درصد و گمرك خار  با کسب  99/9دارا بودن  با 0گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  0011همچنین در سال 

های سوم و چهارم از نظر وزن صادرات سهم از وزن صادرات با احتساب میعانات گازی گمرکات استان بوشهر به ترتیب در رتبه

 35/0مرك خار  )با سهم اند. این در حالی است که به لحاظ ارزش صادرات، جایگاه دوم تا چهارم به ترتیب متعل  به گقرار گرفته

 باشد. درصد( می 16/3)با سهم  0درصد( و گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  00/3درصد(، گمرك کنگان )با سهم 

، افزایش 0011از نکات حائز اهمیت در رابطه با سهم گمرکات استان در وزن و ارزش صادرات با احتساب میعانات گازی سال 

باشد درصد کاهش سهم وزنی( می 0ویژه اقتصادی انرژی پارس از ارزش صادرات )علیریم حدود قابل توجه سهم گمرك منطقه 

 باشد.  که بیانگر سهم یالب میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی در سبد صادراتی گمرکات استان می

دیگر نکات قابل توجه در سهم  از رتبه دوم به رتبه چهارم ارزش صادرات از 0تنزل جایگاه گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

باشد. با توجه قرار گرفتن گمرك خار  و کنگان می 0011گمرکات استان در وزن و ارزش صادرات با احتساب میعانات گازی سال 

های دوم و سوم، افزایش سهم میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی در سبد صادرات و صادرات به قطر از عوامل ارتقاء در رتبه

 شود.اه گمرکات خار  و کنگان محسوب میجایگ

وزن صادرات با احتساب  نسبت به سال گذشته، صرفاً شاخص 0011شود در سال مالحظه می 4همانطوریکه در جدول شماره 

است، این در حالی است که وزن و ارزش صادرات با احتساب افزایش داشته 0میعانات گازی از گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

 یعانات گازی در سایر گمرکات استان کاهش داشته است.م
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 مقایسه وزن و ارزش صادرات با احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر :  7-7جدول شماره 

 9911 -11های در سال

 گمرك

 9911سال  9911سال 
 درصد تغییر

 وزن 11نسبت به  11

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 انسهم در است

 )درصد(
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

منطقه 

ویژه 

اقتصادی 

انرژی 

 پارس

01300900 4194019 44.40 90.09 09666131 5506613 46.45 10.06 0- 33.3- 

منطقه 

ویژه 

اقتصادی 

 0بوشهر 

0691010 903154 6.41 1.90 3051301 030931 9.99 3.16 39.5 95- 

 -30.0 -3.0 0.35 0.11 016590 110650 0.10 0.00 355511 0106600 خار 

 -55.5 -50.0 1.10 1.10 016 0006 1.10 1.10 0005 3103 گناوه

منطقه 

ویژه 

اقتصادی 

 3بوشهر 

01350 5104 1.19 1.14 614 096 1.11 1.10 16.0- 10.9- 

 -59.4 -06.3 1.11 1.11 011 000 1.11 1.11 360 301 ریگ

 -14.6 -11.3 1.11 1.11 01 4 1.10 1.11 0301 131 دیلم

 -40.1 -19.1 1.13 1.11 0031 000 1.16 1.10 0610 01430 بوالخیر

 -39 -04.6 0.00 1.94 61005 303191 0.00 0.10 16194 354030 دیر

 -01.4 -1.0 3.00 1.01 000401 3394031 3.00 01.06 310040 3506000 کنگان

 -011 -011 1.11 1.11 1 1 1.11 1.10 19 1601 الور

جمع 

 استان
13756915 1311579 900 900 13910391 6059901 900 900 951- 1157- 

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
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 ( صادرات بدون احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهرھ

 5645هزار تن کاال به ارزش حدود  30405بدون احتساب میعانات گازی حدود  0011ن در سال از طری  دفاتر گمرکی استا

درصد کاهش  6/35درصد و از نظر ارزش  0/1میلیون دالر صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

 داشته است.

هزار تن کاال بدون احتساب میعانات گازی  09110دود از طری  گمرك منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ح 0011طی سال 

درصد ارزش صادرات استان  59/11درصد وزن و  01/46میلیون دالر صادر شده است. این میزان صادرات  5001به ارزش حدود 

ان بدون شود. بر همین اساس گمرك مذکور رتبه اول وزن و ارزش صادرات است بوشهر بدون احتساب میعانات گازی را شامل می

 0در مقایسه با سال گذشته به لحاظ وزن  0011احتساب میعانات گازی را به خود اختصاص داده است. عملکرد این گمرك در سال 

 درصد کاهش داشته است. 09درصد و از نظر ارزش 

میلیون  003د هزار تن کاال به ارزش حدو 3394از طری  گمرك کنگان بدون احتساب میعانات گازی بالغ بر  0011در سال 

درصد سهم وزنی صادرات گمرکات استان بوشهر را به خود اختصاص  60/1دالر صادر گردیده است و با این میزان صادرات معادل 

 داده و در رتبه دوم از نظر وزن صادرات قرار گرفته است.

 4/01درصد کاهش وزن و  0/1 نشان دهنده 0011مقایسه صادرات کاال با احتساب میعانات گازی از  گمرك کنگان در سال 

 باشد. درصد کاهش ارزش در مقایسه با سال گذشته می

درصد  09/0درصد و گمرك خار  با کسب  11/1با دارا بودن  0گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  0011همچنین در سال 

های سوم و چهارم از نظر وزن صادرات سهم از وزن صادرات بدون احتساب میعانات گازی گمرکات استان بوشهر به ترتیب در رتبه

 06/0اند. این در حالی است که به لحاظ ارزش صادرات، جایگاه دوم تا چهارم به ترتیب متعل  به گمرك خار  )با سهم قرار گرفته

 باشد.درصد( می 3/3)با سهم  0درصد( و گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  5/3درصد(، گمرك کنگان )با سهم 

وزن صادرات بدون  نسبت به سال گذشته، صرفاً شاخص 0011شود در سال مالحظه می 9که در جدول شماره همانطوری

است. این در حالی است که وزن و ارزش و خار  افزایش داشته  0احتساب میعانات گازی از گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

 کاهش داشته است. صادرات بدون احتساب میعانات گازی در سایر گمرکات استان 

های کاالیی وزن و ارزش صادرات بدون احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر به تفکیک گروه 9طی جدول شماره  

درصد وزن و  30/41کاالهای پتروشیمی  0011شود در سال ، ارائه گردیده است. همانطوریکه مالحظه می0019 -11های در سال

 96/0درصد سهم از وزن و  15/01ستان را به خود اختصاص داده است. کاالهای معدنی با دارا بودن درصد از صادرات ا 11/15

 درصد سهم از ارزش صادرات در رتبه دوم قرار دارند.  
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 مقایسه وزن و ارزش صادرات بدون احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر :  7-1جدول شماره 

 9911 -11های در سال

 گمرك

 9911سال  9911سال 
 درصد تغییر

 وزن 11نسبت به  11

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

منطقه 

ویژه 

اقتصادی 

انرژی 

 پارس

09393014 6360540 44.15 93.00 09111505 5001191 46.01 11.59 0- 09- 

منطقه 

ویژه 

اقتصادی 

 0بوشهر 

0691010 903154 4.19 01.13 3051301 030931 1.11 3.31 39.5 95- 

 -9.6 5 0.06 0.09 016590 110650 3.93 0.11 305009 106435 خار 

 -55.5 -50.0 1.10 1.10 016 0006 1.10 1.10 0005 3103 گناوه

منطقه 

ویژه 

اقتصادی 

 3بوشهر 

01350 5104 1.19 1.19 614 096 1.11 1.10 16.0- 10.9- 

 -59.4 -06.3 1.11 1.11 011 000 1.11 1.11 360 301 ریگ

 -14.6 -11.3 1.11 1.11 01 4 1.13 1.11 0301 131 دیلم

 -40.1 -19.1 1.13 1.11 0031 000 1.14 1.15 0610 01430 بوالخیر

 -39 -04.6 0.33 1.91 61005 303191 0.36 0.19 16194 354030 دیر

 -01.4 -1.0 3.51 1.60 000401 3394031 3.69 01.60 310040 3506000 کنگان

 -011 -011 1.11 1.11 1 1 1.11 1.10 19 1601 الور

جمع 

 استان
19716761 7616515 900 900 19733153 5673615 900 900 059 1556- 

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
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 های صادراتی صادرات بدون احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر به تفکیک بخش:  7-1ره جدول شما

 9911 -11های در سال

گروه 

 کاالیی

9911 9911 

 درصد تغییر

 وزن 11نسبت به  11

 )هزار تن(

 ارزش

)میلیون 

 دالر(

سهم از کل 

 صادرات

 )درصد(

 وزن

)هزار 

 تن(

 ارزش

)میلیون 

 دالر(

 ل سهم از ک

 صادرات

 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

کاالهای 

 پتروشیمی
04919.0 6453.0 45.16 99.50 09911 5006.1 41.30 15.11 5.6 01.0- 

کاالهای 

 صنعتی
011 650 1.90 9.50 090.3 05.3 1.49 1.91 4.0- 10.0- 

کاالهای 

 معدنی
5015.3 039.0 30.06 0.69 0530.0 015.4 01.15 0.96 04.4- 04.6- 

کاالهای 

 کشاورزی
330 15 1.10 0.35 339 46.0 1.16 0.00 0.9 01.4- 

کاالهای 

صنایع 

 دستی

1.3 1.0 1.11 1.11 1.5 1.6 1.11 1.10 051 011 

 -1556 059 900 900 567357 19735 900 900 7617 1971651 جمع

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر     

 

 شور قطر به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهرو( صادرات به ک

باشد. با توجه به طوالنی مبادالت تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس، باالخص کشور قطر می استان بوشهر دارای سابقه

ت تجاری تاکنون مبادال 0016فارس، از اوایل سال جنوبی خلیج با کشورهای عربی حاشیه بروز مشکالت در روابط بین کشور قطر

افزایش قابل توجه داشته است. از طرفی به دلیل فاصله نزدیک بنادر استان بوشهر به کشور قطر به ویژه بنادر دیر و  با این کشور

کنگان، استفاده از این فرصت جهت افزایش صادرات به کشور قطر حائز اهمیت است. در همین راستا فراهم نمودن شرایط مناسب 

های همجوار، به ویژه استان فارس، در دستور کار قرار گرفته و ادرات تولیدات استان بوشهر و استانجهت تسهیل و تسریع ص

مقصد اول  01کشور قطر به لحاظ ارزش صادرات، جزء  0011و  0019و  0016های است که در نتیجه در سالپیگیری شده 

مهمترین مقاصد صادرات از طری  گمرکات استان بوشهر  نیز یکی از 0014های کاالهای صادراتی از گمرکات استان و در سال

است. با توجه به اهمیت ارائه و بررسی وضعیت ارتباطات تجاری با کشور قطر، عملکرد تجارت خارجی از طری  گمرکات بوده 

 گردد. استان بوشهر با آن کشور در این بخش ارائه می
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 -11های ه کشور قطر به تفکیک گمرکات استان بوشهر طی سالصادرات از گمرکات استان بوشهر ب 01طی جدول شماره 

میلیون دالر از طری   10هزار تن انواع کاال به ارزش حدود  690بالغ بر  0011ارائه گردیده است. بر این اساس در سال  0019

و  09ن و ارزش به ترتیب است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزگمرکات استان بوشهر به کشور قطر صادر شده 

 است. درصد کاهش یافته  03

درصد بیشترین سهم از وزن صادرات و گمرك دیر با دارا  5/64با حدود  0گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  0011در سال 

 اند.درصد بیشترین سهم از ارزش صادرات از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر را به خود اختصاص داده 45بودن 

مهمترین کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر و سهم هر یک از کل وزن  1در ادامه و طی جدول شماره 

 و ارزش صادرات به کشور مذکور ارائه گردیده است.

ی قلم کاال 4شود مهمترین کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر، مشتمل بر همانطوریکه مالحظه می

اند. درصد از ارزش صادرات به کشور قطر را به خود اختصاص داده 0/50درصد وزن و  3/30بخش کشاورزی است که جمعاً معادل 

بندی و ... جهت حفظ های مذکور، از نظر کیفیت و بستهلذا به لحاظ حضور سایر کشورها در این بازار، توجه ویژه به تولیدات بخش

 ور قطر، حائز اهمیت است.و افزایش سهم از بازار کش

  

 9911 -11های صادرات به کشور قطر به تفکیک گمرکات استان بوشهر در سال:  7-90جدول شماره 

 گمرك

 درصد تغییر 9911 9911

نسبت به  11

11 
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن زشار وزن

 -30 0 45.11 01.40 69390 311396 50.50 30.16 95910 314313 دیر

منطقه ویژه 

اقتصادی 

 0بوشهر 

046000 63500.0 05.03 01.40 051506 30013 64.04 30.30 33 66- 

 -69 -11 0.05 1.13 0031 000 3.60 0.30 0004.3 01035 بوالخیر

منطقه ویژه 

اقتصادی 

 پارس

313030 0401.0 30.06 3.04 6111 019 1.99 1.03 14- 14- 

 -11 -93 1.03 1.99 019 5111 1.69 0.14 0160 00446 کنگان

 -99 -66 1.13 1.13 00 033 1.14 1.10 005 056 گناوه

 -31 -91 900 900 *10199 *619056 900 900 957371 190395 جمع

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر

 3/91119تن و به ارزش  691000(، صادرات به کشور قطر به ترتیب به وزن 0011)اهم کشورهای مقصد صادرات گمرکات استان بوشهر در سال  6جدول شماره * در 

 باشد.هزار دالر ذکر شده که با ارقام مندر  در این جدول اندکی تفاوت دارد و ناشی از بازبینی اسناد در مقطع تهیه گزارش می
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 9911کاالهای عمده صادراتی از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر در سال :  7-99شماره  جدول

 نام کاال
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم

 )درصد(

 ارزش وزن

 1.0 4 061.0 04431 بادمجان

 3.6 0.1 3005.0 00650 گل کلم

 1.4 3.6 656.1 04915 هندوانه

 51.0 3.6 05435.1 04045 گوجه فرنگی

 1.0 3.3 019.4 00130 کاهو

 1.0 3.0 61.0 00051 هویج

 1.0 0.9 91.6 03195 خیار 

 05.4 46.9 00594.0 530009 سایر کاالها

 900 900 10199 619056 جمع کل

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر                             

 

 بررسی وضعیت واردات استان بوشهر

 ت به تفکیک دفاتر گمرکی گمرکی استان بوشهرالف( واردا

میلیون دالر به کشور وارد شده است  0331تن کاال به ارزش بالغ بر  019حدود  0011از طری  دفاتر گمرکی استان در سال 

 درصد کاهش داشته است. 0/3و از نظر ارزش  5/0که این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

میلیون دالر و دارا بودن  0106هزار تن کاال به ارزش حدود  1/030با واردات بالغ بر  0مرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گ

درصد سهم از ارزش واردات، رتبه اول را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.  40/95درصد سهم از وزن و  40/90

دهد که در مدت یاد شده وزن و ارزش واردات از این نشان می 0یژه اقتصادی بوشهر گمرك منطقه و 0011مقایسه عملکرد سال 

 درصد افزایش داشته است. 3/0و  3به ترتیب  0019گمرك نسبت به عملکرد سال 

به  3میلیون دالر از طری  گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  35هزار تن کاال به ارزش حدود  00طی مدت مذکور بالغ بر 

از نظر وزن رتبه دوم را در بین گمرکات استان به خود  0011وارد شده است که بر همین اساس این گمرك در سال  کشور

به لحاظ وزن  0019در مقایسه با عملکرد سال  3گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  0011اختصاص داده است. واردات سال 

 ه است. درصد کاهش داشت 0/0درصد افزایش و از نظر ارزش  9/41

درصد از ارزش واردات استان را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم از نظر ارزش  10/5در همین مدت گمرك گناوه معادل 

و از نظر ارزش  9/9به لحاظ وزن  0019در مقایسه با عملکرد سال  3گمرك گناوه  0011واردات قرار گرفته است. واردات سال 

 درصد افزایش داشته است. 5/30
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رتبه سوم و چهارم وزن واردات به ترتیب متعل  به گمرکات گناوه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و رتبه  0011ر سال د

بوده  3سوم و چهارم ارزش واردات به ترتیب متعل  به گمرکات منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

 است.

های وزن و ارزش واردات از گمرکات منطقه ویژه شاخص 0011شود در سال الحظه میم 03همانطوریکه در جدول شماره 

افزایش و  وزن و ارزش واردات از  3، گناوه و دیلم و بوالخیر و وزن واردات گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 0اقتصادی بوشهر 

ش واردات از دیلم و بوالخیر و ارزش واردات از سایر گمرکات کاهش داشته است. افزایش قابل توجه درصد تغییرات وزن و ارز

باشد که واردات مواد اولیه مورد نیاز نسبت به سال قبل از نکات قابل توجه در این رابطه می 0011گمرك گناوه و دیر در سال 

 باشد.ش میواحدهای تولیدی و فعال شدن بنادر تجاری کوچک عمدتاً در زمینه واردات مبادالت مرزی از دالیل این افزای

 

 9911 -11های مقایسه وزن و ارزش واردات به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر در سال:  7-91جدول شماره 

 گمرك

 9911سال  9911سال 
 درصد تغییر

 وزن 11نسبت به  11

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش زنو

منطقه ویژه 

قتصادی انرژی ا

 پارس

06440 011901 4.39 9.90 4905.5 03014 0.54 0.04 49.4- 60.0- 

منطقه ویژه 

 0اقتصادی بوشهر 
000415 0100065 90.96 90.30 030956.5 0105195 90.40 95.40 3 0.3 

 30.5 9.9 5.10 0.30 43050 30109 0.46 0.90 51060 01000 گناوه

منطقه ویژه 

 3اقتصادی بوشهر 
35350 35453 5 3.16 00006 30995 9.64 3.10 41.9 0.0- 

 -60.0 -90.0 1.10 1.10 043.6 05.9 1.19 1.10 0109 011 ریگ

 00616.9 04.0 1.40 1.10 9610.9 34 1.10 1.11 60 30 دیلم

 56.6 50.0 1.0 1.10 0066.1 311.4 1.16 1.10 405 000 بوالخیر

 31.5 -31.3 0.01 1.54 09090.9 3900.5 0.30 1.41 05191 0115 دیر

 -41.5 -90.5 1.50 1.09 6090.1 109 0.46 0.09 33114 5101 کنگان

 -159 -955 900 900 9110991 317111 900 900 9137071 505955 جمع استان

 مأخذ : ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
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 های عمده وارداتیب( واردات به تفکیک کاال

بیشترین سهم را در ارزش واردات از گمرکات استان بوشهر  0011قلم کاال که در سال  01اطالعات  00طی جدول شماره 

درصد سهم از وزن کاالهای وارداتی از گمرکات  01و  30اند، ارائه شده است. بر همین اساس، موز و برنج به ترتیب با حدود داشته

درصدی از  0/00اند. در عین حال قطعات خودرو با دارا بودن سهم های اول و دوم به لحاظ وزن قرار گرفتهرتبهاستان بوشهر، در 

 است.ارزش کاالهای وارداتی از گمرکات استان بوشهر رتبه اول را به لحاظ ارزش به خود اختصاص داده 

ای و برنج به عنوان چهار کاالی وارده کتورهای هستههمچنین، موز، سپر و قطعات آن برای خودرو سواری، اجزاء و قطعات رأ

درصد از  وزن و  1/09و  00میلیون دالر، به ترتیب  301هزار تن و به ارزش حدود  061برتر از نظر ارزش، جمعاً به وزن بیش از 

 اند.ارزش واردات گمرکات استان را به خود اختصاص داده

درصد وزن و  60درصد و  9/55میلیون دالر به ترتیب  469و به ارزش بیش از  هزار تن 349سایر کاالها نیز به وزن حدود 

 ارزش واردات گمرکات استان را به خود اختصاص داده است. 

 

 9911اهم کاالهای وارده گمرکات استان بوشهر در سال :  7-99جدول شماره 

 نام کاال
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم 

 )درصد(

 ارزش وزن

 6.3 31.1 45006 010306 موز

 0.1 3.9 51611 00155 سپر و قطعات آن برای خودرو سواری

 0 1.0 01041 0490 ایاجزاء و قطعات رأکتورهای هسته

 0.9 1.1 06101 01533 برنج

 0.0 3.3 01103 01145 الستیک سواری

 0.0 0.6 01931 4901 بلبرینگ و رولبرینگ

 0.3 0.0 01304 6000 ترموستات خودرو

 0 3.6 06500 00004 اجزاء و قطعات موتورسیکلت

 3.4 0.0 00349 5500 پارچه

 3.6 0.0 03110 6465 چای 

 60 55.9 469001 344406 سایر کاالها

 900 900 9110991 317111 جمع کل

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر                    
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 ج( واردات به تفکیک کشورهای مبداء

بیشترین سهم را به ترتیب ارزش در بین مبادی واردات کاال از  0011کشور که در سال  01اطالعات  6جدول شماره  طی

اند، ارائه شده است. بر همین اساس، مبادی عمده واردات کاال از طری  گمرکات استان بوشهر شامل گمرکات استان بوشهر داشته

 است.جنوبی بوده اسیون روسیه، فیلیپین، اکوادور، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و کرهکشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، فدر

 31درصد سهم از وزن و  33درصد سهم از ارزش و امارات متحده عربی با  بیش از  00درصد سهم از وزن و  00چین با حدود 

ون روسیه، فیلیپین، اکوادور، اسپانیا، ترکیه، ایتالیا و های اول و دوم و کشورهای هند، فدراسیدرصد سهم از ارزش، به ترتیب در رتبه

 اند.های بعدی مبداء واردات کاال از گمرکات استان بوشهر قرار داشتهکره جنوبی از نظر ارزش به ترتیب در رتبه

ز از مبداء درصد سهم ارزشی کاالهای وارداتی از گمرکات استان بوشهر نی 5درصد سهم وزنی و  9قابل ذکر است که بیش از 

 است. سایر کشورها وارد شده

 9911اهم کشورهای مبداء واردات گمرکات استان بوشهر در سال :  7-93جدول شماره 

 کشور مبداء
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم 

 )درصد(

 ارزش وزن

 00 03.1 530045 060139 چین

 31 33.0 050999 000411 امارات متحده عربی

 6.1 03.4 90060 60015 هند

 0 1.0 01300 0410 فدراسیون روسیه

 0 01.0 04101.0 50003 فیلیپین

 3.4 9.1 03590.3 00000 اکوادور

 3.3 1.5 34014 3091 اسپانیا

 0.6 3.9 01360.5 00403 ترکیه

 0.0 1.0 05036 0091 ایتالیا

 0.0 1.4 05000 0349 کره جنوبی

 5 9.0 61041 01431 سایر کشورها

 900 900 9110991 317111 کل جمع

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر                            

 

 د( واردات کاالی ملوانی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر

اساس بر  0090های واردات کاال است که تا سال واردات کاال توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دریایی یکی از رویه

است. با تصویب قانون ساماندهی صورت گرفته 0040نامه اجرایی مصوب آیین 09و ماده  0043قانون صادرات و واردات مصوب 

های مبادالتی مرزی مرزنشینان، از جمله واردات کاال تمام رویه 0095نامه اجرایی آن در سال و آیین 0090مبادالت مرزی در سال 
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اجرایی مذکور انجام شده  نامها تعیین تعداد سفر و در سقف ارزشی مشخص، در چهارچوب قانون و آیینبه وسیله اقشار یاد شده ب

 است. 

و شرایط خاص  "لنجیته"به لحاظ پایین بودن سقف ارزشی واردات کاالی ملوانی، مشکالت واردات ییر رسمی کاال به عنوان 

ورود کاال توسط ملوانان  نامهآیین 00/5/0016نادر کوچک، در تاریخ اشتغال و معیشت این اقشار و سایر مشایل وابسته در ب

 اصالحیه 00/0/0014تن )لنج تجاری( و ساماندهی و نوسازی شناورها و در تاریخ  511شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 

ملوانان شناورهای سنتی با ظرفیت کمتر آن به تصویب هیأت محترم وزیران رسید که از تاریخ تصویب، مبنای واردات کاال توسط 

 باشد.تن می 511از 

گمرك در زمینه واردات کاالی ملوانی فعالیت  1تعداد  0011بر اساس گزارش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، در سال 

میلیون دالر بوده است  56تن کاال به ارزش بالغ بر  9693اند. طی این مدت واردات کاالی ملوانی از گمرکات مذکور معادل داشته

 درصد کاهش داشته است. 0/30درصد و  53که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 

درصد سهم از ارزش جایگاه اول را در واردات کاالی ملوانی  09/30درصد سهم وزنی و  6/00گمرك گناوه با  0011در سال 

درصد سهم از ارزش در  51/00درصد سهم وزنی و  69/01است و گمرك دیلم با اده گمرك استان به خود اختصاص د 1در بین 

 است.دوم واردات کاالی ملوانی قرار گرفته رتبه

نسبت به مدت مشابه سال قبل، از گمرك دیلم به لحاظ وزن و ارزش و از  0011به طور کلی واردات کاالی ملوانی در سال 

 نظر ارزش افزایش یافته و از سایر گمرکات به لحاظ وزن و ارزش کاهش داشته است. گمرکات کنگان و عسلویه و ریگ از 

 

 9911 - 11های مقایسه واردات کاالی ملوانی به تفکیک گمرکات استان بوشهر در سال:  7-95جدول شماره 

 گمرك

9911 9911 
 درصد تغییر

 وزن 11نسبت به  11

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 ()درصد
 وزن

 )تن(

 ارزش

 )هزار دالر(

 سهم در استان

 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 -90.9 -90.4 0.01 3.03 490 090 6.13 6.66 0000 0315 دیر

 -00.0 -90.0 00.95 5.51 6640 095.3 06.03 00.00 00460 3515 نخل تقی

 34.4 -1.3 00.30 00.00 9104 0060.0 9.46 6.05 6341 0064 ریگ

 -34.0 -00.0 03.09 00.6 09390 0110 05.05 31.01 35091 5390 گناوه

 -51.3 -54.0 4.91 00.40 0001 0013 05.09 05.00 01944.5 3491 دلوار

 06.3 -60.6 03.00 5.39 6935 059 4 6.15 5103 0354 عسلویه

 -44.1 -99.0 1.90 3.53 040 301.3 3.11 01.05 3001.3 0911 بوالخیر

 05.5 50.3 00.51 01.69 9300 0411 4.99 6.35 5605 0001 دیلم

 011.6 -65.9 0.59 0.14 3544 366.3 1.60 0.00 006.0 441 کنگان

 -1953 -51 900 900 56119 1611 900 900 73633 91019 جمع استان

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر    



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
96 

 درآمد گمرکات استان بوشهر

میلیارد تومان( بوده است که  0036میلیارد ریال )بالغ بر  9/00360بر اساس پروانه  0011استان بوشهر در سال  درآمد گمرکات

میلیارد ریال  9/00155درصد کاهش یافته است. در همین مدت درآمد قطعی گمرکات استان نیز به میزان  0/0نسبت به سال قبل 

 است.درصد کاهش داشته  3/0ال قبل میلیارد تومان( بوده که نسبت به س 0016)حدود 

 

 9911 -11های مقایسه درامد گمرکات استان بوشهر در سال:  7-96جدول شماره 

 9911 9911 شرح

 درصد تغییر

نسبت به  11

11 

 -0.0 00360.9 00411.6 میلیارد ریال -درآمد گمرکات استان )بر اساس پروانه(

 -0.3 00155.9 00095.0 ریالمیلیارد  -درآمد گمرکات استان )قطعی(

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر               

 



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
97 

 محیط زیست -هشتم  فصل

 

 

 

 مقدمه
زیست در یک تعریف کلی عبارتست از مجموعه شرایط بیرونی که در طول عمر یا زندگی یک موجود زنده، مانند انسان محیط

جان و جاندار که بر روی سیاره ورشید، آب، هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بیگذارد. به این ترتیب نور خبر او اثر می

های زیست تعریفدهند. البته از محیطزیست انسان را تشکیل میسویه هستند، محیطزمین وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دو

کننده زیست و منابع موجود در آن، در واقع محل زندگی و تأمینطنماییم. محیپوشی میها چشمگوناگونی وجود دارد که از آن

های تکنولوژی، روند های گذشته، با رشد فزاینده جمعیت و پیشرفتآید. با وجود این، در سالترین نیازهای انسان به شمار میاصلی

خوش تخریب و آلودگی قرار انسان دستزیست برداری از منابع موجود در زمین نیز بیشتر شده است و در یک کالم محیطبهره

 گرفته است.

شدن دریاها از ذخایر آبزی، های کشاورزی، تهیها، فرسایش خاك، پیشروی کویر و کاهش زمینهم اکنون ویران کردن جنگل

های ترین جنبهشدههای گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و آب و خاك از شناختهرویه از منابع معدنی، انقراض گونهبرداری بیبهره

 رود.ویرانی و آلودگی سیاره زمین به شمار می

گیری انواع کند و سبب شکلدر میان موجودات زنده، انسان بیشتر از موجودات دیگر، در محیط زیست خود دگرگونی ایجاد می

ست است. اینکه دامنه آلودگی زیهای انسان در دگرگون کردن محیطگردد. علت بسیاری از بالهای طبیعی هم فعالیتها میآلودگی

 های زیستی زمین را هدف قرار داده است. هوا از مناط  صنعتی و فراز شهرها و کشورها فراتر رفته و الیه

روز بهشود، روزآلودگی آب به یک مشکل جهانی تبدیل شده و حجم ترکیبات سمی که به صورت فاضالب در زمین تزری  می

ها گذارد. هوا، آب، خاك و مانند آنها میتوجه در این موارد اثراتی است که بر روی سالمتی انسانیابد. نکته قابل افزایش می

گذارد. ها به طور مستقیم بر مجموعه زیستمندان روی کره زمین اثر میترین منابع زیستی هستند که آلودگی هر یک از آنمهم

های مزمن بازند و یا به سبب بیماریی بزر  و مناط  صنعتی جان میهرسال چندین میلیون نفر در نتیجه آلودگی هوا در شهرها

 دهند.به نوع زندگی همراه با مر  تدریجی تن می

زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته حفاظت محیط

های محیطی به امری ها و آسیبزیست از آلودگیگهداری و حفاظت محیطشود. امروزه در جوامع مختلف بشری ضرورت نمی

افزون جمعیت موجب آوری، صنعت و همچنین ازدیاد روزضروری تبدیل شده است. پیشرفت تمدن بشری و بدنبال آن توسعه فن

ن مسأله باعث شده تا در هر کشور های موجود در هوا و زمین، زندگی ساکنان کره زمین را تهدید کند، بطوری که ایشده تا آلودگی

-زیست مورد توجه جدی دولتمردان قرار گیرد. توسعه پایدار در حقیقت برقرارکننده تعادل میان توسعه و محیطحفاظت از محیط

-های وارده بر محیطها و آسیبباشد و به همین دلیل انواع آلودگیزیست میزیست بوده و محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط

تواند موجب کند شدن روند توسعه پایدار گردد. ایجاد قوانین، وضع مالیات، آموزش شهروندان، انجام تحقیقات علمی و یست میز
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محیطی های زیستها و آسیبتوانند در راستای کاهش مضرات ناشی از آلودگیهایی هستند که میالمللی از جمله اهرماقدامات بین

 آفرینی کنند.نقش

گانه تقسیم بندی  0محیطی ایران را جهت محافظت در قالب مناط  زیست ایران مناط  با ارزش زیستاظت محیطسازمان حف

منطقه حفاظت شده می باشد. همچنین 069وحش و پناهگاه حیات 00اثر طبیعی ملی،  04پارك ملی،  31کرده است، که شامل 

توان آنرا با توجه به سایرمعیارها، به عنوان یکی از  شود، که می میمنطقه شکارممنوع برای ترمیم جمعیت جانوری اختصاص داده 

ایران دارای شرایط اقلیمی متنوعی است به طوری که  .مناط  چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست منظور نمود

زیست ایران، در وضعیت داری محیطهای پاینوع آن در ایران وجود دارد. در عین حال شاخص 00شده در جهان اقلیم شناخته 00از 

 نامناسبی قرار دارد.

های متنوعی از حیات وحش را در خود جای داده است به طوری که های متفاوت، گونهاستان بوشهر به دلیل وجود زیستگاه

بزی و صدها گونه زی و آ ها گونه از خزندگان خشک گونه از پرندگان، ده 001گونه از پستانداران، بیش از  51تاکنون قریب به 

 های ساحلی آن شناسایی شده است.ماهی در سطح استان و آب

 بندی نمود.ای طبقههای استان را می توان در دو واحد متمرکز مرتفع کوهستانی و کم ارتفاع جلگهناهمواری

گردد و تشکیل می های گیسکان، کوه سیاه، کوه خورمو  و کوه بیرمیرشته کوه اصلی استان تحت عنوان گچ ترش از کوه

ای بصورت نوار کم عرضی در امتداد ساحل خلیج رسد. واحد جلگهمتر می 0151حداکثر ارتفاع از سطح دریا در کوه بیرمی به حدود 

باشد که بدنبال جلگه خوزستان از شمال یرب تا جنوب شرقی های استان میگذاری رودخانهفارس قرار گرفته و حاصل رسوب

 فته است.استان امتداد یا

ای های استان عمدتاً به گونه شوند. کیفیت خاكهای استان یالباٌ قلیایی و شور بوده و به صورت تکه تکه مشاهده می خاك

-های به عمل آمده نشان میتوانند مواد الزم برای رشد خود را از خاك جذب نمایند. از نظر آب و هوا، بررسیاست که گیاهان نمی

باشد و یخبندان در استان به ندرت اتفاق گراد می درجه سانتی 35نه استان در طول سال نسبتاً زیاد و بیش از دهد تفاوت دمای ماها

 افتد.می

استان بوشهر بدلیل استقرار صنایع بسیار عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع انرژی بر و سایر صنایع آالینده در معرض 

باشد که در جنوب باشد. یکی از این مناط ، منطقس ویژه اقتصادی ه انرژی پارس میخطرات آلودگی ناشی از اینگونه صنایع می

های نفت و پتروشیمی قرار گرفته که از جنوب به شرقی استان بوشهر به منظور استفاده از میدان گازی پارس جنوبی و انجام طرح

ه پارك ملی آبی نایبند در این منطقه قرار گرفته که خلیج فارس و از شمال به ادامه سلسله جبال زاگرس محدود شده است. یگان

 های ساخت و ساز در عسلویه مصون باقی بماند.  الزم است این پارك ملی از آثار سوء زیست محیطی ناشی از فعالیت
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 های ارزیابی تحوالت بخشعملکرد شاخص
 مناط  چهار گانه با ارزش زیست محیطی از تعاریف زیر برخوردار می باشند:

اندازهای طبیعی از نواحی طبیعی عمده، چشم  یهاینسبتاً وسیع آبی یا خشکی هستند که شامل نمونهمناط   های ملی:پارك

 جغرافیایی هستند.و  بوم شناسى ای از عوارض زمین شناسى، ی برجسته که نمونه باشندیاهمیت جهانی م ر بایا مناظ

بدون تردید این منطقه واقع شده است. و در شهرستان کنگان بندر بوشهر  کیلومتری جنوب شرقی 031در پارك ملی نایبند 

رود. آثار بجا مانده از بندر تاریخی نایبند در دمایه نایبند، ساحلی در طول سواحل خلیج فارس بشمار می مناط یکی از زیباترین 

بویه یکی از بنادر مهم و از مراکز ر در عصر آلدهد این بندمی حاکی از پیشینه تاریخی طوالنی منطقه است. بررسی آثار، نشان

بصورت دمایه مرتفعی در ساحل هکتار   06414پارك ملی نایبند با مساحت  خلیج فارس بوده است.درعمده صید و تجارت مروارید 

باشد. پوشش با میای و مرجانی زیای با ارزش گیاهی و جانوری است و دارای سواحل صخره، منطقهجنوبی خلیج نایبند قرار گرفته

ها است. پستانداران این منطقه گیاهی این منطقه شامل کهور، کنار، انجیر معابد، استبرق، گون و گیاهان مرتعی از انواع گرامینه

شامل جبیر، روباه، شغال و خرگوش و پرندگان آن شامل کبک، تیهو، هوبره، جیرفتی، قمری، کبوتر چاهی، انواع پرندگان شکاری، 

نخیلو با مساحت  -باشد. پارك ملی دیرفالمینگو، پلیکان، انواع کاکایی و پرستوی دریایی و حواصیل خاکستری می چکاوك،

 هکتار در محدوده شهرستان دیر قرار دارد. 31006

 ییر متعارف و های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک، جالب، کم نظیر، استثنایى، ها یا مجموعه پدیده آثار طبیعی ملی:

هدف حفظ و حراست به عنوان اثر طبیعی ملی با  ند،باش حفاظتى، علمی و تاریخی یا طبیعی هایی ارزشرقابل جایگزین که دارایی

 شوند. انتخاب می

هکتار در این استان  0431هکتار و اثر طبیعی ملی جزیره خارکو به مساحت  0563اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک با مساحت 

 قرار دارد.

استراتژیک بوده و به منظور حراست، ترمیم و احیای حیات  ی ارزشاراضی که از نظر حفاظت دارا ظت شده :مناطق حفا

 .شوندجانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی آنها انتخاب می

. هکتاردر شهرستان دیر واقع شده است 03195ای و کویری است که با مساحت ای جلگهمنطقه حفاظت شده مند منطقه

پوشش گیاهی این منطقه در سه بخش مجزا شامل اشک گز، گرامینه، درختان شورپسند، درمند دشتی، گون و گیاهان شورپسند 

است. پستانداران این منطقه شامل آهو، گر ، گراز، روباه و شغال، کفتار و پرندگان آن شامل کوکر، قمری و پرندگان مهاجر شامل 

-های ساحلی یرب منطقه چهار جزیره با نامباشد. در آبلی شکم سیاه و انواع بازهای شکاری میفالمینگو، درنا، هوبره، خروس کو

گذاری و ای برخوردارند، زیرا محل تخمالعادهالکرم وجود دارد که از ارزش زیستگاهی فوقهای خان، جبرین )تهمادون(، نخیلو و ام

پشتان گذاری الكزر  و کوچک، اگرت و سلیم شنی و محل تخمهای بزر  پرستوهای دریایی، کاکایی بآوری کلونیجوجه

میلیون سال سابقه پیدایش از نادرترین   051ای با بیش از خزنده پشت دریایی نوك عقابی،الكباشند. دریایی در فصل تابستان می

ا منطقه حفاظت شده مند محل ها، نسل آن در خطر انقراض است ام پشتاست که بیش از انواع دیگر الك های دنیا پشتنوع الك
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های کوچک و  منطقه حفاظت شده مند از دیر باز زیستگاه مهم آهو بوده که در دسته. پشت استگذاری و تکثیر نسل این الك تخم

                                                      .اند بزر ، زیبایی طبیعت این منطقه را دو چندان کرده

-هکتاردر شهرستان بوشهر واقع شده است. پوشش گیاهی این منطقه شامل گونه 00490ده حله با مساحت منطقه حفاظت ش

زار در مجاورت دریا همچنین در بخش تاالبی آن های شور در اراضی شورههای دور از ساحل و بوتههای ینی مرتعی در بخش

روباه، شغال، گر ، خرگوش و پرندگان آن شامل درا  ، کوکر و  باشد. پستانداران این منطقه شامل گراز،های گز و پده میجنگل

 باشد.ها گونه پرنده مهاجر می ده

 یهاستگاهیز نیازمهمتر یکیتوان  یم واقع درشهرستان تنگستان راهکتار  30494به وسعت  (زیی)خایرمیمنطقه حفاظت شده ب

  یمتعدد وعم یها تنگه ارتفاعات استان، نیباالتر ،یرجانو و یاهیتنوع فراوان گ یکه دارا آورد جنوب یرب کشور بشمار

 سال حضور یها ماه اکثر در بوده و منطقه موثر نیمنحصربفرد درا میاقل کی جادیا عوامل در نیباشد. ا یفراوان م یسارها وچشمه

 .دهد یبه منطقه م را ییبایانداز ز چشم مهاجر و یبوم پرندگان ادیز

سبب  باشد متر می 0151تا  051منطقه که از  نیا ریارتفاع متغ. وجود است معتدل ییهوا آب و منطقه وجود نکات بارز از یکی

 . است دهیفون و فلور متفاوت گردفرد و  به منحصر متفاوت و یهوا آمدن آب و بوجود

گونه  01 اندار،گونه پست 31گونه پرنده، 15 تاکنون باشد. یاستان م یازمناط  ین یکیوحش  اتیلحاظ تنوع ح منطقه از نیا

 ران،یسانان ا گربه نیبزرگتر ستگاهیمنطقه ز نیا است. هدیردگ ییشناسا مشاهده و در آنجا ستیگونه دوز 0و یگونه ماه 0خزنده، 

 یگربه جنگل ،یسنگ سمور کفتار، گر ، ش،یم قوچ و منطقه کل و بز، نیشاخص پستاندار ا یها گونه گریباشد از د یم یرانیپلنگ ا

ییره  چشم و سنگ ،یسهره، قمر انواع ،یسور دارکوب ،ی،کمرکولیانواع پرندگان شکار شهدخوار، هو،یت کبک، لیاز قب یپرندگان و

 .نام بردتوان  را می

 

 های حیات وحش پناهگاه
-همیت ملی انتخاب میبا ا های حیات وحش ند که برای حمایت از جمعیت گونهباشیهای نمونه م از انواع زیستگاه مناطقی

های جانوری، پیوستگی متقابل  که ضمن رفع نیاز گونه ی باشدبه حد ش بایدهای حیات وح دند. کمترین وسعت پناهگاهگر

 ها را نیز تضمین کند. واحدهای آن

هکتار در شهرستان بوشهر واقع شده است. پوشش گیاهی منطقه شامل مراتعی  3190پناهگاه حیات وحش خارك به مساحت 

باشد. پستانداران منطقه ای دارای ارزش یذایی ضعیف و متوسط و گیاهان آبزی از قبیل نی و جگن میفهبا پوشش گیاهی و علو

شامل آهو و موش و پرندگان آن شامل کالغ هندی، کاکایی، قمری، کبوتر چاهی، تیهو، گنجشک، جغد، فالمینگو، یاز و انواع 

 بازهای شکاری است.

 

 منطقه شکار ممنوع
رویه رو به کاهش است و از این رو به حمایت نیاز های بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیل شکار بیا ویژگیهایی بدر زیستگاه

سال، شکار ممنوع می شود. چنانچه جمعیت جانوری منطقه ای در این دوره  5تا  0دارند، برای مدت محدود و به طور معمول 
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ا به عنوان یکی ازمناط  جهارگانه تحت مدیریت تعیین کرد. راهکار تعیین ترمیم شود. می توان آن را با توجه به سایر معیاره

های مناط ، برای توان پشتوانه ای برای حفاظت از ذخایرطبیعی کشور و نوعی آزمون برای بررسی قابلیتمناط  شکارممنوع را می

 پیوستن به مجموعه مناط  حفاظت شده دانست.

هکتار، منطقه شکار ممنوع  61111شامل منطقه شکار ممنوع کوه مند به مساحت  در استان بوشهر سه منطقه شکار ممنوع

 هکتار وجود دارد. 51111هکتار و منطقه شکار ممنوع کوه سیاه به مساحت  60111شاهزاده ابراهیم به مساحت 

است که در کل هکتار  050049برابر با  11الزم به ذکر است که وسعت مناط  تحت مدیریت محیط زیست استان در سال 

پهنه استان گسترده شده است. مناط  با ارزش زیست محیطی استان شامل منطقه حفاظت شده مند، پارك ملی نایبند، منطقه 

وحش خارك، اثر طبیعی ملی کوه نمک و خارگو و مناط  شکار ممنوع  حفاظت شده حله و پارك ملی دیر، نخیلو، پناهگاه حیات

و  یجانور یهاشده استان برحسب گونه حفاظتمناط    3و 0باشد. جداول شماره و کوه سیاه میکوه مند و شاهزاده ابراهیم 

 دهند.و همچنین مناط  تحت پوشش حفاظت محیط زیست استان را نشان مییالب  یاهیگ

 
 11های جانوری و گیاهی غالب در سال شده استان برحسب گونهمناطق حفاظت:  1-9جدول شماره 

 عنوان منطقه
مساحت 
 )هکتار(

 موقعیت جغرافیایی
 X گونه های غالب گیاهی گونه های غالب جانوری

(UTM) 
Y 

(UTM) 

 0101140 659006 06414 پارك ملی دریایی نایبند
بازهای -جیرفتی -وحشی گر  گربه-جبیر

 شکاری
صبر -انجیرمعابد-کنار-حرا

 .....-زرد
پارك ملی دریایی دیر 

 نخیلو
31006 500990 0193916 

الك  -باقرقره-کبک-روباه-شغال-آهو
 پشت نوك عقابی

 گیاهان شور پسند-حرا

اثر طبیعی ملی کوه نمک 
 جاشک

 گون-بادام کوهی-کلخنگ باقرقره -تیهو -کبک-کفتار-کل و بز 0036569 569161 0563

اثر طبیعی ملی جزیره 
 خارگو

 پشت انواع دلفین الك –آهو  0300596 006010 0431
مریم -گالیول-انجیر معابد

 گلی مصری
پناهگاه حیات وحش 

 خار 
 -انجیر معابد-کهور -کنار پرندگان آبزی -انواع دلفین -آهو 0306904 003696 3190

 کهور-حرا گیاهان شورپسند کفتار-گربه وحشی -آهو 0019016 503991 03195 منطقه حفاظت شده مند

 0331191 091110 00490 منطقه حفاظت شده حله
گربه –درا  -خرگوش-لشغا-گر 

 جنگلی
 نی-نخل مرداب

منطقه حفاظت شده 
 خائیز

30494 504901 0091330 
گربه  -پلنگ -قوچ و میش -کل و بز

 گراز -جنگلی
-انجیر کوهی -بادام کوهی

 بنه -کلخونگ 
منطقه شکار ممنوع کوه 

 مند
 بادام کوهی –گون  قوچ و میش -کل و بز 0040300 551519 61111

ممنوع منطقه شکار 
 شاهزاده ابراهیم

 بادام کوهی –گون پلنگ -قوچ و میش –کل و بز  0339339 501139 60111

منطقه شکار ممنوع کوه 
 سیاه

 پلنگ -قوچ و میش -کل و بز 0090913 563500 51111
 -انجیر -بادام کوهی –گون 

 بنه
 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر   
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 9911-11احت مناطق تحت پوشش اداره کل محیط زیست استان بوشهر طی سال های تعداد و مس:  1-1جدول شماره 

 9911 9911 شرح

 پارك ملی
 3 3 تعداد

 69416 64104 مساحت)هکتار(

 پناهگاه حیات وحش
 0 0 تعداد

 3193 3193 مساحت)هکتار(

 مناط  حفاظت شده
 0 0 تعداد

 010019 010009 مساحت)هکتار(

 مناط  شکار ممنوع
 0 0 تعداد

 043111 043111 مساحت)هکتار(

 اثر طبیعی ملی
 3 3 تعداد

 4393 4393 مساحت)هکتار(

 جمع
 00 00 تعداد

 050049 050001 مساحت)هکتار(

 30064 30064 مساحت استان)کیلومتر مربع(

نسبت مساحت مناط  تحت پوشش استان به کل مساحت 
 استان)درصد(

0/05 0/05 

 

 ای زیست محیطی استان ه بررسی شاخص
های محیطی بیانگر این مطلب است که نسبت مناط  تحت پوشش و مدیریت محیط زیست به کل بررسی برخی از شاخص

واحد  0/1درصد می باشد. نسبت فاضالب بازیافت شده به کل فاضالب صنعتی به میزان  0/05معادل  11وسعت استان در سال 

شته که این امر بیانگر توجه و اهتمام بیشتر مسئوالن در بازیافت آب از این منبع آب خاکستری رشد دا 19درصد در مقایسه با سال 

به  19است. در بررسی و مقایسه شاخص نسبت واحدهای صنعتی با استانداردهای زیست محیطی به کل واحدهای صنعتی در سال 

 افزایش یافته است. 19واحد درصد نسبت به سال  9/1میزان 

میلیون  5/05میلیون مترمکعب فاضالب جمع آوری شده در شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم به میزان  9/09از مجموع 

مترمکعب از آن تصفیه می گردد و متاسفانه مابقی فاضالب های تولیدی در سایر شهرها و روستاهای استان به زیست محیط آبی 

هزارتن بوده که در مقایسه با سال قبل به  600، به میزان 11سال یا خشکی وارد می شوند. میزان کل پسماند تولیدی استان در 

هزارتن بوده که در مقایسه با  500به میزان  11درصد افزایش داشته است. میزان کل زباله در شهرهای استان در سال  04میزان 

زیافت زباله انجام نمی گیرد و این یک از شهرهای استان بادرصد افزایش داشته است اما متاسفانه در هیچ 00به میزان  19سال 

ثروت کثیف باعث آلودگی های زیادی در محیط زیست آبی و خشکی استان وارد نموده لذا الزم است سیاست ها و برنامه های 

 زیست محیطی استان به سمت استفاده از این منابع مهم و بازیافت آن و تولید ثروت جهت گیری شود.
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 9911 - 11های  ی زیست محیطی استان طی سالها شاخص:  1-9جدول شماره 

 9911 9911 واحد شرح
درصد 

 تغییرات

 1 05.0 05.0 درصد نسبت مناط  تحت پوشش مدیریت محیط زیست به وسعت کل استان

 4.90 5.51 5.01 درصد نسبت فاضالب بازیافت شده به کل فاضالب صنعتی

 1.96 10.9 10 درصد ه کل واحدهای صنعتینسبت واحدهای صنعتی با استانداردهای زیست محیطی ب

 میزان کل فاضالب تولیدی
 5 09490303 04991405 متر مکعب جمع آوری شده

 3 05539600 05330051 متر مکعب تصفیه شده

 04.3 600 500 هزار تن میزان کل پسماند تولیدی

 00.06 000 009 هزار تن میزان دفن بهداشتی پسماندهای عفونی

 01.95 500 060 هزار تن زباله در شهرهای استانمیزان کل 

 1 1 1 تن میزان بازیافت زباله در شهرهای استان

 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر
 

 

 محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی و بخش حقوقی محیط زیست 
هکتار  090010استان بوشهر برابر با  به استثنای مناط  شکار ممنوع در وسعت مناط  تحت پوشش و مدیریت محیط زیست

های قبل هکتار از مناط  مستعد ایجاد گرد و یبار در استان تثبیت شده که در مقایسه با سال 311به میزان  11باشد. در سال می

 روند افزایشی داشته است.

 بان محیط یک هکتار هزار 03 هر در ایران در اما باشد فعال بان محیط یک هکتار هزار هر در باید جهانی استاندارد براساس

 از حفاظت بانان محیط که حالیست در این است، جهانی استاندارد دوازدهم یک ایران بانان محیط تعداد حساب این با که دارد وجود

نی پاسگاه محیط با 01محیط بان در  50، 11در استان بوشهر در سال  .دارند عهده بر را کشور طبیعی های عرصه از درصد 00

مشغول به فعالیت و حفاظت از عرصه های زیست محیطی می باشند که متوسط سطح اراضی تحت نظارت هر محیط بان در این 

 هکتار به ازاء هر محیط بان است که با استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد. 0366سال برابر 

درصد افزایش داشته  03مقایسه با سال قبل به میزان واحد است که در  435، 11تعداد کل واحدهای صنعتی استان در سال 

واحد  014درصد دارای استانداردهای زیست محیطی هستند. طی این سال از  10واحد صنعتی معادل  691تعداد  11است. در سال 

واحد  9تعداد، صنعت آالینده در استان شناسایی شده که از این  65در مجموع  0011صنعتی بازدید به عمل آمده است. در سال 

واحد صنایع مختلف )شن و ماسه، سیمان و کلینکر، شستشو و بسته بندی ماهی و میگو، استخرا  گاز،  54پتروشیمی در عسلویه و 

 استخرا  نفت و ...( در سطح استان به عنوان صنایع آالینده شناسایی و جریمه شده اند.
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زدید به عمل آمده که این امر بیانگر توجه و تمرکز بیشتر در دفن مورد با 095های دفن زباله از محل 11همچنین در سال 

 91برداری برابر با صحیح و با رعایت استانداردهای محیط زیستی است. در این سال استعالمات انجام شده برای صدور گواهی بهره

ات قبل روند افزایشی داشته که می توان از نظر تعداد متخلفین و کشف و ضبط ادوات در مقایسه با سنو 11باشد. در سال مورد می

 دلیل آن را از یکطرف به سیاست ها و اقدامات اجرایی مدیریت حفاظت محیط زیست استان و از طرفی هجوم بیشتری از

شکارچیان به حیات وحش و شکار پرندگان و حیوانات جهت ارتزاق خانواده و امرار معاش بیان داشت. در همین راستا به میزان 

 میلیون ریال میزان جرایم زیست محیطی از طری  زنده گیری و شکار و آالیندگی حاصل شده است. 0301

ایستگاه در  5ایستگاه پایش احداث شده است که  4در پهنه استان  0011به منظور پایش میزان آالیندگی تا پایان سال 

احداث شده  19و دو ایستگاه خورمو  و دیلم در سال  0014شهرستان های عسلویه، کنگان، برازجان، بوشهر و گناوه تا پایان سال 

است. با توجه به اهمیت و نقش این ایستگاه ها در تعیین و پایش میزان آالیندگی در سطح استان، به منظور ارزیابی دقی  

کنش مناسب می باشد های آالیندگی و ترسیم شبکه منظم در کل عرصه استان نیاز به تعداد بیشتری از این ایستگاه با پراشاخص

از نظر واحدهای  0011تا بتوان بطور خیلی دقی  وضعیت شاخص های آالیندگی را ارزیابی و مدیریت نمود. همچنین تا پایان سال 

واحد صنعتی دارای سیستم مانیتورینگ دودکش و  00های پایش منابع ثابت(، تعداد ای )ایستگاهصنعتی دارای سیستم پایش لحظه

 دوربین در روی فلرها نصب شده است. 9ی سیستم تصفیه خانه پساب و واحد دارا 5

سمن بوده که نقش سازنده ای در حل مسائل و  30تعداد سمن های فعال در عرصه محیط زیستی استان،  0011در سال  

گذاری ها و  های زیست محیطی استان ایفا می نمایند و به منظور حفظ و حراست از محیط زیست می بایست در سیاستچالش

 های توسعه ای نقش این گونه سمن ها پررنگ تر دیده شده و حمایت های الزم از آن ها را به عمل آورد. تصمیم گیری
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 9911-11 های محیط زیست طی سال حقوقی و  بخش محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی :  1-3جدول شماره 

 درصد 9911 9911 گیری واحد اندازه شرح

 3.91 090010 046060 هکتار زیست محیط مدیریت و پوشش تحت ناط م وسعت

 1 311 311 هکتار میزان تثبیت مناط  مستعد ایجاد گرد و یبار در استان

 1 01 01 پاسگاه های محیط بانیپاسگاهتعداد 

 1 50 50 نفر تعداد محیط بانان استان

 1 0366 0366 رهکتا متوسط سطح اراضی تحت نظارت هر محیط بان در استان

 03.0 435 605 واحد تعداد کل واحدهای صنعتی

 0.1 014 013 واحد تعداد واحدهای صنعتی بازدید شده

 00.00 691 611 واحد تعداد واحدهای صنعتی با استانداردهای زیست محیطی

 تعداد صنایع آالینده در استان
 00.00 9 6 واحد پتروشیمی

 05.40 54 03 واحد صنایع

 0.03 005 001 مورد ر صادره به واحدهااخطا

 00.5 095 005 مورد بازدید از محل دفن زباله

 0.6 606 619 مورد استقرار مجوز صدور برای استعالم

 -00.63 91 004 مورد استعالم برای صدور گواهی بهره برداری

 01 001 319 نفر تعداد متخلفین دستگیر شده

 09 910 606 مورد کشف و ضبط ادوات تخلف

 01.4 349 011 پرونده پیگیری پرونده متخلفین در دادگاه

 -94.33 0301 1041 میلیون ریال میزان جرایم زیست محیطی

 1 4 4 ایستگاه ایستگاه پایش هوای محیطی

 ایستگاه پایش منابع ثابت 

سیستم مانیتورینگ 
 دودکش واحدهای صنعتی

 4.4 00 00 ایستگاه

 سیستم مانیتورینگ پساب
 واحدهای صنعتی

 35 5 0 ایستگاه

 51 051 011 هزار نفر / ساعت میزان آموزش، فرهنگ سازی زیست محیطی

 1 30 30 سمن تعداد سمن های فعال زیست محیطی

 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر
 



 

 

 

 

 زیربناییـ امور  دومبخش 
  

 انرژیفصل اول ـ 
 حمل و نقلفصل دوم ـ 

 ان شهریعمرفصل سوم ـ 
 عمران روستاییفصل چهارم ـ 

 مسکنفصل پنجم ـ 
 ارتباطات و فناوری فصل ششم ـ 
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 انرژی -فصل اول 
 

 

 

 مقدمه
 نقش جوامع، صنعتی اقتصاد حیات در باشد. در واقع انرژیهای اصلی توسعه پایدار، انرژی میتردید یکی از زمینهبی

 میسر نیز اقتصادی توسعه باشد دسترس در موقع به و کافی مقدار به انرژی هرگاه که معنا این به کند، می ایفا را زیربنائی

 را طبیعی گاز و نفت مانند متداول انرژی هایحامل اقتصادی، صرفه با انرژی منابع کمیابی اخیر، هایدهه طی در .بود خواهد

سرشار  و زیاد درآمدهای از منابع صاحب کشورهای مندیبهره زمینه و کرده تبدیل بها گران کاالی یک به جهانی بازارهای در

 .است آورده فراهم انرژی را هایحامل فروش حاصل از

شود. بر اساس اعالم سازمان اطالعات  ایران کشوری ینی از منابع طبیعی و یک ابرقدرت در حوزه انرژی محسوب می

از سوی  ت خام و دومین ذخایر گاز طبیعی جهان پس از روسیه است.انرژی آمریکا، ایران دارای چهارمین ذخایر اثبات شده نف

برداری و استفاده گیری تفکری نادرست در اذهان عمومی در جهت بهرهدیگر وجود ذخایر عظیم سوخت فسیلی باعث شکل

بلکه اثرات ییرقابل رویه از منابع مختلف انرژی شده است، که این امر نه تنها باعث اتالف هنگفت این سرمایه ملی شده، بی

های بسیاری به منظور استفاده بهینه از های اخیر تالشجبران زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت. با این حال طی سال

 انرژی صورت گرفته است.

 

 های نفتی  فرآورده

که مجوز ارایه آمار و  علی ریم مکاتبات انجام شده و مراجعات حضوری ، شرکت فراورده های نفتی بوشهر عنوان نمود   

اطالعات درخواستی راندارد. با وجود نامه نگاری ها و تماس های صورت گرفته با مرکز نیز امکان اخذ اطالعات میسر نگردید. 

 از این رو آمارهای گذشته مجددا در گزارش گنجانده شده است.

انرژی امکان پذیر نیست؛ بنابراین به سادگی  زاز آنجا که هیچگونه فعالیتی در زندگی و در جهان هستی بدون استفاده ا

 جوامع بشری بدون وجود انرژی ناممکن است. نفت به عنوان یک منبع انرژی یاقتصاد پیشبرد اهداف توان دریافت کهمی

همه  تری به استفاده از آن عادت کرده و درها خیلی سریع و در زمان کوتاهقیاس با سایر انرژی که انسان در باشدمطرح می

های ای با موارد استفاده همگانی و عمومی و داشتن فرآوردهشئون زندگی به کارگرفته شده است. نفت همچنین به عنوان ماده

 باشد.ی میاهمیت فراوان دارای گوناگون، متعدد و

جنبه بین  نیز خام ود، اقتصاد نفتراز آنجا که نفت به عنوان یکی از منابع مهم تأمین نیازهای انرژی جهانی به شمار می

های نفتی به نیازهای داخلی جوامع و کشورها مربوط است، با این حال در المللی پیدا کرده است، هر چند که اقتصاد فرآورده

ها هدف همه جوامع بشری و به ویژه همه دولت. در واقع های نفتی نیز جنبه جهانی آن آشکار استاقتصاد فرآورده زمینه

نی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند. رسیدن به این هدف یا میزان رشد اقتصادی دست یافتن به میزا

وری از دو عامل سرمایه و انرژی است. از همین جا ارتباط میان رشد اقتصادی و انرژی مورد نظر، نیازمند برخورداری و بهره

تا هنگامی که  .صادی و رشد اقتصادی نیازمند برخورداری از انرژی استشود. به بیان دیگر، رفاه نیازمند رشد اقتآشکار می
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تغییرات عمده به طوری که داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت. منبع انرژی دیگری یافت نشود، نفت همچنان اثرهای دامنه

از  .ودهای اقتصادی را متوقف سازدزا شود و رکهای رشد اقتصادی را فراهم آورد یا مطمئناً تورمتواند زمینهدر بهای نفت می

، که به عنوان یک عامل سیاسی باشدمی عنوان یک عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتیسوی دیگر اهمیت نفت نه تنها به 

های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف

  .گرددمحسوب می

 

 هازیرساخت
نمایش داده شده است.  0در جدول شماره  14تا  16های های نفتی طی سالهای بخش فرآوردهوضعیت زیرساخت

های های سوخت، تعداد جایگاهسازی جایگاههایی همانند تعداد و ظرفیت مخازن ذخیرهگردد، شاخصهمانگونه که مشاهده می

های زیرساختی دیگر در این اند و سایر شاخصنسبت به سال ماقبل خود رشد داشته 0014 ها در سالپمپ بنزین و تعداد پمپ

های دومنظوره، شعب فروش نفت، تعداد مخازن و ظرفیت مخازن ، تعداد جایگاهCNGهای عرضه بخش مانند تعداد جایگاه

 اند.های نفتی نسبت به سال قبل خود ثابت بودهانبارهای فرآورده

 

 9916-71های  های نفتی طی سال های زیرساختی مربوط به فرآورده شاخص:  9-9جدول شماره 

 واحد عنوان زیر ساخت ردیف
سال 

16 
17سال    

 نسبت 17درصد تغییر 

 16به سال 

39/0 304 300 مخزن تعداد مخازن ذخیره سازی جایگاه های سوخت 0  

00/0 01331 01110 متر مکعب ظرفیت مخازن ذخیره سازی جایگاه های سوخت 3  

33/0 60 63 جایگاه تعداد جایگاه پمپ بنزین 0  

 1 05 05 جایگاه CNGتعداد جایگاه عرضه  0

 1 01 01 جایگاه تعداد جایگاه دو منظوره 5

10/0 040 060 پمپ تعداد پمپ 6  

 1 16 16 شعبه تعداد شعب فروش نفت 4

 . 36 36 مخزن های نفتیتعداد مخازن انبارهای فرآورده 9

 . 000011 000011 متر مکعب های نفتیظرفیت مخازن انبارهای فرآورده 1

 های نفتی منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده 
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 9916-17های  های نفتی طی سال های زیرساختی مربوط به فرآورده شاخص:  9-1جدول شماره 

 دیلم گناوه سلویهع جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر سال عنوان زیرساخت

تعداد مخازن ذخیره سازی 
 جایگاه های سوخت

16 00 53 00 30 31 30 00 06 30 00 

14 00  53 00 30 31 30 00 06 30 00 

ظرفیت مخازن ذخیره 
 سازی جایگاه های سوخت

16 0905 3340 611 959 903 110 514 430 140 530 
14 0491 3340 611 959 903 110 514 430 140 530 

 تعداد جایگاه پمپ بنزین
16 03 05 3 9 0 0 0 5 5 0 
14 00 05 3 9 0 0 0 5 5 0 

 CNGتعداد جایگاه عرضه 
16 4 6 3 0 0 0 0 0 3 0 
14 4 6 3 0 0 0 0 0 3 0 

 تعداد جایگاه دو منظوره
16 0 1 1 3 0 3 3 1 1 1 
14 0 1 1 3 0 3 3 1 1 1 

 *تعداد پمپ
16 011 010 00 03 05 03 30 31 00 35 
14 001 010 00 00 05 01 30 31 00 35 

 تعداد شعب فروش نفت
16 03 39 9 30 0 1 0 1 6 00 
14 03 39 9 30 0 1 0 1 6 00 

تعداد مخازن انبارهای 
 فرآورده های نفتی

16 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ظرفیت  مخازن انبارهای 
 فرآورده های نفتی

16 000011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 000011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 های نفتی منطقه بوشهر مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده

 

 9911-17های  های نفتی طی سال های عرضه فرآوردهتعداد جایگاه:  9-9جدول شماره 

 سال
 های عرضهتعداد جایگاه

 مجموع دو منظوره  CNG بنزین
91 50 00 01 45 
11 54 06 01 90 
10 63 30 01 15 
13 69 00 01 011 
10 41 00 01 000 
10 40 00 01 000 
15 60 00 01 016 
16 63 05 01 014 
14 60 05 01 011 

نسبت به  14نرخ رشد سال 
 91سال 

50/09  09/309  1 00/05  

 های نفتی منطقه بوشهر مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده                        
    

                                                           
 باشد.پر، نفت سفید و نفت گاز میهای بنزین معمولی، بنزین سوشامل پمپ.  *
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 9916-17های  های مربوط به بنزین به تفکیک شهرستان طی سال شاخص:  9-3جدول شماره 

ف
دی

ر
ن 
ستا

هر
ش

 

 تعداد جایگاه پمپ بنزین
 )جایگاه(

 مصرف بنزین
 )مترمکعب(

 CNGتعداد جایگاه عرضه 
 )جایگاه(

سال 
16 

17سال   
درصد 
 تغییر

16سال  17سال    
درصد 
 تغییر

16سال  17سال    
درصد 
 تغییر

64/06 00 03 بوشهر 0  046050 090150 00/0  4 4 1 
00/6 00130 00045 1 3 3 تنگستان 3  3 3 1 
50/01 00100 31910 1 0 0 جم 0  0 0 1 
63/05 009901 013491 1 05 05 دشتستان 0  6 6 1 
05/6 04009 05091 1 9 9 دشتی 5  0 0 1 
53/01 03951 31430 1 0 0 دیر 6  0 0 1 
-15/0 39166 31331 1 0 0 دیلم 4  0 0 1 
-06/6 04345 01914 1 5 5 عسلویه 9  0 0 1 
53/01 61330 63606 1 0 0 کنگان 1  0 0 1 
-15/0 59030 61933 1 5 5 گناوه 01  3 3 1 

30/0 60 63 جمع استان  541694 600305 41/5  05 05 1 
 های نفتی منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده

 

 ای نفتیهمصرف فرآورده
باشد و از درصد می 41/5دارای رشدی معادل با  0016نسبت به سال  0014، مصرف بنزین در سال 5با توجه به جدول 

باشد، یکی از دالیل درصد می 54/55های نفتی مربوط به نفت سفید و معادل با سویی بیشترین کاهش مصرف فرآورده

 باشد.می کاهش مصرف نفت سفید گسترش شبکه گازرسانی خانگی
 

 9916-17های  های نفتی طی سال های مصرفی مربوط به فرآورده شاخص:  9-5جدول شماره 

 17سال  16سال  نام فرآورده ردیف
 17درصد تغییر سال 
 16نسبت به سال 

41/5 600305 541694 بنزین 0  

-54/55 5411 00150 نفت سفید 3  

34/00 931065 435495 نفت گاز 0  

03/94 00901 6033 نفت کوره 0  

-90/00 50311 61009 گاز مایع  5  

 های نفتی منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده             
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 9916-17های  های نفتی طی سال های مصرفی مربوط به فرآورده شاخص:  9-6جدول شماره 

 سال شهرستان
 بنزین

نفت 

 سفید
 سوخت هوایی گاز مایع نفت کوره نفت گاز

 - تن مترمکعب مترمکعب مترمکعب رمکعبمت

 استان

16 541694 00150 435495 6033 61009 09343 

14 600305 5411 931065 00901 50311 31161 

-55.54 5.41 درصد تغییرات  00.34 94.03 00.90-  30.15-  

 بوشهر

16 046050 0304 391900 5004 09103 31510 

14 090150 353 309501 5431 00190 03004 

-41.31 0.00 درصد تغییرات  05.15-  4.00 35.60-  -00.10 

 تنگستان

16 00045 991 0019 656 0100 1 

14 00130 010 0600 039 5156 1 

-49.53 6.00 درصد تغییرات  05.33 91.01-  314.16 - 

 دشتستان

16 013491 5099 41414 1 30400 1 

14 009901 3106 91030 3600 04010 1 

-05.99 05.63 درصد تغییرات  00.10 - 01.91-  - 

 دشتی

16 05091 0010 03160 010 0130 1 

14 04009 506 6331 04 3410 1 

-95.30 6.05 درصد تغییرات  95.53-  91.60-  39.91-  - 

 دیر

16 31430 500 34310 1 0600 1 

14 03951 390 31061 4 0011 1 

-00.60 01.53 درصد تغییرات  4.54 - 36.34-  - 

 کنگان

16 63606 00 14004 034 0160 1 

14 61330 4 010010 0145 3103 1 

-06.05 01.53 درصد تغییرات  4.54 0055.03 00.34-  - 

 جم

16 31910 015 35551 0 0361 1 

14 00100 59 34964 1 696 1 

-00.46 01.50 درصد تغییرات  1.10 911.11 05.10-  - 

 عسلویه

16 01914 1 030165 1 465 04641 

14 04345 1 010163 0004 0001 06133 

-0.39 014.40 - 54.61 - -6.06 درصد تغییرات  

 گناوه

16 61933 0960 51006 1 5140 1 

14 59030 0091 10504 03 0644 1 

-0.15 درصد تغییرات  06.51-  51.00 - 4.44-  - 

 دیلم

16 31331 630 35316 1 3060 1 

14 39166 015 01014 1 0099 1 

-0.15 درصد تغییرات  06.61-  51.00 - 05.96-  - 

 های نفتی منطقه بوشهر مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده
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 گاز

 

 مقدمه
 دارد قرار خاورمیانه منطقه در آن درصد 01 حدود که است مکعب متر تریلیون 001 حدود گاز دنیا شده اثبات ذخایر مقدار

 ذخایر کاهش و محیطی زیست مسائل به توجه با .کندمی تامین را جهان انرژی درصد 35 نزدیک یگاز طبیع حاضر حال در

 انرژی جهانی انجمن گزارش طب  که نحوی به است، حال افزایش در انرژی مصرف سبد در سوخت این سهم جهان نفتی

 اقیانوسیه و آسیا در گاز تقاضای بود و خواهد نفت جایگزین عنوان سوخت به گزینه بهترین طبیعی گاز 3131 سال تا حداقل

 رو روبه پرسش این با را ما طبیعی، گاز حوزه در کشور پتانسیل کنار در آینده، سه برابر خواهد شد. این مساله سال 35 طول در

 شورک توسعه جهت ابزاری به را گاز عمل در توان می چگونه و چیست کشور منابع گازی از درست استفاده راه که کندمی

 نشان نروژ نظیر عرصه این در موف  کشورهای عملکرد آن با مقایسه و نفت فروش و سال تولید صد تجربه ساخت؟ مبدل

 منابع ترینقیمت گران توانمی و نبوده توسعه و ترقی عامل ارزان اولیه منابع از صرف که برخورداری است مساله این دهنده

هایی در راستای ماند، لذا توجه به صنایع تبدیلی و اتخاذ سیاست نیافته توسعه نهمچنا و داشت در اختیار را جهان معدنی

 .باشدفروشی مواد معدنی با ارزش، ضروری میجلوگیری از خام

گازوئیل  و بنزین از باال افزوده ارزش با محصول 51 از بیش به تواندمی در پاالیشگاه *GTLطبیعی طی فرایند  گاز

 اشتغال به ایجاد نتیجه در و گردد عرضه جهانی بالقوه بازار و به تبدیل پتروشیمیایی باال ارزش با التمحصو تا گرفته مریوب

و  منازل کردن گرم به مصارفی همچون گاز عمدتاً ما کشور در با این وجود شود؛ منجر کشور اقتصادی و صنعتی توسعه و

 ..نمایندمی تولید برق پایین بازدهی با هاینیروگاه در و یا رسدها میخانه گاز اجاق کردن روشن

 GLI بنزین و سفید نفت گازوئیل، جمله از با ارزشی فرآوردههای توان گاز طبیعی را بهفرایندی است که از طری  آن می 

رد. سال قدمت دارد ولی در مقیاس تجاری، هنوز در ابتدای راه توسعه خود قرار دا 91از  بیش چند هر فناوری این نمود تبدیل

 بر بیشتر تمرکز امروزه علت همین به است و گازوئیل به نسبت باالتری نسبت به هایهزینه دارای بنزین به گاز البته تبدیل

 هایگازوئیل با مقایسه در محیطی زیست نظر از مزایای بیشتری از گازوئیل نوع این است که طری  این از تولید گازوئیل روی

گذاری، تقاضای سرمایه منابع کمبود به توانمی ایران در تکنولوژی این سریع گیریشکل عدم لدالی است. از برخوردار دیگر

 و نفت هایجایگزینی سوخت برای داخلی محیطی زیست هایسیاست نفتی، مخازن به گاز سوخت، تزری  برای داخلی باالی

 .کرد اشاره گاز با گازوئیل

ای خاصی که ایران از آن برخوردار منطقه موقعیت همچنین و جهان آینده انرژی تامین در گاز کنندهتعیین نقش به توجه با

 و آبی مرز کشور 05 با باشد. در واقع ایراناست نسبت به سایر کشورها منطقه با منابع ینی گاز متمایز و دارای برتری می

تری نسبت به سایر کشورهای قوی متخصص نیروی از میلیون جمعیت، 41داشتن قریب به  با دارد و همچنین مشترك خاکی

 حجم های انسانی و موقعیت جغرافیایی و همچنینبا در نظر گرفتن مزیت. است برخوردار تولیدکننده نفت و گاز در منطقه

کنندگان گاز طبیعی در بازارهای جهانی ظاهر  تامین ترین اصلی از یکی عنوان به سرعت به تواندمی گازی، ایران منابع عظیم

 اقتصاد عرصه تواند تحولی بزرگتر درنسبت به صادرات گاز به صورت خام می GLIبا این وجود توجه بیشتر به صنعت شود. 

 باشد. داشته آینده در ایران

                                                           
*
 Gas To Liquid  
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باشد و می 01الی  0های فجر جم و پاالیشگاهای پارس جنوبی که شامل فازهای یشگاهبوشهر از پاال استان در گاز طبیعی

( و پنجم ) 9و4و6چهارم ) فاز  ،(5و0سوم )فازهای  ،(0و3دوم )فازهای  ،(0)فاز اول هایپاالیشگاه ازای مجموعه به صورت

یابد و در واقع ششم و هفتم و چهارم سراسری انتقال می از طری  خطوط دوم و سوم و گردد واستحصال می( 01و1فازهای 

ای موارد جهت مشترکین عمده در منطقه عسلویه از خط رهبرداشت گاز در این استان بیشتر از خط ششم و سراسری و در پا

های موجود روی خط انتقال تاسیسات تقویت فشار گاز جم و ریز ایستگاه هفتم و چهارم برداشت صورت گرفته است و از نمونه

 .توان نام بردرا می

 گازرسانی 
آید. جمله اهداف صنعت نفت به شمار می افزایش ضریب نفوذ گاز در راستای جایگزینی گاز با سوخت مایع مصرفی از

نماید. ضریب سازی مصرف در سطح کشور و حفاظت از محیط زیست ایفا میتحق  این هدف نقش مهمی در راستای بهینه

باشد. های پیشین در استان بوشهر رشد قابل توجهی داشته است و این روند کماکان درحال پیگیری مینفوذ گاز طی سال

های مرتبط را منعکس های مختلف شهری، روستایی و نیز سایر شاخصهای گازرسانی در بخششاخص وضعیت 4جدول 

 نماید.می

نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. تعداد  11شده در سال تعداد شهرهای گاز رسانی 4 شماره جدول با مطاب 

درصد بوده است. )الزم به  11/4ای رشدی معادل با دار 11تا  19روستاهای گازرسانی شده استان نیز طی دوره یکساله 

خانوار را به عنوان روستاهای  31توضیح است که شرکت گاز برای گازرسانی به روستاها، در این مرحله روستاهای باالتر از 

در دوره مذکور واجد شرایط گازرسانی، منظور نموده است.( از سوی دیگر شاخص تعداد خانوار روستایی برخوردار از گاز طبیعی 

 درصد بوده است.  00/0دارای رشد معادل 

 

 9911-11های  های گازرسانی طی سالوضعیت شاخص:  9-7جدول شماره 

 درصد تغییرات 11 11 واحد عنوان شاخص

تعداد شهرهای گازرسانی 

 شده
 1/1 01 01 شهر

تعداد روستاهای 

 گازرسانی شده

 روستا

 
030 050 4/11 

هری تعداد خانوارهای ش

 برخوردار از گاز طبیعی

 خانوار

 
300600 300600 1 

تعداد خانوارهای روستایی 

 برخوردار از گاز طبیعی

 خانوار

 
93009 90163 0/00 

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:       
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 های بخش گاز )انشعاب، مشترك، مصرف کننده و میزان مصرف(شاخص
نده سه شاخص اصلی برای بررسی عملکرد و وضعیت معیارهای بخش گاز کن تعداد انشعاب، تعداد مشترك و تعداد مصرف

های مذکور نماید. تعریف عملیاتی شاخصها مراحل مختلف زنجیره گازرسانی را منعکس می باشد. هر کدام از این شاخص می

 به ترتیب عبارتند از:

 شود.عاب گفته میهای نصب شده در سطح شهرها و روستاها، تعداد انش به تعداد علمک انشعاب:

 شود.اند، مشترك گفته می هایی که انشعاب خود را وصل کرده کننده به خانوارها و یا مصرف مشترك:

دهد. های مختلف گازرسانی را به تفکیک تعداد انشعاب ، مشترك و مصرف کننده نشان میشاخص 9جدول شماره 

درصد رشد  54/00درصد و تعداد مشترکین دارای  55/0رای تعداد انشعاب دا 11گردد، طی سال همانگونه که مشاهده می

 نسبت به 

 باشند.   می 19سال 

 9911-11های  های بخش گاز در سالوضعیت شاخص:  9-1جدول شماره 

 درصد تغییرات 11 11 واحد عنوان شاخص

 0/55 306605 314091 انشعاب تعداد انشعاب گاز طبیعی

 00/54 309005 300600 مشترك تعداد مشترکین گاز طبیعی

 01/65 300605 303106 مصرف کننده تعداد مصرف کننده گاز طبیعی

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ: 

 

 مصرف کنندگان گاز به تفکیک تعرفه
 1شوند. جدول شماره  مصرف کنندگان گاز بسته به تعرفه مصرفی به سه دسته کلی خانگی، تجاری و صنعتی تقسیم می

 دهد.نشان می 11الی  19های دگان را به تفکیک نوع مصرف، طی سالتعداد مصرف  کنن

      

 9911-11های  تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در استان به تفکیک تعرفه طی سال:  9-1جدول شماره 

 نوع مشترك
11 11 

 درصد تغییرات
 درصد تعداد درصد تعداد

 01/44 19/19 301031 14/14 314453 خانگی

 0/30 40/0 0154 90/0 0910 تجاری

 00/14 01/1 001 01/1 010 صنعتی

 01/65 011 300605 011 303106 مجموع

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:     

 

باشند. مقایسه تغییرات مصرف کنندگان بخش خانگی گاز طی دو سال اخیر دارای بیشترین شمارمی 1با توجه به جدول 

 مصرف کنندگان در هر سه بخش خانگی، تجاری و صنعتی افزایش یافته است و اددهد تعدهای مختلف نشان میبخش

باشد و مجموع مصرف کنندگان اعم از خانگی، تجاری درصد( مربوط به بخش صنعتی می 00/14بیشترین تغییرات )معادل با 

 باشند.درصد می 65/01و صنعتی دارای رشدی معادل با 
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بیشترین تعداد انشعاب مربوط به شهرستان دشتستان می باشد. به طور  11و  19های طی سال 00و  01با توجه به جداول 

و میزان مصرف گاز خانگی  به دلیل کمبود تعداد مشترکین و همچنین شرایط اقلیمی و آب و هوائی در استان بوشهرکلی، 

و  هابه خصوص نیروگاهوق عمده و ف مشترکین عمدهمربوط به  بیشترین حجم مصرف باشد وبوشهر کم می در استانتجاری 

، نیروگاه تشان  گازی نیروگاه، عسلویه هزار مگاواتی  نیروگاه، بعثت  ترکیبیشامل نیروگاه ) موجود در استان پتروشیمی های

 بیشتر در منطقهباشد که می ، پتروشیمی متین ، پتروشیمی دماوند ، متانول کاوه (نیروگاه گازی بوشهر سیکل ترکیبی گناوه ،

  .باشندمی های مذکور در تابستان و او  گرما دارای پیک مصرف گازقابل ذکر است که نیروگاه قرار دارند. عسلویه

 

 

 9911های بخش گاز به تفکیک شهرستان در سال  برخی شاخص:  9-90جدول شماره 
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 جمع صنعتی تجاری خانگی

 6094 45991 59056 54100 016 109 56954 04043 39 0 بوشهر

 05361 6549 03001 03100 30 335 00493 30301 90 0 تنگستان

 01311 00313 33415 33155 01 610 30000 00493 61 0 جم

 31140 09001 03119 03141 013 600 03306 50635 99 1 دشتستان

 4159 06601 05411 05416 05 031 05000 01449 55 0 دشتی

 3191 00011 03104 03136 9 301 03661 03410 30 5 دیر

 0541 9019 6306 6301 9 004 6195 6194 31 3 دیلم

 9506 4151 9911 9461 05 330 9530 1393 30 0 عسلویه

 3900 30144 05964 05906 06 030 05516 00144 01 0 کنگان

 6363 30911 04400 04503 04 300 04300 09300 00 3 گناوه

 93009 300600 300600 303106 010 0910 314453 314091 030 01 جمع

 بوشهر شرکت گاز استانمأخذ: 
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 9911های بخش گاز به تفکیک شهرستان در سال  برخی شاخص:  9-99جدول شماره 
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 جمع صنعتی تجاری خانگی

 6094 45991 60505 60143 000 149 63991 01001 39 0 بوشهر

 05004 6549 00039 00304 01 300 00140 30109 99 0 تنگستان

 01331 00313 30404 30141 03 600 33004 05000 60 0 جم

 30506 09001 09114 06390 000 649 05013 50604 011 1 دشتستان

 4159 06601 04416 04664 01 000 04315 31001 55 0 دشتی

 3115 00011 00150 00105 9 356 00640 03160 35 5 دیر

 0419 9019 4300 4310 00 031 4141 4000 00 3 دیلم

 9506 4151 1115 1969 05 300 1631 1509 30 0 عسلویه

 3900 30144 04605 04596 06 000 04331 06900 01 0 کنگان

 6363 30911 30141 31900 59 340 31090 09535 00 3 گناوه

 90163 300600 309005 300605 001 0154 301031 306605 050 01 جمع

    .شرکت گاز استان بوشهر مأخذ: 

 

 )متر مکعب(9911گاز به تفکیک شهرستان در سال   میزان مصرف :  9-91جدول شماره 

ن 
ستا
هر
ش

 
 نیروگاهها تجاری واداری خانگی معج

پتروشیمی 

 ها
 سایرصنایع صنایع عمده

 60003 33951596 1  01369660 6114050.039 36340919.960 43090591 بوشهر

  1 5066065 1  1  0015941.050 4063446.340 5066065 تنگستان

  1 4011611 1  363139053 3593001.900 31009063.005 361309153 جم

 5104 016139616 1  1  0559563.010 33115515.313 016100600 شتستاند

  1 019134350 1  1  0900194.040 9160014.303 019134350 دشتی

  1 0301011 1  1  100006.906 5949531.004 0301011 دیر

  1 100003 1  1  913019.630 0040415.690 100003 دیلم

  1 0099151 1444094039 3314604611 3040011.301 3040493.031 00191130169 عسلویه

 060100 001166961 1  15601041 3133130.004 5065100.466 300944113 کنگان

 00635 4033509 1  041145914 0501069.336 1510956.113 094011141 گناوه

 300939 005610091 1444094039 0110561691 1 1 00394610000 جمع

    .ت گاز استان بوشهر شرکمأخذ: 
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 )متر مکعب(9911گاز به تفکیک شهرستان در سال   میزان مصرف :  9-99جدول شماره 

ان
ست
هر
ش

 

 خانگی جمع
تجاری 

 واداری
 نیروگاهها

پتروشیمی 

 ها
 سایرصنایع صنایع عمده

 64006 30190600 1 66155110 6101311.096 31609101.005 10010053 بوشهر

 1  0611511 1  1 0196645.109 9001545.650 0611511 تنگستان

 1  4011410 1  316564014 0400344.054 31634510.036 010144311 جم

 00101 000010090 1   1 0616090.199 39410316.010 000003300 دشتستان

 1  033505016 1  1  0490109.001 1005513.001 033505016 دشتی

 1  0001909 0000505600 1  914413.63 5130656.113 0009956040 دیر

 1  0506645 1  1  660003.636 0454110.009 0506645 دیلم

 1  0136109 00136543630 0135100355 0913046.300 3513015.430 00156500106 عسلویه

 000430 351014465  1 000003031 3931035.430 5130035.199 010100109 کنگان

 1  9534109  1 590101059 0609914.106 00043640.019 511006016 گناوه

 300041 501695496 00140009356 0000914403 1 1 04433100100 جمع

    .شرکت گاز استان بوشهر مأخذ:       
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 برق

 مقدمه
شود. اگر به میتوان گفت بدون برق زندگی سخت الکتریسیته یا همان برق در تمام زندگی ما جریان دارد و می

با افزایش درآمد سرانه و بریم. می پی آن اهمیت به بشماریم را کنندمی کار الکتریسیته با که وسایلی و کنیم نگاه اطرافمان

 .پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته است

پذیر است. خدمات این انرژی بدون  ر بوده و تبدیل آن به دیگر انواع انرژی به راحتی امکانپذی انرژی برق بسیار انعطاف

 باشد. می جانشین عمومی 

 از و تولیدی واحدهای زیاد بودن برهزینه سوئی از ،باشدمی نیرو تولید برق صنعت بخش ترینمهم و تریناصلی اولین،

 و سرویس و جدید هاینیروگاه احداث همواره که کندمی ایجاب دارند عهده به برق تامین در واحدها این که دیگر نقشی سوی

 گیرد. صورت روزآمدتر و تر صحیح چه هر ریزیبرنامه و کافی وسواس و دقت با واحدهای قدیمی از نگهداری

 رسانی متخد نخست دارد: عهده بر سویه چند نقشی و است مشترکان و برق صنعت بین رابط برق نیروی توزیع بخش 

 ، نگهداری برای فنی نقش ایفای دوم اقتصادی، کاالی یک عنوان به برق انرژی فروش و ایشان رضایت و تامین مشترکان به

 موجبات که طوری به برق صنعت دست باال هایبخش با هماهنگی و ارتباط حفظ سوم و های توزیعشبکه توسعه و راهبری

ه منظور کاهش درصد تلفات توان الزم ب. شود هموار صنعت این توسعه راه گردد و حاصل برق عرضه و تولید فرایند ادامه

کابل  امراندازه کمترخواهد بودکه این ولتاژهای باال انتقال دهیم. هرچه که ولتاژباالترباشدجریان است که الکتریسیته را در

  می دهد. مورد نیاز و میزان انرژی تلف شده راکاهش

 درصد از کل مشترکین موجود( مربوط به بخش شهری  19/40بیشترین تعداد مشترکین )معادل با  03با توجه به جدول 

 درصد از کل( در استان بوشهر مربوط به بخش خانگی  91/14باشند. عمده مشترکین صنعت برق بر حسب تعرفه )حدود می

 درصد رخ داده است.  5/15شاورزی با بیشترین رشد مشترك در بخش ک 11تا  19های باشند. از سویی دیگر طی سالمی

باشد، بالطبع در بخش خانگی بیشترین مصرف وجود داشته از آنجا که مصرف برق تابعی از تعداد مشترکین هر بخش می

رویه جویی و رشد منفی به لحاظ کاهش کارایی یا مصرف بیفهاست، اما رشد مثبت در مصرف به لحاظ افزایش کارایی یا صر

 09/31بیشترین رشد مثبت مصرف بر حسب تعرفه در بخش کشاورزی )معادل با  .باشد ق حائز اهمیت میدر صنعت بر

باشد. درصد( می -40/1شود؛ از سوی دیگر تنها رشد منفی مصرف بر حسب تعرفه مربوط به تجاری )معادل با درصد( دیده می

باشد که در استان بوشهر سرانه مصرف برق در سال های مهم بخش صنعت برق میمیزان مصرف سرانه نیز از دیگر شاخص

 درصدرشد داشته است. 41/0نسبت به سال قبل،  11
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 9911-11های های انرژی برق در سالشاخص:  9-93جدول شماره 

 شاخص
 سال

 درصد تغییرات
9911 9911 

 مشترکین

 تعداد مشترکین

 0/30 040000 059130 شهری

 3/10 030954 030010 روستایی

 0/10 019199 091335 جمع

 درصد مشترکین برق)درصد(
 - 40/19 40/40 شهری

 - 35/13 35/36 روستایی

 درصد مشترکین برق به تفکیک تعرفه

 0/40 91/14 91/31 خانگی

 0/50 0/95 0/93 عمومی

 5/15 0/00 0/00 کشاورزی

 0/01 1/56 1/56 صنعتی

 0/94 00/51 00/09 تجاری

 1/09 1/91 1/13 روشنایی

 مصرف

 میزان مصرف ) مگاوات ساعت(

 6/44 5100060 0400410 شهری

 3/09 0636649 0599990 روستایی

 5/64 6661901 6010590 جمع

 410/ 00001 00036 سرانه مصرف برق )کیلو وات ساعت به مشترك(

 درصد مصرف برق
 - 45/59 40/41 شهری

 - 30/03 35/30 روستایی

 صرف برق به تفکیک تعرفه )درصد(میزان م

 6/41 61/00 69/04 خانگی

 3/53 03/91 00/31 عمومی

 31/09 6/05 5/64 کشاورزی

 1/06 0/00 0/10 صنعتی

 1/40- 6/56 4/69 تجاری

 0/39 0/95 0/91 روشنایی

 توزیع

 3/06 05911 05519 طول شبکه توزیع نیروی برق)کیلومتر(

 0/04 0300 0010 وی برق )مگا ولت آمپر(ظرفیت شبکه توزیع نیر

 3/03 4133 6956 طول شبکه برق فشارضعیف) کیلومتر(

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق  
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دهد. مطاب  با جدول مذکور، میزان فروش برق های صنعت برق در استان بوشهر را نمایش میبرخی از شاخص زیرجدول 

 19های کشاورزی برق دار شده نیز طی سال باشد. تعداد چاهدرصد می 64/5دل با دارای رشد مثبت معا 11تا 19طی سالهای 

 باشد.درصد رشد می 10/0دارای  11تا 

 

 9911-11های های انرژی برق در سالشاخص:  9-95جدول شماره 

 شاخص
 سال

 درصد تغییرات
9911 9911 

 توزیع

 3/03 4133 6956 طول شبکه برق فشارضعیف)کیلومتر(

 - 00/14 00/39 بر مشترك(متر رانه شبکه فشار ضعیف )س

 3/50 9969 9650 طول شبکه برق فشارمتوسط)کیلومتر(

 - 04/44 09/10 سرانه شبکه برق فشار متوسط) متر بر مشترك(

 0/04 0300 0010 های توزیع ) کاوا(ظرفیت ترانس

 - 9/09 9/50 سرانه ترانس های توزیع )کاوا بر مشترك(

 5/64 6661901 6010590 فروش برق ) مگا وات ساعت( میزان

 1/03 631 609 تعداد روستاهای برق دار

 54/10 90615 50544 تعداد خانوارهای روستایی دارای برق

 داردرصد روستاهای برق

 )آبادی های دارای برق به آبادی های دارای سکنه( 
36/16 54/16 - 

  داردرصد روستاهای برق

 دارای برق به کل آبادی های استان()آبادی های 
05/40 69/40 - 

 61/05 90010 50101 خانوار 31تعدادخانوارهای دارای برق درروستاهای باالی 

 0/00 0693 0659 خانوار 31تعدادخانوار های دارای برق درروستاهای زیر 

 0/10 0143 0409 های کشاورزی برق دار شدهتعداد چاه

 وزیع نیروی برقمآخذ: شرکت ت        
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 9911تعداد مشترکین به تفکیک تعرفه در سال :  9-96جدول شماره 

 تعرفه          

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 003050 494 01010 461 305 6916 010143 بوشهر

 010001 0693 03360 665 3359 3114 90340 دشتستان

 51114 005 9544 060 394 0616 01400 گناوه

 34939 46 0045 051 500 151 33106 تنگستان

 05001 505 0651 340 969 0000 39693 دشتی

 35651 510 3400 050 645 190 31616 دیر

 05154 10 0031 305 010 0001 31151 کنگان

 34316 0 0331 010 06 931 33101 عسلویه

 34391 353 3944 014 350 0160 33406 جم

 06409 40 3900 91 45 066 00300 دیلم

 091335 0034 60355 3611 5003 09060 095009 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق       

        

 9911مشترکین به تفکیک تعرفه در سال  تعداد:  9-97جدول شماره 

 تعرفه           

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 006400 490 31004 490 391 4015 014300 بوشهر

 010140 0695 03606 699 3004 0100 90690 دشتستان

 50114 053 1104 061 016 0404 00006 گناوه

 31301 46 0605 061 600 190 30439 تنگستان

 06300 505 0411 391 131 0040 31039 دشتی

 36516 510 3905 054 610 0111 30019 دیر

 04936 10 0611 339 016 0311 00590 نکنگا

 39646 3 0010 010 61 111 30316 عسلویه

 31190 353 0163 011 361 0050 30309 جم

 04563 40 0131 14 44 046 00901 دیلم

 019199 0005 64090 3495 5661 01016 011531 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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 9911-11مشترکین به تفکیک مدیریت در سال  تعداد:  9-91جدول شماره 

 شهرستان

 

 کل روستایی شهری

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 006400 003050 00135 00304 033409 009106 بوشهر

 010140 010001 00110 01516 43191 41600 دشتستان

 50114 51114 00409 00135 00351 01993 گناوه

 31301 34939 06911 06055 03000 00040 تنگستان

 06300 05001 00604 00053 30516 30194 دشتی

 36516 35651 6010 6351 31310 01011 دیر

 04936 05154 0115 0115 00130 03153 کنگان

 39646 34316 00915 00000 06490 05465 عسلویه

 31190 34391 00090 00010 00610 03419 جم

 04563 06409 3910 3403 00640 00116 دیلم

 019199 091335 030954 030010 040000 059130 جمع کل

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق    

        

 به تفکیک شهرستان 11و11های میزان مصرف برق به تفکیک شهری و روستایی درسال:  9-91جدول شماره 

 )مگاوات ساعت(

 شهرستان/سال
 9911سال 9911سال 

 جمع روستایی ریشه جمع روستایی شهری

 0106490 051564 0454300 0936300 000503 0693641 بوشهر

 0014934 011009 199041 0360310 091331 991140 دشتستان

 590560 034091 056040 559551 005909 003400 گناوه

 060556 011105 065530 059109 300010 005036 تنگستان

 041060 051004 031135 000095 005031 319365 دشتی

 010555 16000 315300 060110 13009 361946 دیر

 500434 90005 063603 500014 91900 000096 کنگان

 011011 330065 361135 510300 355140 306003 عسلویه

 319491 050606 005000 310561 005193 009049 جم

 310019 39600 040555 010000 34614 066404 دیلم

 6661901 0636649 5100060 6010590 0599990 0400410 استان

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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 9911به تفکیک تعرفه در سال سرانه مصرف برق و رتبه شهرستان ها :  9-10جدول شماره 

 شرح           

 

 شهرستان

 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 سرانه
رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به

 0 00/9 5 03/0 0 4/3 3 11/5 3 030/3 0 61/0 4 01/1 بوشهر

 6 03/5 01 00/1 6 5/0 5 40/0 4 61/1 01 04/1 5 00/5 دشتستان

 1 00/1 6 30/6 9 0/4 1 01/0 0 90/5 9 36/0 9 01/1 گناوه

 5 03/1 0 90/6 1 0/5 9 00/0 5 65/4 4 34/1 0 00/1 تنگستان

 4 03/0 1 00/5 01 0/0 0 41/0 0 66/0 1 01/9 1 01/6 دشتی

 0 00/0 9 00/6 4 5/1 0 90/5 6 60/0 5 03/3 3 03/0 دیر

 3 00/0 3 14/0 3 9/5 6 06/5 01 04/0 0 90/0 0 00/1 کنگان

 0 09/0 0 03944/1 0 31/5 0 015/0 9 53/0 3 91/9 0 03/1 عسلویه

 1 01/9 4 30/3 0 6/0 4 05/5 1 09/0 0 59/4 01 9/0 جم

 9 00/6 0 04/1 5 5/9 01 30/1 0 001/3 6 31/6 6 00/3 دیلم

 - 00/0 - 36/1 - 4/5 - 41/0  66/1 - 05/6 - 00/3 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق

 

 

 9911سال  به تفکیک تعرفه درسرانه مصرف برق و رتبه شهرستان ها :  9-19جدول شماره 

 شرح           

 

 شهرستان

 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 سرانه
رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به
 سرانه

رت

 به

 0 00/1 5 00/9 0 4/1 0 90/0 0 304/0 0 54/9 6 00/0 بوشهر

 5 00/0 1 05/0 5 5/0 5 90/1 4 69/0 4 36/0 0 03/1 دشتستان

 1 00/1 6 30/9 6 0/6 01 36/5 0 16/0 1 30/5 6 00/0 گناوه

 4 03/5 0 99/5 9 0/0 1 34/4 01 06/0 6 39/1 0 03/0 تنگستان

 6 00/1 9 06/1 6 0/6 3 10/1 6 40/0 01 09/6 6 00/0 دشتی

 3 00/4 01 00/0 4 5/3 0 99/1 5 40/3 5 03/3 3 03/9 دیر

 0 00/0 3 019/1 3 01/1 9 51/6 1 50/1 3 40/1 5 00/1 کنگان

 0 04/0 0 0663/0 0 03/1 0 016/1 0 003/1 0 011/4 0 00/6 عسلویه

 01 01/0 4 30/1 0 5/6 4 55/5 9 50/9 0 06/0 4 9/9 جم

 9 00/6 0 50/0 1 0/1 6 45/6 3 310/9 9 30/0 6 00/0 دیلم

 - 00/0 - 34/4 - 6/5 - 40/0 - 46/1 - 00/4 - 00/5 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق 
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 )مگاوات ساعت( 9911میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال :  9-11جدول شماره 

 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی شرح شهرستان

 بوشهر

 0936300 00111 001100 69416 01094 006063 0006906 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 رصد() د

36 51 9 06 31 39 31 

 دشتستان

 0360310 30503 63100 09906 004561 50611 105665 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 ) درصد(

33 6 01 36 00 31 31 

 گناوه

 559551 01503 01306 0946 30300 00411 000190 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 ) درصد(

01 5 4 0 9 1 1 

 تنگستان

 059109 6001 00330 0143 05601 35965 340491 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 ) درصد(

6 0 01 0 0 5 6 

 دشتی

 000095 4040 05461 30036 54630 36509 010551 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 ) درصد(

4 0 06 00 0 6 4 

 دیر

 060110 4050 00603 03016 03566 00640 350066 میزان

در سهم شهرستان 
 تعرفه)درصد(

6 0 03 6 0 6 6 

 کنگان

 500014 1153 04900 01130 0499 16369 055030 میزان

سهم شهرستان در تعرفه) 
 درصد(

9 00 0 6 9 9 9 

 عسلویه

 510300 03944 030110 01600 0944 66331 390401 میزان

سهم شهرستان در تعرفه 
 ) درصد(

4 9 0 6 36 00 9 

 جم

 310561 5051 09041 0941 03343 63030 011040 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 ) درصد(

0 4 0 0 0 0 5 

 دیلم

 010000 0000 06033 3150 01006 00903 009313 میزان

 سهم شهرستان در تعرفه
 ) درصد(

0 3 0 0 0 0 0 

 6010590 001005 090101 091604 054316 904010 0006196 میزان جمع کل

 نیروی برق مآخذ:شرکت توزیع
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 )مگاوات ساعت(9911میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال :  9-19جدول شماره 

 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی شرح شهرستان

 بوشهر

 0106490 05039 003095 65001 61960 033190 0010006 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
36 01 00 03 00 31 31 

 تستاندش

 0014934 35909 69545 56004 051910 41590 0114600 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
33 1 06 34 06 30 30 

 گناوه

 590560 01441 00634 0091 31093 04511 051516 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
01 0 4 3 01 1 1 

 تنگستان

 060556 6436 05900 0690 33305 39040 396400 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
6 0 5 3 0 5 5 

 دشتی

 041060 9699 04650 36393 65040 35500 036150 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
4 0 05 00 0 4 4 

 دیر

 010555 4300 00411 00930 01035 03040 340993 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
6 0 00 4 0 6 6 

 نکنگا

 500434 01100 51013 00500 5516 91531 046105 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
9 01 0 6 00 9 9 

 عسلویه

 011011 1035 56111 00031 6433 11604 005599 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
4 00 3 5 00 9 4 

 جم

 319491 5501 04360 6150 00431 00906 300090 میزان

هرستان در سهم ش

 تعرفه)درصد(
5 5 0 0 0 0 0 

 دیلم

 310019 0450 00991 4003 05464 00110 050050 میزان

سهم شهرستان در 

 تعرفه)درصد(
0 0 0 0 0 0 0 

 6661901 030130 006130 314134 031111 959601 0615359 میزان جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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 9911های بخش برق به تفکیک شهرستان در سال ر شاخصسای:  9-13جدول شماره 

 شاخص/شهرستان

هر
ش

بو
ن 

ستا
نگ

ت
ن 

ستا
شت

د
 

وه
گنا

ی 
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
یه 

لو
س

ع
 

جم
لم 

دی
ن 

ستا
ا

 

سرانه ظرفیت ترانس 

 های توزیع

 )کاوا بر مشترك( 

9 1 1 4 01 01 9 00 4 4 1 

سرانه شبکه فشار 

 متوسط) متر بر مشترك(
4 35 30 06 09 36 00 31 04 33 09 

طول شبکه برق فشار 

 متوسط
109 615 3001 934 0009 649 091 500 061 060 9650 

طول شبکه برق فشار 

 ضعیف)کیلومتر(
0015 909 0099 650 019 010 039 050 010 330 6956 

موجودی ظرفیت شبکه 

 توزیع نیروی برق

 ) مگا ولت آمپر(

0031 361 960 069 000 300 396 316 310 031 0010 

طول شبکه توزیع نیروی 

 برق)کیلومتر(
3000 0500 0414 0041 0906 0061 104 990 950 595 05519 

های کشاورزی تعداد چاه

 برقدار شده
099 010 0140 330 414 609 16 05 309 41 0409 

تعدادخانوارهای روستایی 

دارای برق در روستاهای 

 خانوار 31زیر 

013 305 041 001 390 041 31 5 310 015 0659 

تعدادخانوارهای روستایی 

دارای برق در روستاهای 

 خانوار 31باالی 

5015 9660 1141 5150 5303 0604 0106 6300 0616 0504 50101 

تعدادخانوارهای روستایی 

 دارای برق
5314 9916 01001 5011 5016 0906 0145 6301 0914 0633 50544 

تعداد روستاهای دارای 

 برق
00 010 000 50 13 54 01 35 90 00 609 

 - 9 01 0 3 0 4 1 6 5 0 رتبه سرانه مصرف برق

 سرانه مصرف برق

)کیلو وات ساعت به 

 مشترك(

00901 03919 03041 01143 03360 00019 00011 09030 01454 00610 00036 

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق
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 9911شهرستان در سال های بخش برق به تفکیک سایر شاخص:  9-15جدول شماره 

 شاخص/شهرستان

هر
ش

بو
ن 

ستا
نگ

ت
ن 

ستا
شت

د
 

وه
گنا

ی 
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
یه 

لو
س

ع
 

جم
لم 

دی
ن 

ستا
ا

 

سرانه ظرفیت ترانس 
 های توزیع 
 )کاوا بر مشترك(

9 1 9 4 01 01 9 00 4 4 9 

سرانه شبکه فشار 
 متوسط 

 ) متر بر مشترك(

4 30 30 06 09 36 00 01 04 30 09 

شار طول شبکه برق ف
 متوسط

190 405 3060 900 0066 411 019 500 010 045 9969 

طول شبکه برق فشار 
 ضعیف)کیلومتر(

0506 566 0556 435 654 030 003 059 506 300 4133 

موجودی ظرفیت شبکه 
 توزیع نیروی برق
 ) مگا ولت آمپر(

0050 341 991 045 056 354 311 003 300 039 0300 

طول شبکه توزیع 
 برق)کیلومتر(نیروی 

3539 0393 0101 0561 3130 0030 101 910 0114 611 05911 

تعداد چاههای 
 کشاورزی برقدار شده

310 556 3105 300 900 604 010 50 309 43 0143 

تعداد خانوارهای روستایی 
دارای برق در روستاهای 

 خانوار 31زیر 

 
013 

 
305 

 
041 

 
001 

 
390 

 
041 

 
31 

 
5 

 
300 

 
004 

 
0693 

تعداد خانوارهای روستایی 
دارای برق در روستاهای 

 خانوار 31باالی 

4090 05000 33019 6334 4609 0110 3905 9531 9609 0601 90010 

تعداد خانوارهای 
 روستایی دارای برق

4310 05090 33556 6006 4900 0050 3913 9501 9443 0406 90615 

تعداد  روستاهای دارای 
 برق

00 16 000 51 10 51 05 35 90 06 631 

 - 9 01 0 0 3 6 1 5 4 0 رتبه سرانه مصرف برق

سرانه مصرف برق 
)کیلووات ساعت به 

 مشترك(

00104 03091 00000 00111 03110 00433 00040 04010 01340 00541 00001 

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق
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 حمل و نقل -دوم  فصل

 

 

 

 مقدمه 

سهم چشمگیر بخش حمل و نقل در تولید ناخالص . وسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر استامروزه نقش حمل و نقل در ت

 های اقتصادی با بخش حمل و نقل دارد.داخلی کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ کلیه زیر بخش

ی هم هست که موجب آید، و علل و عوامل بسیار دیگرهر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمی 

ثار .  آتسا که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل فراموش کرد،گردد، اما نباید رشد و توسعه اقتصادی می

های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و ... برشمرد. اگر توان در رابطه با همه فعالیتاقتصادی حمل و نقل را می

های مختلف نها به موازات سرمایه گذاری در بخشآرهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که نگاهی به کشو

های اند تا بتوانند ارتباطات بین بخشاند و این بخش را هم زمان تقویت نمودهگذاری کردهاقتصادی، در امر حمل و نقل نیز سرمایه

      .به نحو احسن برقرار نمایند کنند رامی  فعال مختلف که در جامعه فعالیت 

تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و موجبات بهبود عالوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمل و نقل می

فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی  -وضع زندگی تک تک افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعی

  .نباید از نظر دور داشت را

نابراین جهت ارتقاء سطح زندگی و کیفیت زندگی اجتماعی، ضروری است که به توسعه حمل و نقل، به ویژه آنهایی که جنبه 

المنفعه بودن آن بیشتر است توجه خاص مبذول گردد و به این طری  به تقاضای جامعه برای دستیابی به آموزش و فرهنگ، عام

ای، دریایی و . در ادامه مبحث حمل و نقل در قالب تفکیکی حمل و نقل جادهجتماعی و ورزشی و ... پاسخ مساعد دادهای افعالیت

 گیرد.هوایی مورد اشاره قرار می

 

 ای حمل و نقل جاده

-نقل جاده حمل و ردیپذای صورت جاده توسط ناوگان جاده  یکه از طر ،مسافر(  ای)کاال  یونقل حمل هایتیمجموعه فعالبه 

 گویند.ای می

 کشاورزی، صنعت های مختلفافزایش رفاه اجتماعی، ایجاد ارزش افزوده در بخشای در  همیت روزافزون حمل و نقل جادها

های اخیر به گذاری در آن طی سالای که میزان سرمایهو... منجر به اهمیت باالی آن در توسعه اقتصادی گردیده است به گونه

سازی محورها به ها بلکه به لحاظ ایمنهایی نه تنها از بعد تقویت سایر بخشگذاریفته است. نتیجه چنین سرمایهشدت افزایش یا

 باشد.شدت مورد توجه می
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بزرگراه(  به بهره برداری رسیده نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته اند. طول آزادراه  –فرعی  –راههای ) اصلی  0011در سال 

کیلومتر رسیده است. شهرستان دشتستان  643با تغییر اندکی نسبت به سال قبل به   0011استان بوشهر در سال  ها و بزرگراهها

 کیلومتر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان راه اصلی را دارا می باشند. 30کیلومتر و شهرستان جم با  000با 

مورد رسیده و موجب شده  03مورد به  0قابل مالحظه ای از با افزایش  0011اصالح نقاط حادثه خیز در سطح استان در سال 

رفاهی و تیر پارك فعال استان در سال  –درصد نسبت به سال قبل رشد کرده باشد. تعداد مجتمع های خدماتی  0011به میزان 

الی طی شده از مجتمع افزایش داشته است . کا 33مجتمع به  05درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و از  06/4حدود  0011

 درصدی روبرو شده است.  1/30با رشد  11مبدا استان در سال 

کیلومتر می باشد که نسبت به سال قبل معادل  195/3019معادل  11در سال   gisطول کل راههای روستایی بر اساس شبکه 

درصد راههای خاکی و مابقی  04 درصد راههای آسفالته ، 91درصد رشد داشته است .در همین سال از کل راههای روستایی،   3

آن راههای شوسه می باشد . بیشترین طول کل راههای روستایی متعل  به شهرستان دشتستان و کمترین متعل  به شهرستان 

کنگان می باشد . بیشترین طول راههای روستایی آسفالت شده متعل  به شهرستان دشتستان و کمترین ان نیز متعل  به شهرستان 

باشد . بیشترین طول راههای روستایی شوسه متعل  به شهرستان عسلویه  و کمترین متعل  به شهرستان دشتی می کنگان می 

 باشد . بیشترین راههای روستایی خاکی متعل  به شهرستان دشتستان و کمترین متعل  به شهرستان دیلم می باشد .   

موسسه مسافربری جابجا شده اند. سرانه مسافر  01ن توسط نفر مسافر درون شهری در استا 3016113تعداد   11در سال   

موسسه  0.0به ازای  یکصد هزار نفر از جمعیت استان  11می باشد. قابل ذکر است در سال  9/0جابجا شده درون استانی معادل 

درصد از سهم کل  0با   برابر  11مسافربری وجود دارد. سهم جابجایی مسافر برون استانی  با وسایل حمل و نقل عمومی در سال 

درصد می باشد .  0/0برابر با    11کشور می باشد . سهم جابجایی مسافر درون استانی  با وسایل حمل و نقل عمومی در سال 

از سهم کل  6/0و 3/0به ترتیب برابر با 0011در سال  مسافری برحسب درون و برون استانیهای تعداد سفر سهم استان از نظر 

 .   کشور می باشد

درصد می باشد . 9/0باب  می باشد که سهم استان در کشور برابر با  06تعداد راهدار خانه های فعال استان در سال جاری 

کیلومتر می باشد که   600و 0103به ترتیب برابر با  19بدون تغییر نسبت به سال  11ترانزیتی در سال  و شریانی های راه طول

 درصد می باشد.  3.0و  0یب برابر با سهم استان در کشور نیز به ترت

درصد می باشد. آمار متوفیان ناشی از  0/3معادل  0011سهم استان از تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی کشور در سال 

 11درصد کاهش یافته است این در حالیست که این شاخص در استان بوشهر در سال  1در سطح کشور  11حوادث رانندگی سال 

 درصد کاهش داشته است .03بت به سال قبل نس

درصد در سال  1.5به  19درصد در سال 3مدرسه رسیده و سهم استان در کشور  از  3به  11ایمن سازی مدارس استان در سال 

 درصد افزایش یافته است . 011کاهش یافته است . سهم آموزش ایمنی در مدارس در سال جاری معادل  11
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 9911-11گزیده شاخص های بخش حمل و نقل در سال  :  1-9جدول شماره 

 درصد تغییرات 9911 9911 شاخص

-طول راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی )بدون روستایی(
 کیلومتر

3113 
0915 

-1/0 

 1/0 643 640 کیلومتر–طول آزاد راهها و بزرگراه ها 

 - 0103 0103 کیلومتر-طول راههای شریانی* 
 - 600 600 کیلومتر -طول راههای ترانزیتی
 - 03 03 تعداد تونل های موجود

 - 030 030 متر به باال  01تعداد پل ها با دهانه 
 5/1- 06 04 تعداد راهدارخانه های موجود

 1/9 350 350 تعداد تجهیزات و ماشین آالت راهداری

 0011 03 0 تعداد نقاط حادثه خیز رفع شده

 - 5 5 گاههای پلیس راه موجودتعداد پاس
 - 3 3 تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه فعال

 06/4 33 05 رفاهی و تیر پارك فعال –تعداد مجتمع های خدماتی 

 - 04 04 تعداد دوربین نظارت تصویری 
 0/4 05 00 تعداددوربین کنترل سرعت جاده ای

 30/1 5036 0090 کیلومتر( –کاالی طی شده از مبدا استان)میلیون تن 

 01/4 4610 6150 هزار تن -میزان کاالی حمل شده از مبدا استان

 01/4 096 001 هزار سفر –تعداد سفرهای باری کامیون  از مبدا استان 

 0/0 0015 0056 تن –میزان ترانزیت ورودی کاال از مرزهای استان 

 5/0 006 031 تعداد شرکتها و موسسات باری داخلی

 3/0- 01 00 کتها و موسسات مسافری داخلیتعداد شر

 - 6 6 تعداد پایانه های عمومی مسافری فعال 
 - 0 0 تعداد پایانه های باری و شهرکهای حمل و نقل فعال 

 0011-ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

نشاندهنده نوع شود.  یداده م یبرتر یموتور هیوسائل نقل یو دسترس ییاز آنها به جابه جا یه بردارو بهر یطراح *راههای شریانی معابری می باشد که از نظر  

جمع و  یها ابانیخ نیارتباط بعملکرد راهها از نظر میزان تردد، نحوه کنترل دسترسی تقاطع ها )آزاد راهها و بزرگراهها( ، تشکیل دهنده شبکه اصلی راهای شهری ،

 ی می باشد .اصل یانیشر یها ابانیو خ یمحله یهها ابانیخ نیب یارتباط، راههای هراه ههاپخش کننهده و بزرگ
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 9911-11های های حمل و نقل به تفکیک شهرستان طی سالبرخی شاخص:  1-1جدول شماره 

 شهرستان
 بزرگراه ) کیلومتر( راه فرعی ) کیلومتر( راه اصلی ) کیلومتر(

 11سال  11سال  11سال  11سال  11سال  11سال 
 93 93 06 06 45 45 بوشهر

 04.1 09 055.6 055 05.0 05 تنگستان

 35 35 036.0 036 30 30 جم

 010.5 013 060.4 060 000.0 000 دشتستان

 95 95 40 40 09.5 01 دشتی

 60 60 36.0 34 41.5 41 دیر

 00 00 050.6 053 01 01 دیلم

 10.15 10 30.65 30 00 00 کنگان

 43.45 43 63 63 65.15 66 وهگنا

 40.0 43 04 04 61.05 61 عسلویه

 641.6 640 900.15 905 543.6 543 استان
 ماخذ : اداره کل راه و شهرسازی استان   

 

 9911-11های به تفکیک شهرستان طی سال gisوضصعیت راههای روستایی بر اساس شبکه :  1-9جدول شماره 

 (راه روستایی )کیلومتر هرستانش
راه روستایی 

 آسفالت)کیلومتر(

راه روستایی 

 شوسه)کیلومتر(

 راه خاکی

 ) کیلومتر(

 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 سال 
 1 1 3/099 099/3 016/914 014/015 011/395 995/014 بوشهر

 60/500 500/61 0/004 411/3 301/614 505/300 000/154 494/014 تنگستان

 04/9 30/35 01/65 05/31 300/535 69/011 350/145 16/306 جم

 041/030 30/35 6/43 091/9 500/05 400/514 400/310 900/613 دشتستان

 004/495 630/049 0/190 190/0 059/915 915/059 044/640 646/040 دشتی

 1 1 0/364 364/0 000/094 094/000 006/650 650/006 دیر

 03/0 0/5 1 1 106/13 106/13 015/006 106/19 دیلم

 1 1 1 1 135/3 135/3 3/135 135/3 کنگان

 1 1 06/051 301/33 44/309 061/61 10/614 009/10 عسلویه

 31/199 010/04 056/660 660/00 055/036 03/004 011/049 049/011 گناوه

 019/50 666/031 65/001 45 0135/116 915/0950 3019/195 560/3004 استان
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 )هزار تن(   9911-11های میزان کاالی حمل شده  در سال:  1-3شماره جدول 

میزان کاالی حمل شده  شرح

 درون استانی

میزان کاالی حمل شده برون 

 استانی
 جمع

0019 

 6150 0101 3100 استان

 066104 001510 006000 کشور

 0.09 0.3 3.0 سهم

0011 

 4610 0959 3904 استان

 511359 053046 009193 کشور

 0.5 0.0 0.1 سهم

                       0019-11ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده             

 

 9911ای استان در سال دهی شبکه حمل و نقل جادهمیزان سرویس:  1-5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محاسبات نگارنده  -های استان بوشهرماخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه                          
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 1.01 301106 65051 1.01 43 00 بوشهر

 1.46 06410 314304 1.14 30 3 دشتستان

 1.30 0091 01003 1.03 0 0 تنگستان

 1.30 4136 33690 1.03 4 0 دشتی

 1.01 63601 00005 1.10 4 3 دیر

 1.03 00101 04059 1.36 5 0 کنگان

 00.5 410050 940116 1.34 0 3 جم

 00.3 365651 0001556 1.60 35 5 عسلویه

 1.33 015940 30651 1.50 0 6 گناوه

 1.16 0039 0515 1.53 3 3 دیلم

 0.91 0041090 3016113 1.03 009 01 استان
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 مسافرین جابجا شده با وسایل حمل و نقل عمومی بر حسب درون و برون استانی :  1-6جدول شماره 

 نفر() هزار 9911-11های در سال

 جمع برون استانی درون استانی شرح

0019 

 3100 0191 100 استان

 000544 69010 45040 کشور

 3 3.1 0.35 سهم

0011 

 0946 0041 3014 استان

 13004 06915 55503 کشور

 0.3 0 0.0 سهم

 0019-11ای کشور هماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاد                               

 

 

 تعداد سفر مسافری برحسب درون و برون استانی:  1-7جدول شماره 

 )هزارسفر(  9911-11های در سال 

 جمع برون استانی درون استانی شرح

0019 

 060 15 61 استان

 00669 5410 9160 کشور

 0.0 0.6 1.46 سهم

0011 

 045 91 15 استان

 03059 0400 4404 کشور

 0.0 0.6 0.3 سهم

                       0019-11ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                              
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 9911های فعال تا پایان تعداد راهدار خانه:  1-1جدول شماره 

 جمع غیر شریانی شریانی شرح

 06 1 06 استان

 0151 049 990 کشور

 0.5 1 0.9 سهم

 0011ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                            

 

 

 اداره کل راه و شهرسازی استحفاظی حوزه تحت ترانزیتی و شریانی های راه طول:  1-1جدول شماره 

 کیلومتر :واحد  9911سال پایان تا 

 ه ترانزیتیرا راه شریانی شرح

0019 

 600 0103 استان

 35344 00600 کشور

 3.0 0 سهم

0011 

 600 0103 استان

 35031 00600 کشور

 3.0 0 سهم

 0019-11ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                           

  

 

                      9911-11های سالادفات رانندگی در تعداد متوفیات ناشی از تص:  1-90جدول شماره 

 واحد:نفر                                                                                                                                   

 شرح
درون 

 شهری

برون 

 شهری
 جمع نامعلوم روستایی

0019 

 043 5 00 360 11 استان

 06104 001 0300 00096 0094 کشور

 3.3 0.5 0 3.0 3.0 سهم

0011 

 030 1 33 310 11 استان

 05011 49 154 01150 0010 کشور

 3.0 1 3.0 3 3.0 سهم

                       0019-11ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                         
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 استان راههای حاشیه مدارس سازی ایمن طرح اجرای وضعیت:  1-99جدول شماره 

                       9911-11 سال در 

 واحد:مدرسه                                                                                                     

 زیکیایمن سازی فی آموزش ایمنی شرح

0019 

 01 01 استان

 511 111 کشور

 3 0 سهم

0011 

 3 05 استان

 001 451 کشور

 1.5 3 سهم

                       0019-11ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                                         

 

  حمل و نقل دریایی 

، حمل و نقل دریایی ردیپذصهورت  ییهایتوسط ناوگان در ایدر  یمسافر( که از طر ای)کاال  یونقل حمل هایتیالمجموعه فعبه 

 گویند.می

 از شاخه این. کندمی ایفا مهمی نقش خارجی تجارت توسعه در که است نقل و حمل از ایشاخه دریایی نقل و حمل

-مناسب از کاال، از باالیی حجم حمل در عمل سرعت کاالو حمل پایین ینههز جمله از هاییمزیت داشتن واسطه به نقل و حمل

باشد. دارا بودن  های جغرافیایی کشورمان ایران در حوزه دریایی بسیار زیاد می مزیت آید.می شمار به نقل و حمل هایروش ترین

های آزاد )اقیانوس هند(، قرارگیری  ه آبکیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب کشور، دسترسی ب 0111حدود 

های جنوب کشور از  جنوبی و عملکرد ارتباط دهنده کشورهای آسیای میانه با آب -کشور بر سر مسیر کریدورهای ترانزیتی شمالی

 رود.های مهم جغرافیایی کشور در حوزه دریایی بشمار می جمله مزیت

گیری از مزایایی چون حمل در  جهیزات پیشرفته لجستیکی در بنادر، بهرهسازی، کاربرد ت های اخیر در صنعت کشتی پیشرفت

های بسیار باال و گستره جغرافیایی عملکرد آن و همچنین استفاده از کانتینرها برای سهولت حمل و نگهداری کاالها، کاربرد حجم

 .قرار داده است ای و بین کشوری مورد توجهحمل و نقل دریایی را به شدت در عملیات حمل بین قاره

برداری از استان بوشهر با دارا بودن سواحل طوالنی و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس از موقعیتی ممتاز جهت بهره

های متعدد و ایجاد سایر های مختلف،الیروبیهای اخیر با احداث اسکلهباشد که طی سالهای بالقوه برخوردار میاین مزیت

 های مناسبی در عملیاتی نمودن اهداف مورد نظر برداشته شده است.قدمتاسیسات مورد نظر، 
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 متر اسکله در بنادر بوشهر و گناوه می باشد. 3960.5هکتار مساحت بندری و  635استان بوشهر دارای 

از ظرفیت  فروند می باشند که به ترتیب 0115برابر با  0011بندر استان  در سال  5مجموع کل شناورهای وارد شده به  

میلیون تن برخوردار بوده اند. شایان ذکر است بیشترین میزان شناورهای وارد شده  09میلیون تن و ظرفیت ناخالص  09خالص 

 متعل  به بندر عسلویه و کمترین شناورهای وارد شده به بندر گناوه می باشد.  .  

 00001094تن و  4160056ز نفتی و ییر نفتی برابر با به ترتیب مجموع وزن کل کاالهای تخلیه شده و بارگیری شده اعم ا

درصد تخلیه  05درصد بارگیری و  95تن می باشد که از مجموع کل عملیات بارگیری و تخلیه در بنادر استان به ترتیب معادل 

ند رسیده است . فرو 0115درصد به  5/5با کاهش  0011بوده است. شناورهای ورودی )باالی هزار تن (به بنادر استان در سال 

درصد  59درصد( و بندر دیر) رشد  311بیشترین جهش در رابطه با  ورود شناورها به بنادر استان به ترتیب شامل بنادر گناوه) رشد 

 05فروند( ولی با کاهش  0136از بیشترین ورودی شناورها برخوردار می باشد )  11(می باشد. بندر عسلویه هرچند در سال 

 ابطه مواجه شده است . درصدی در این ر

 

 9911مشخصات بنادر تحت مالکیت اداره کل بنادر و دریانوردی  استان بوشهردر سال :  1-91جدول شماره 

 مساحت)هکتار( بندر
مساحت انبارهای 

 مسقف) متر مربع(

طول اسکله های 

 موجود)متر(

ظرفیت پذیرش 

 اسکله )هزارتن(

 بوشهر

 هکتار بندرکنونی54

ع بندری هکتار مجتم501و

 نگین

 هزارتن51تن الی511از متر3601 مترمربع00915

 تن0511تن الی111از متر330.5 مترمربع3601 هکتار59 گناوه

 تن 0551یتن ال 0011از 3960.5 00005 635 مجموع

 

 (تن –وند )فر          9911در سال  تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بنادر :  1-99جدول شماره 

 تعداد شناور بندر
 ظرفیت شناور

 GRTناخالص  NRTخالص  

 0140066 0100111.30 551 بوشهر

 00014611 4093904 390 خار 

 300913 91600 031 دیر

 31140043.53 1511560.36 0136 عسلویه

 05500 1131 6 گناوه

 09591940.53 09930100.5 0115 جمع کل

 سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی ماخذ:                
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                                                                                                                               واحد:تن       9911وزن کاالی تخلیه و بارگیری شده در بنادر استان در سال :  1-93جدول شماره 

 بنادر
 بارگیری تخلیه

 نفتی غیرنفتی نفتی غیرنفتی
 055,539 3,104,105 519,099 516,109 بوشهر

 00,034,001 41,901 5,140,003 356,101 خار 

 1 350,130 1 60,565 دیر

 06,111,459 4,060,664 05,401 009,519 عسلویه

 1 1 1 316,150 کنگان

 1 30,134 1 60,141 گناوه

 00,590,436 1,465,060 5,409,061 0,006,195 ع کلجم

 

 واحد 9911-11های   آمار تخلیه و بارگیری استان بوشهر به تفکیک نوع کاال طی سال:  1-95جدول شماره 

 9911 9911 کاال

 035 051 ابزارآالت و دستگاههای سبک

 35,035 06,314 برنج

 5,140 3,365 پارچه و الیاف و منسوجات

 1 0 مصنوعات چرمی چرم و

 6 04 چوب و تخته

 011,504 004,405 خرده بار و متفرقه

 3,090 5,006 ذرت

 1 091 روین نباتی و حیوانی

 سویا
 

955 

 4,104 96,355 فلزات

 5,300 3,041 قطعات و لوازم یدکی

 4 04 کایذ و مقوا

 0,346,431 0,005,311 کاالهای ساختمانی

 006,904 504,130 کاالهای معدنی

 3,100,930 0,109,436 کانتینر

 3,309,015 3,069,630 کود و سموم شیمیایی

 1 011 گوشت و فراورده های گوشتی

 014,040 300,610 لوازم خانگی و محصوالت سبک

 00,916 33,301 ماشین آالت

 310,510 046,039 محصوالت کشاورزی ، دامی و احشام

 500 113 مصنوعات فلزی

 3,055,031 3,053,661 لیه و ترکیبات شیمیاییمواد او

 5,166 00,034 مواد یذایی

 04,013,110 09,146,461 مواد نفتی

 3,099 0,009 وسایل نقلیه

 09,010,601 61,009,159 جمع کل

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی                       
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 ی ورودی )باالی هزار تن (به بنادر استانشناورها:  1-96جدول شماره 

 9911-11طی سالهای  

 بنادر

شناورهای ورودی باالی 

 هزارتن)فروند(
 تغییرات

 درصد فروند 9911 9911

 00 56 551 510 بوشهر

 -01 -69 390 053 خار 

 59 00 031 46 دیر

 -05 -044 0136 0310 عسلویه

 311 0 6 3 گناوه

 -5/5 -000 0115 3011 مجموع

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی                      
 

 9911-11شناورهای ورودی )زیر هزار تن ( به بنادر استان طی سالهای :  1-97جدول شماره 

 بنادر

شناورهای ورودی زیر 

 هزارتن)فروند(
 تغییرات

 درصد فروند 9911 9911

 %-30 -090 0601 3000 بوشهر

 %-09 -611 0011 0411 خار 

 %-36 -003 199 0001 دیر

 %50 055 051 315 عسلویه

 %001 001 091 00 کنگان

 %-00 -001 905 0390 گناوه

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی                      
 

 9911فعالیت مسافری بنادر استان در سال :  1-91جدول شماره 

 0011سال 

 بنادر
 تعداد مسافر 

 ورودی)نفر(

تعداد مسافر 

 خروجی)نفر(

 06411 06395 بوشهر

 63059 60909 خار 

 39911 34000 گناوه

 039154 034500 جمع کل

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و دریانوردی                       
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 بنادر استان بوشهر )تن( 9911بارگیری در سال  عملیات تخلیه و:  1-91جدول شماره 

 زیرهزارتن باالی هزارتن بنادر عملیات

 بارگیری

 109,650 01,001,503 بارگیریمجموع 

 500,391 0,999,340 بوشهر

 33,160 00,095,096 خار 

 310,130 50,119 دیر

 041,050 30,195,140 عسلویه

 30,134 1 گناوه

 تخلیه

 509,554 6,505,916 هتخلیمجموع 

 09,551 0,006,544 بوشهر

 000,669 5,096,900 خار 

 55,001 1,055 دیر

 0,051 011,114 عسلویه

 316,150 1 کنگان

 61,004 3,150 گناوه

 0,054,300 06,106,039 مجموع تخلیه و بارگیری

 و دریانوردی  ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر                     

 

 حمل و نقل هوایی 

ای سرعت بخشی و ارتباطات بین قاره .در عصری که زمان ارزش فراوان پیدا کرده، حمل و نقل هوایی جایگاه مهمی دارد

 حمل و نقل هوایی، باعث گردیده است این نوع حمل و نقل نقش حیاتی در  توسعه اقتصاد جهانی ایفا نماید. 

فروند   0010درصد کاهش  نسبت به سال قبل به  4/01با 0011واپیماها در فرودگاه بوشهر در سال تعداد نشست و برخاست ه

درصدی از نشست و برخاست در فرودگاههای کشور می باشد، همچنین اعزام و پذیرش مسافر در سال  0رسیده است که سهم 

نفر رسیده است . ارسال و  395561ال دانست (  به درصد کاهش) میتوان دلیل آنرا شیوع بیماری کرونا در این س 01با  0011

 درصد نسبت به سال قبل روبرو بوده است .  00با کاهش  0011پذیرش بار و پست در فرودگاه بوشهر در سال 

فرودگاه عسلویه، از نظر بین المللی هیچگونه فعالیتی نداشته است . در این فرودگاه تعداد نشست و برخاست  0011در سال 

درصداز نشست و  3فروند رسیده است که سهم  6351درصد افزایش نسبت به سال قبل به  0/00با  0011ماها در سال هواپی

 541000درصد کاهش به  0/01با  0011برخاست در فرودگاههای کشور را دارا می باشد. همچنین اعزام و پذیرش مسافر در سال 

درصد نسبت به سال قبل روبرو بوده  01با کاهش  0011گاه عسلویه در سال نفر رسیده است .ارسال و پذیرش بار و پست در فرود

است . قابل ذکر می باشد که فرودگاه بوشهر در پروازهای مسافری حج تمتع همچون سایر فرودگاههای کشور بدلیل شیوع بیماری 

 است.  نداشته  0011کرونا و انجام نشدن حج تمتع در کشور عربستان هیچگونه عملکردی در سال 
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 9911مشخصات فرودگاه بوشهر تا پایان سال  :  1-10جدول شماره 

 0311مساحت ترمینال بین المللی:) مترمربع(: 3تعداد ترمینال  :     

 453019ظرفیت پذیرش مسافر سالیانه داخلی)نفر(:  3تعداد باند پرواز:     

 366664 سالیانه بین  المللی)نفر(:ظرفیت پذیرش مسافر  5011مساحت ترمینال داخلی )مترمربع(:   

 0011ماخذ: سالنامه آماری وزارت راه و شهرسازی سال            

 

 9911-11شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه بوشهر طی :  1-19جدول شماره 

 سهم از کشور)درصد( 9911 9911 سال

 تعداد نشست و برخاست

 )فروند(

 - 0016 0333 داخلی

 - 9 09 لیبین المل

 0 0010 0301 کل

 اعزام و پذیرش مسافر

 )نفر(

 - 395009 049009 داخلی

 - 003 0151 بین المللی

 0 395561 091099 کل

 ارسال و پذیرش بار و پست

 ) تن(

 - 3090 0603 داخلی

 - 04 01 بین المللی

 0 3030 0693 کل

 درصد تغییرات

  -4/01 نشست و برخاست

 - -01 رش مسافراعزام و پذی

ارسال و پذیرش بار و 

 پست
00- 

- 

 ها و ناوبری هوایی ایران ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاه         
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 9911-11های شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه اختصاصی عسلویه طی سال:  1-11جدول شماره 

 سهم ازکشور)درصد( 9911 9911 سال

 تتعداد نشست و برخاس

 )فروند(

 - 6351 5630 داخلی

 - 1 1 بین المللی

 3 6351 5630 کل

 اعزام و پذیرش مسافر

 )نفر(

 - 541000 416900 داخلی

 - 1 1 بین المللی

 3 541000 416900 کل

 ارسال و پذیرش بار و پست

 ) کیلوگرم(

 - 0110 0004 داخلی

  1 1 بین المللی

 3 0110 0004 کل

 درصد تغییرات

 - 0/00 نشست و برخاست

 - -0/01 اعزام و پذیرش مسافر

 - -01 ارسال و پذیرش بار و پست

 ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران        

 

 

 9911-11های  عملکرد فرودگاه بوشهر در پروازهای مسافری حج تمتع در سال:  1-19جدول شماره 

 9911 9911 شاخص

 1 00 اد نشست و برخاست )فروند(تعد

 1 0040 اعزام و پذیرش مسافر )نفر(

 1 33 ارسال و پذیرش بار و پست )تن(

 ها و ناوبری هوایی ایران ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاه                        
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 عمران شهری -فصل سوم 
 

 

 مقدمه

یل شهرسازی و خدمات رفاهی مانند آب ، گاز برق و  تلفن می باشد. بخش عمران شهری دارای ابعاد گسترده ای از قب

گستردگی فعالیت های این بخش موجب شده تا در برنامه های توسعه و اسناد باال دستی به عمران شهری توجه بیشتری شود 

ناسب با مقتضیات محلی، براساس سند چشم انداز توسعه در فصل عمران شهری باید به مواردی از قبیل توسعه پایدار شهری مت

فرهنگی ، تاریخی و اسالمی ، حفظ حقوق و  تکریم شهروندان، تراکم جمعیت در پهنه سرزمین، هماهنگی و تناسب سیمای 

اسالمی و تجدید حیات شهری در بافت های فرسوده و پیرامونی، شهرسازی مشارکتی از طری   –شهری با  فرهنگ ایرانی 

 دم در امر برنامه ریزی توجه بیشتری صورت گیرد. نهادینه نمودن نقش موثر مر

 

 آب و فاضالب شهری استان 

 شاخص های عمده بخش 

آبرسانی به شهرهای استان تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان قرار دارد. هدف شرکت ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع 

برداری از تاسیسات آب شهری و تاسیسات  مچنین بهرهفاضالب، ه  آوری، انتقال و تصفیه آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع

 .باشد مربوط به فاضالب در حوزه شهرهای استان بوشهر می

درصد بوده است. میزان مصرف بخش تجاری در  60/09در بخش خانگی  11و  19های لبیشترین میزان مصرف آب در سا

روز لیتر در شبانه 016سرانه آب مصرفی استان  11. در سال درصد افزایش  داشته است 10/0، حدود  19نسبت به سال   11سال 

بوده است. شبکه آب و فاضالب شهرها یکی از تاسیسات مهم شهری محسوب می گردد. تعداد مشترکین فاضالب شهری در سال 

ب شهری بوده که شهر از شهرهای استان دارای مطالعات فاضال  01درصد افزایش یافته است. تعداد  0/6،  19نسبت به سال   11

 باشد. شهر بوشهر، دیلم و گناوه دارای شبکه جمع اوری فاضالب شهری می 0تنها 

کیلو متر  33/06، برای حفظ قدمت تاسیسات آب و نگهداری شبکه ساالنه حداقل  0011مورد اصالح شبکه توزیع آب در سال 

متر کار شده است . که در واقع به دلیل خشکسالی اصالح کیلو  55/35، 0019نیازمند به اصالح می باشد در حالی که در سال 

 شبکه توزیع آب عملکرد پایین است . 
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 9911 -11وضعیت آب آشامیدنی شهری استان بوشهر طی سالهای :  9-9جدول شماره 

 ضریب تغییرات 9911سال  9911سال واحد شاخص

 0/5 005505 311550 مشترك تعداد مشترکین آب آشامیدنی

 0/6 44050 43164 مشترك مشترکین فاضالب شهریتعداد 

 1 1/19 1/000 درصد میزان تولید آب آشامیدنی

صرفی
ب م
میزان آ

 1 60/09 05/05 درصد خانگی 

 1 10/0 59/0 درصد تجاری

 1 019/3 60/0 درصد صنعتی

 1 53/00 91/31 درصد سایر

 1 01/60 49 درصد جمع

 1 0/00 41/01 درصد متوسط پرت آب

 0/1 990 949 کیلومتر طول خطوط انتقال آب

 1/0 511 541 کیلومتر طول شبکه جمع آوری فاضالب

 1 09 09 مخزن تعداد مخازن موجود

 9/0 001051 010151 متر مکعب ظرفیت مخازن موجود

لیتر در روز به ازای هر  سرانه آب مصرفی

 نفر
009 016 1/03 

 1 51/00 0/30 کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب

 1 33/06 55/35 کیلومتر اصالح شبکه توزیع آب

 حجم فاضالب
 -4/04 00909941 09150119 متر مکعب جمع آوری شده

 3/00 31600111 09150119 متر مکعب تصفیه شده

 ماخذ: اب و فاضالب استان بوشهر          

 

هزار متر  14906کاهش  یافته است. از مجموع  درصد  -9/1نسبت به سال قبل خود  11تعداد مشترکین آب شهری در سال 

هزار متر مکعب فروخته )مصرف(شده به عبارت دیگر آب ورودی به شبکه به طور کامل مورد  60039مکعب آب تولیدی در استان، 

قی آب تولیدی بوده و ماب درصد   0/00حدود  11  برداری از آب ورودی به شبکه در سالمتوسط بهره .گیردبرداری قرار نمیبهره

 شود. این امر نشان از فرسودگی شبکه توزیع آب در سطح استان دارد.در شبکه هدر رفت )پرت( می
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 ظرفیت تامین، طول شبکه توزیع وتولید و فروش آب در نقاط شهری:  9-1جدول شماره 

 9916 -11های در سال 

 9911 9911 9917 9916 شاخص

ظرفیت تامین آب 

 )میلیون متر مکعب(

 016 005 011 019 استان

 9090 9106 4100 4900 کشور

 3/0 0/0 0/0 0/0 سهم

 حجم تولید آب

 ) میلیون  متر مکعب(

 19 016 011 019 استان

 6604 6363 6016 6060 کشور

 5/0 4/0 6/0 9/0 سهم

 حجم فروش آب

 ) میلیون  متر مکعب(

 60 45 40 44 استان

 0993 0404 0594 0600 کشور

 0/0 6/0 6/0 4/0 همس

 ماخذ: سالنامه آماری کشور آب و فاضالب استان بوشهر                      

 

همانطور که مشاهده می گردد عمده مشترکین در کاربری مسکونی می باشد و  بایستی به تبع آن مصرف بیشتری را به خود 

جه به اینکه مصرف عمده در کاربری ییر خانگی می باشد اما اختصاص می دهد اما موضوع قابل بررسی این است که تقریبا با تو

% خانگی می باشد و این نشانگر این است که عمده مصرف استان بوشهر در کاربری ییر  01تعداد اشتراك ییر خانگی تقریبا 

 خانگی می باشد . 



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
146 

 9911های شرکت آب و فاضالب شهری به تفکیک شهرستان در سال شاخص:  9-9جدول شماره 

 هرستانششاخص/

هر
ش

بو
ن 

ستا
نگ

ت
ن 

ستا
شت

د
 

ی
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
 

وه
گنا

 

لم
دی

 

یه جم
لو

س
ع

 

مع
ج

 

ب
ن آ
کی
تر
مش
اد 
عد
ت

 

 
ك (
شتر
) م

 

 340000 4011 00110 01560 03030 35101 05410 01001 55010 9600 99350 خانگی

 0011 001 031 016 015 041 001 035 306 094 011 صنعتی

 30036 054 500 605 3350 0303 0301 0506 5311 611 4401 سایر

 314001 4944 00454 00005 00693 34003 04040 31411 61419 1010 16110 جمع

جمعیت تحت پوشش شبکه 

 اب شهری
310101 35100 09064 65353 53141 99939 95691 01553 5040 50135 431119 

تعداد انشعاب واگذار شده 

 شهری ) انشعاب (
0090 315 0400 506 460 0469 0405 019 690 400 03005 

تعداد مشترکین فاضالب 

 شهری ) مشترك (
60011 1 1 1 1 1 00961 3096 1 1 44050 

تعداد انشعاب واگذار شده 

 فاضالب شهری ) انشعاب (
6165 1 1 1 1 1 5 353 1 1 4333 

جمعیت تحت پوشش 

 فاضالب شهری ) نفر (
315044 1 1 1 1 1 50410 31901 1 1 391109 

جمعیت تحت پوشش 

 آبرسانی شهری ) نفر (
310101 35100 09064 65353 53141 99939 95691 01553 5040 50135 431119 

 03/990 06/05 94/01 40 0/30 00 1/00 003 31/301 5/6 0/005 خط انتقال آب ) کیلو متر (

 خط انتقال فاضالب 

 ) کیلو متر (
390/06 1 1 1 1 1 064/9 1/0 1 1 66/460 

 حجم فاضالب

 )متر مکعب (

0060403

1 
1 1 1 1 1 3553455 609410 1 1 00909941 

 میزان تولید آب اشامیدنی

 ) متر مکعب (
06419046 3000611 31300310 5060351 5140309 9644151 9445301 0495660 3115050 0111010 14906050 

ب (
کع
ر م
 مت
ون
یلی
  م
ف )
صر
ن م
یزا
م

 

 09600110 0490133 0434539 0103094 5500009 0600090 3910051 0011031 01450053 0009496 00501134 خانگی

 3014990 01961 015 001009 090404 64103 51310 66054 396631 1051 0595613 صنعتی

 0135605 05406 33465 00600 013513 091056 44055 001691 003141 09505 400014 تجاری

 00533143 330445 60164 001611 991503 005606 091560 013101 0990005 033903 6610900 سایر

 60091010 3165010 0903455 3503105 6419131 5334034 0031060 0119505 00053015 0511600 30540661 جمع

 ماخذ: اب و فاضالب استان بوشهر 
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 9911فکیک شهرستان در سال های شرکت آب و فاضالب شهری به تشاخص:  9-3جدول شماره 

شاخص / 

هر شهرستان
ش

بو
ن 

ستا
نگ

ت
ن 

ستا
شت

د
 

ی
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
 

وه
گنا

 

لم
دی

 

یه جم
لو

س
ع

 

مع
ج

 

تعداد شهرهای تحت 

پوشش شرکت اب و 

 فاضالب شهری 

0 0 1 0 5 0 3 3 0 0 01 

تعداد شهرهای دارای 

جمع اوری شبکه 

 فاضالب 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

تعداد مشترك اب 

 شهری 
15019 39000 59000 09564 00950 35009 03319 1301 1003 5535 314000 

میزان مصرف اب 

شهری )میلیون متر 

 مکعب (

1/30 6 00 0 0 5 1/6 5/3 9/0 0/0 66 

 

کیلو متر توسعه  3/0با توجه به توسعه شهرها و نیاز به انتقال آب به نقاط توسعه یافته اعم از مسکونی و ییر مسکونی معادل 

  کیلو متر اصالح شبکه انجام شده است .  33/06انجام شده است و با توجه به اینکه شبکه شهرستانها نیاز به 
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 9911های شرکت آب و فاضالب شهری در سال شاخص:  9-5جدول شماره 

 شاخص / شهرستان

هر
ش

بو
ن 

ستا
نگ

ت
ن 

ستا
شت

د
 

ی
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
 

وه
گنا

 

لم
دی

 

یه جم
لو

س
ع

 

مع
ج

 

 05/00 0/0 3/6 0/0 3/1 5/0 3/0 3/3 1/0 0/3 1/5 صد (متوسط پرت آب) در

 09 0 3 0 4 0 5 0 01 3 1 تعداد مخازن موجود

 حجم مخازن موجود

 ) متر مکعب ( 
013151 31111 60011 00611 31511 34111 06111 5111 611 00511 001051 

طول شبکه جمع آوری 

 فاضالب شهری ) درصد (
005/096 1 1 1 1 1 0/009 010/65 1 1 40/591 

 توسعه شبکه توزیع آب

 ) درصد ( 
10/1 1 49/0 1 1 0/1 94/4 3/0 5/3 1 51/00 

اصالح شبکه توزیع آب  

 )درصد(
9/0 1 61/9 1 1 0/1 04/0 36/0 1 1 33/06 

سرانه مصرف ) لیتر در روز 

 به ازای هر نفر (
35 09 03 05 31 01 01 31 04 31 016 

 ن بوشهرماخذ: اب و فاضالب استا
 

  9910-11های آب  طی سالهای شاخص:  9-6جدول شماره               

 9911 9911 9917 9916 9915 9913 9919 9911 9919 9910 واحد شرح

ظرفیت  مخازن 

 سدها

میلیارد 

متر 

 مکعب

610/1 610/1 610/1 610/1 610/1 610/1 610/1 610/1 614/1 4/1 

میزان مصرف اب 

 شرب

میلیارد 

متر 

 مکعب

101/1 103/1 000/1 110/1 010/1 014/1 035/1 000/1 000/1 001/1 

میزان مصرف اب 

 کشاورزی

میلیارد 

متر 

 مکعب

491/1 960/1 959/1 960/1 901/1 414/1 900/1 461/1 496/1 430/1 

میزان مصرف اب 

 صنعت

میلیارد 

متر 

 مکعب

100/1 105/1 133/1 104/1 133/1 106/1 0/4 5/4 1/9 154/0 

سطح تحت پوشش 

شبکه های ابیاری و 

 زهکشی اصلی

 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 هکتار

 مأخذ : شرکت آب و فاضالب و اب منطقه ای  استان بوشهر       
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 9910-11وضعیت آب آشامیدنی شهری و روستایی  استان بوشهر طی سالهای :  9-7جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9913 9919 9911 9919 9910 حدوا شرح

تعداد انشعاب اب 

 شهری
 314001 391600 341605 341519 360995 350401 334945 304696 316445 014110 فقره

 حجم تولید آب شهری
هزارمتر 

 مکعب
40606 45410 49014 14406 010604 19030 014401 011106 015414 14906 

آب حجم فروش 

 شهری

هزار متر 

 مکعب
53440 00419 61513 63030 40001 41190 44001 40101 40505 60039 

جمعیت تحت پوشش 

 شبکه اب شهری
 011 011 4/19 4/19 4/15 19 3/11 3/11 1/11 1/96 درصد

جمعیت تحت پوشش 

 شبکه فاضالب شهری
 4/31 0/33 0/30 1/30 9/04 0/04 5/06 9/06 5/00 6/01 درصد

 تحت پوشش جمعیت

 آب شرب شهری 
 011 011 4/19 4/19 4/15 1/19 3/11 16/11 15/96 9/14 درصد

درصد جمعیت روستایی 

بهرمند از اب اشامیدنی 

 خانوار ( 31سالم )باالی

 64 06/65 14/91 05/93 05/90 00/91 55/65 01/65 60/60 64/40 درصد

 ماخذ: اب و فاضالب استان بوشهر
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 روستایی عمران  -فصل چهارم 

 

 

 مقدمه 

در مناط   066305حدود  0011می باشد که  بر اساس برآورد جمعیت سال  0369051جمعیت کل استان بوشهر 

. جمعیت روستایی استان سهم مهمی از  سکونت  می کنند  درصد جمعیت استان در روستاها  1/09روستایی هستند و حدود 

اهمیت بسیار است .  ئزاین رو توجه و حمایت از این بخش از جنبه های مختلف حا تولیدات مواد خوراکی را به عهده دارند . از

در این راستا اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی و ارائه خدمات زیر بنایی جهت افزایش سطح در آمد و بهبود کیفیت 

ی تامین کننده و ارائه دهنده تسهیالت زندگی روستائیان و کاهش نا برابر های جامعه روستایی و شهری و حمایت از نهادها

به روستائیان جهت افزایش اشتغال و بهره وری مناسب از امکانات موجود همواره از جمله مهم ترین اهداف برنامه های توسعه 

 کشور بوده است .

 

 های هادی روستایی تهیه و  اجرایی طرح

ه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و تامین عادالنه در راستای ایجاد زمینه های توسعه و عمران روستاها با توج

امکانات و نیز ایجاد تسهیالت الزم به منظور بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی ، تهیه و اجرای طرح 

پیاده روها ، احداث های هادی روستایی با عملیاتی شامل احداث و اصالح شبکه های معابر ، احداث و اصالح میادین ، اصالح 

فضای سبز ، احداث پوشش نهرها  و کانال های آب داخل روستا ،  دیواره سازی ، احداث و تکمیل سیل بند ، احداث پل های 

مورد نیاز داخل روستا ، آماده سازی اراضی پیش بینی شده جهت گسترش آتی روستا ، احداث و تکمیل شبکه دفع فاضالب 

 ر سطح روستاهای استان اجرا گردیده است . می باشد که به شرح ذیل د

خانوار ( تا پایان سال  31درصد روستاهای باالی  14خانوار ) معادل  31روستای باالی  010مطالعات طرح های هادی در 

 روستا حداقل یک فاز طرح هادی اجرا شده ) بهسازی کلیه معابر اصلی 043انجام شده است . همچنین از این مقدار در  0011

 خانوار می باشیم .  31و فرعی درجه یک ( شاهد کاهش آمار روستاهای برخوردار باالی 

در این بخش سه حوزه اصلی مرتبط با عمران روستایی و عشایری شامل فعالیتهای عمران روستایی در حوزه بنیاد مسکن 

 می شود :  انقالب اسالمی ، آب و فاضالب روستایی و فعالیتهای اداره کل امور عشایر بررسی

 بخش اول : عمران روستایی 

 عملکرد شاخص های مهم 

به شرح  0011و  0019با توجه به اعتبارهای تخصیصی میزان برخورداری روستاها از تهیه و اجرای طرح هادی در سال 

 :ذیل می باشد 
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 9911تاپایان  سال  های هدف کمی ساماندهی کالبدی روستاها به تفکیک شهرستانعملکرد شاخص:  3-9جدول شماره 

 شرح
تعداد روستاهای 

 خانوار  02باالی 

تعداد طرح هادی  

 مطالعه شده

تعداد طرح هادی 

اجرا شده  به صورت 

 تجمعی

نسبت روستاهای دارای طرح هادی 

اجرا شده به كل روستاهای دارای 

 طرح هادی به صورت تجمعی 

 49 00 09 09 بوشهر

 03 30 45 46 تنگستان

 00 01 16 011 دشتستان

 04 33 61 61 دشتی

 04 4 05 09 دیلم

 56 01 09 33 دیر

 60 5 9 9 کنگان

 31 1 00 00 گناوه

 91 04 01 30 عسلویه

 51 35 51 50 جم

 %00 063 011 015 جمع

 مأخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر

 

 9911ی کالبدی روستاها به تفکیک شهرستان تاپایان  سال های هدف کمی ساماندهعملکرد شاخص:  3-1جدول شماره 

 شرح
تعداد روستاهای 

 خانوار  02باالی 

تعداد طرح هادی  

 مطالعه شده

تعداد طرح هادی 

اجرا شده  به صورت 

 تجمعی

نسبت روستاهای دارای طرح هادی 

اجرا شده به كل روستاهای دارای 

 طرح هادی به صورت تجمعی 

 49 00 09 09 بوشهر

 05 36 45 46 تنگستان

 00 03 15 011 دشتستان

 00 36 61 61 دشتی

 04 4 05 09 دیلم

 63 00 30 33 دیر

 45 6 9 9 کنگان

 05 00 00 00 گناوه

 90 04 30 30 عسلویه

 50 35 01 50 جم

 %05 044 010 015 جمع

 مأخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر
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بشرح ذیل  0011لغایت  0019ملکرد بنیاد مسکن در حوزه های مختلف عمران روستایی از سال شاخص های مهم ع

 تغییر یافته است :

   51به دلیل عدم تخصیص اعتبار به میزان  0019نسبت به سال  0011تهیه و بازنگری طرح هادی روستایی در سال 

به دلیل تخصیص اعتبارات ملی  0019نسبت به سال    0011درصد کاهش یافته است . اجرای طرح هادی روستایی در سال 

 درصد رشد داشته است .  030از منابع قیر رایگان ، شرکت ملی نفت به میزان 

طرح ویژه مقاوم سازی مسکن روستایی ،اعتبارات ابالیی هر سال مختص سال عنوان شده می باشد و افزایش یا کاهش 

سال گذشته و مغایرتی با یکدیگر ندارند . لذا با توجه به میزان استقبال  میزان جذب در سال های فوق کامال مستقل از

 متقاضیان  ، میزان جذب در سال کاهش یا افزایش می یابد .

رشد بسیار چشم گیری داشته است که علت آن  0019نسبت به سال  0011ایمن سازی روستاها در برابر سیالب در سال 

به  0019نسبت به سال  0011می باشد . آسفالت معابر از قیر رایگان در سال  0011آذر  تامین اعتبار روستاها به دلیل سیل

 درصد رشد را نشان می دهد .  315میزان 

 

 9917 -11شاخص های مهم در سال های عملکرد :  3-9جدول شماره 

 9911 9911 9917 واحد عنوان شاخص

تهیه و بازنگری طرح هادی و 

 تعیین محدوده روستا
 34 50 63 طرح

 313 10 340 طرح اجرای طرح هادی روستایی

اجرای طرح بهسازی بافت با ارزش 

 روستایی
 1 1 1 طرح

 مسکنطرح ویژه مقاوم سازی 

 روستایی
 900 0430 411 واحد مسکونی

 0110 913 666 جلد سند صدور اسناد مالکیت روستایی

 390 40 001 میلیارد ریال  توزیع قیر یارانه ای

 535 01 1 میلیارد ریال  ازی روستاها در برابر سیلایمن س

 مأخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر       
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 بخش دوم : آب و فاضالب روستایی 

 0019باشند.در حالی که در سال دارای آب اشامیدنی سالم  می  0011خانوارهای روستایی در سال   501در استان بوشهر

 بوده است  این آمار نشانگر وضعیت  کاهش در شهرستان جم و عسلویه  می باشد .  500

درصد افزایش داشته است. بنابراین الزم   0/30،  0019نسبت به سال  0011سرانه آب مصرفی روستاهای استان در سال 

 ر گیرد. در پی جویی درمصرف، دردستورکار مشترکان قرابرداری ازمنابع آب، صرفهبرای تداوم بهره است

خشکسالی هایی سال های اخیر و کم آب شدن و خشک شدن چشمه های تامین کننده آب مناط  روستایی، تعداد چشمه 

 دهنه رسیده است. 01های تامین کننده آب به 

   

 شاخص های عمده بخش   

تامین و "بع آب در دسترس با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوای گرم و خشک منطقه و همچنین کمبود منا    

حائز اهمیت است . این در حالی است که تامین آب از وظایف شرکت آب و فاضالب می باشد ، لیکن به علت  "ذخیره آب 

ادامه خشکسالی و کاهش آبدهی چاهها و مشکالت تامین آب ، شناسائی ، حفاری و تجهیز چاه و همچنین ساخت مخازن 

رفته است . الزم به ذکر است ، کمبود اعتبارات عمومی و محدویت منابع مالی داخلی باعث ذخیره در اولویت کاری قرار گ

عملکرد کمی نامتناسب با نیاز موجود ، خصوصا در بخش ذخیره آب شده است . با توجه به مطالعات انجام شده ، برنامه های 

 ذاشته است .اجرایی و میزان منابع مالی این شرکت اقدامات ذیل را به مرحله اجرا گ
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 9911  -11های های آب آشامیدنی روستایی طی سالشاخص:  3-3جدول شماره 

 درصد تغییرات 9911سال  9911سال واحد شرح

 -1/1 40091 40115 متر مکعب ظرفیت مخازن اب شرب روستایی استان

 0/1 0503 0519 کیلو متر طول شبکه توزیع اب روستایی استان

 0/0 10631 11400 مشترك اب خانگی روستایی مشترك

 میزان مصرف اب خانگی روستایی
میلیون متر 

 مکعب
1/09 5/30 9/05 

 -6/1 501 500 روستا روستاهای دارای اب اشامیدنی سالم

خانوار تحت پوشش  31روستایی باالی 

 اب روستایی
 0/05 0/45 65 درصد

 0/30 331 4/095 لیتر در شبانه روز سرانه اب مصرفی

 خانوارهای بهرمند از اب آشامیدنی
 -9/5 44100 93405 خانوار

 1/1 3/19 0/19 درصد

 3/0 013610 19501 مشترك مشترکین آب

 -9/0 396411 313134 نفر جمعیت تحت پوشش ابرسانی روستایی

 0/1 0111 0110 کیلو متر طول خطوط انتقال اب آشامیدنی

 مخازن موجود

 -9/0 060 060 تعداد مخرن 

 حجم 

 )متر مکعب (
40115 40091 1/1- 

 منابع تامین آب

 1/1 64 64 چاه

 1/1 01 01 چشمه

تاسیسات 

 همجوار
45 45 1/1 

 -1/09 0/30 3/05 کیلو متر اطالح شبکه توزیع آب

 -31 1/0 6/0 کیلو متر عملکرد توسعه شبکه توزیع آب

 35 5/01 1/03 درصد پرت آب

 أخذ :شرکت آب و فاضالب استان بوشهرم             

 

روستا که فاقد شبکه یا شبکه راکدی داشتند که تحت پوشش آب قرار نگرفتند و شاهد افزایش  000تعداد  0011در سال 

 ظرفیت مخازنی در حال ساخت هست وارد مدار بهره برداری قرار گرفته است.  35111شاخص بهره مندی در روستا نیستیم . 
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 11های آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرستان در سال شاخص:  3-5ره جدول شما

 شهرستان

جمعیت تحت 

پوشش ابرسانی 

 ) نفر(روستایی

خانوارهای بهره مند 

 از آب آشامیدنی

تعداد 

روستاهای اب 

اشامیدنی 

)روستا ( سالم  

 10روستای باالی 

خانوار تحت 

پوشش اب 

 روستایی)درصد(

حجم مخازن و پرت آب 

 ر مکعب/درصد()مت

طول شبکه و 

خطوط انتقال 

آب آشامیدنی 

 )کیلومتر(

طول شبکه 

توزیع آب 

روستایی 

 استان

 ) کیلو متر ( 

 منابع تامین آب
 مشترکین اب

 )مشترك(

مشترك اب 

 خانگی روستایی

 )مشترك(

میزان مصرف اب 

 خانگی روستایی

)میلیون متر 

 مکعب (

سرانه اب 

 مصرفی

 )لیتر در روز (

تعداد 

 نمخاز

عملکرد 

توسعه 

شبکه توزیع 

 آب

 ) کیلو متر (

اصالح 

شبکه توزیع 

 آب

 ) کیلو متر (

 درصد خانوار
حجم 

 مخازن
 چاه پرت اب

تاسیسات  چشمه

 همجوار

 3/05 6/01 060 4/095 1/09 11400 19501 45 01 64 0519 0110 006 40115 65 500 19 93405 313134 استان

 1 0/1 9 1/061 0/0 4504 9330 00 1 1 360 001 00 0191 56 03 011 4366 33605 بوشهر

 33 0 06 4/014 9/0 04363 01015 01 0 0 651 006 06 31011 49 15 11/1 05064 53193 تنگستان

 01 01 53 6/090 1/5 33564 30996 30 0 09 936 005 01 00665 51 010 15/9 30009 45364 دشتستان

 4 0 30 6/300 3/3 1693 01903 00 5 09 010 390 03 00601 63 41 19/3 4045 35095 دشتی

 0 01 6 0/341 1/0 5100 5060 6 1 4 303 060 30 3541 06 04 16 0143 01600 دیر

 3/1 3/0 06 6/316 0/1 3315 3105 0 1 1 001 096 31 145 51 06 011 0406 6034 دیلم

 1 0/3 0 4/004 4/1 0001 0033 0 1 1 14 00 39 3111 011 00 19/4 3930 06046 کنگان

 1 4 06 0/060 9/0 01014 01534 1 1 30 060 003 04 6151 54 50 14/9 9594 01031 جم

 5/3 01 30 0/300 1/0 5551 6565 5 1 1 090 000 00 0435 53 09 11/9 6050 00090 گناوه

 5/1 0 0 4/10 0/0 4040 4690 3 1 3 343 61 05 0011 011 30 11/9 9506 09119 عسلویه

 مأخذ :شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
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 11های آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرستان در سال شاخص:  3-6جدول شماره     

 شهرستان

جمعیت تحت 

پوشش ابرسانی 

 ) نفر(روستایی

خانوارهای بهره مند 

 از آب آشامیدنی

تعداد 

روستاهای اب 

اشامیدنی 

)روستا ( سالم  

 10ی باالی روستا

خانوار تحت 

پوشش اب 

 روستایی)درصد(

حجم مخازن و پرت آب 

 )متر مکعب/درصد(

طول شبکه و 

خطوط انتقال 

آب آشامیدنی 

 )کیلومتر(

طول شبکه 

توزیع آب 

روستایی 

 استان

 ) کیلو متر ( 

 منابع تامین آب
 مشترکین اب

 )مشترك(

مشترك اب 

 خانگی روستایی

 )مشترك(

میزان مصرف اب 

 وستاییخانگی ر

)میلیون متر 

 مکعب (

سرانه اب 

 مصرفی

 )لیتر در روز (

تعداد 

 مخازن

عملکرد 

توسعه 

شبکه توزیع 

آب)  کیلو 

 متر (

اصالح 

شبکه توزیع 

آب) کیلو 

 متر (

 درصد خانوار
حجم 

 مخازن
 چاه پرت اب

تاسیسات  چشمه

 همجوار

 9/19 1/9 969 111 5/19 13610 901619 75 90 67 9591 9111 991 79910 9/75 590 11/1 77199 116700 استان

 9/0 7/0 1 115 5/9 7199 1591 99 0 0 169 950 33 3110 3/51 91 900 7166 13115 بوشهر

 0/6 0 96 103 7/9 91901 10031 90 9 9 650 396 96 10900 10 15 11/1 95367 59935 تنگستان

 3/90 0/9 51 199 9/5 19919 13596 13 3 91 117 396 91 93665 9/16 909 15/1 19311 75599 دشتستان

 3/0 1/9 19 110 3/1 90016 99155 99 5 91 306 111 91 99690 3/79 71 11/9 7375 15915 دشتی

 0/9 0 6 119 9/9 5111 5663 6 0 7 191 965 19 1570 7/56 97 16/9 9071 99169 دیر

 1/0 9/0 99 170 5/0 1331 9019 9 0 0 939 916 10 960 50 96 900 9736 6960 دیلم

 9/0 0 9 911 6/0 9539 9731 9 0 0 17 39 11 1000 6/69 99 11/1 1113 96510 کنگان

 9/9 0 96 131 0/1 90171 99159 0 0 19 369 991 97 6050 3/10 51 17/3 7010 15136 جم

 7/1 9/0 19 919 9/9 5701 6799 5 0 0 919 931 96 3715 6/63 31 11/1 6953 11611 گناوه

 0 0 9 915 9/9 7619 7191 1 0 1 171 61 35 3900 900 91 11/1 5119 15066 عسلویه

 مأخذ : شرکت آب و فاضالب استان بوشهر   
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حلقه چاه در مدار قرار گرفته  به همین دلیل ظرفیت تامین آب افزایش یافته است و نیز به همین دلیل  64تعداد  0011در سال 

 د آب و حجم فروش افزایش یافته است .حجم تولی

 

 9916-11های رفیت تامین، طول شبکه توزیع وتولید و فروش آب در نقاط روستایی در سالظ:  3-7جدول شماره 

9916سال  شاخص 9917سال  9911سال   9911سال    

 ظرفیت تامین آب

)میلیون متر مکعب (    

 06 05 استان

 0011 3659 کشور

 0/0 0/0 سهم

حجم تولید آب   

 )میلیون  متر مکعب(

 00 00 استان

 0091 0000 کشور

 3/3 3/0 سهم

 حجم فروش آب

متر مکعب( میلیون )   

 30 31 استان

 110 146 کشور

 3/0 3/1 سهم

 حجم مخازن

 )هزار متر مکعب(

 40 43 استان

 0365 0005 کشور

 0/4 0/4 سهم

 طول شبکه توزیع آب

 ) کیلومتر(

 0069 0001 استان

 090609 049909 کشور

 0/1 0/1 سهم

 اب و فاضالب استان بوشهر  ماخذ : سالنامه آماری کشور           
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 ه عشایری بخش سوم : جامع

در کشور ما حیات اجتماعی از دیر باز متاثر از روابط متقابل گروههای مختلفی بوده و در این میان جامعه عشایری نقش مهم 

 0011در سرنوشت سیاسی و حیات اقتصادی کشور داشته است . بر اساس سرشماری اقتصادی ، اجتماعی عشایر کوچنده سال 

نفر گزارش شده است .  چهار طرح برنامه ساماندهی عشایر عبارتند از : طرح  39646لغ بر  مرکز آمار جمعیت عشایر استان با

 عملیاتی اجرائی ، طرح خدمات پشتیبانی به کوچنده ، طرح سوخت فسیلی و انرژیهای پاك و طرح مطالعات مناط  عشایر .
 

 عملکرد شاخص های  مهم 

 9916 -11هایر استان بوشهر طی سالهای مربوط به جمعیت عشایشاخص:  3-1جدول شماره 

 شرح
واحداندازه 

 گیری
1391 1391 1391 1399 

درصد 
 تغییرات

 1/05 6035 5390 5390 5311 خانوار جمعیت عشایری )خانوار(

 0/0 39646 34046 34046 01111 نفر جمعیت عشایری)نفر(

 0/56 351 061 061 051 خانوار های توسعهخانوار عشایری اسکان یافته در کانون

 3/31 0111 903 903 491 نفر های توسعهجمعیت عشایری اسکان یافته در کانون

 1/1 0101 0101 0101 0401 خانوار های توسعه به صورت خودجوشیخانوار عشایری اسکان یافته در کانون

های توسعه به صورت جمعیت عشایری اسکان یافته در کانون
 خودجوش

 -0/30 4469 01005 1141 1100 نفر

 4/9 35 30 64/31 05 درصد نسبت خانوارهای بهره مند از سوخت فسیلی

 51 111 611 031 011 کیلومتر های عشایری استانبازسازی و مرمت را ه

 4/00 0540 0015 0091 0000 خانوار خانوار عشایری تحت پوشش خدمات پشتیبانی

 های اسکان عشایریابی برای کانونمکان
 1 1 011 39 39 خانوار

 1 1 531 006 063 نفر

 مأخذ : اداره کل امور عشایراستان بوشهر   
 

 9916 -11میزان تولید محصوالت عشایر استان بوشهر طی سال های :  3-1جدول شماره      

 شرح
واحد اندازه 

 گیری
9916 9917 9911 9911 

درصد 
 تغییرات

 محصول دامی

 9/1 6451 6616 6654 6564 تن گوشت

 -0/0 003 000 003 003 تن پشم

 6/0 00111 00491 00611 00611 تن شیر

 6/100 91111 4691 4591 4501 تن محصوالت زراعی

 3/0 6511 6011 6011 6151 تن محصوالت بایی

 0/1 01031 01111 01161 01111 متر مربع محصوالت صنایع دستی

 9/1 051111 001111 014611 014611 واحد دامی تعداد دام

 ماخذ: اداره کل امور عشایر استان بوشهر                 
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خانوار کوچ رو ( اب    0091درصد از عشایر استان )     60مدیریت امور عشایر استان بوشهر، سالیانه و به صورت مستمر برای 

ار اسکان یافته در کانون های خانو 0101شرب سالم و بهداشتی بوسیله تانکرهای خود کششی تامین می نماید. عالوه بر آن 

 صورت ریزی برنامه به توجه توسعه و خودجوش نیز از طری  شبکه انتقال )لوله کشی( آب مورد نیاز خود را دریافت می نمایند. با

 حوزه آبرسانی شبکه توسعه های پروژه اجرای برای 0019 سال بودجه قانون در اعتبار تصویب جهت 0014 سال در گرفته

 شرب آب چاه یابی مکان مطالعه( دشتستان) خون تنگ و( دشتی) آسمانک عشایری خودجوش کانون دو در مدیریت این عشایری،

است که با توجه به نتایج مطالعات انجام شده؛ پروژه تنگ  داده انجام عشایری خانوار 060 نیاز مورد آب تامین بررسی جهت را

خانوار عشایری نیز به  030اجرایی گردید و در پایان اجرای این پروژه،  0019ل خون به عنوان پروژه نهایی تامین آب شرب در سا

  آب شرب بهداشتی لوله کشی، دسترسی پیدا می کنند.

می باشد و ایلب با بارندگی های فصلی تخریب و  0و  3با توجه به اینکه ایلب راه های دسترسی عشایر از نوع راه های درجه 

کیلومتر از راه های عشایری را مرمت و بازگشایی می نماید که این  111الی  611ت سالیانه حدود مسدود می شوند؛ این مدیری

خانوار عشایری می باشد. عملیات احداث کانال، دیوار حائل، احداث ابنیه فنی شامل پل و آب نما  0151میزان راه دسترسی حدود 

ایری می باشد. همچنین احداث راه به عنوان یکی از شاخص های نیز از بخش های جانبی عملیات نگهداری و مرمت راه های عش

 عشایری جاده آسفالت آیاز و زیرسازی 0011مورد ارزیابی در بحث ساماندهی اسکان عشایر می باشد که این مدیریت در سال 

 کشاورزی های زمین و ونتسک نقاط به که مال، چهل جاده زیرسازی و شبانکاره میالتی عشایری ماهور جاده احداث دوم فاز چنیر،

 دارند را آیاز نموده است. دسترسی مناط  آن عشایر

در بخش استفاده عشایر از سوخت های فسیلی و تجهیزات خورشیدی، با توجه به سیاست های اجرایی سازمان امور عشایر 

وزیع بخاری های نفت سوز و گاز سوز و ایران، این دو پروژه به صورت همزمان و در قالب توزیع سیلندر گاز، تابه های پخت نان، ت

توزیع تجهیزات خورشیدی تامین کننده روشنایی به جهت جلوگیری از آسیب به منابع طبیعی، انجام می گردد. با توجه به کمبود 

 رائه دهد.خانوار عشایری، خدمات یاد شده را ا 0011به  0011اعتبارات در سال های اخیر، این مدیریت توانسته است تا پایان سال 

 

 9911 -11شاخص مهم در سال های عملکرد :  3-90جدول شماره 

 9911 9911 واحد عنوان ردیف
درصد 

 تغییرات

 0/01 0540 0003 خانوار آب آشامیدنی 0

 0/0 0151 0134 خانوار راه دسترسی 3

 1 1 1 لیتر در ثانیه آب کشاورزی 0

 9/4 0011 0016 خانوار سوخت فسیلی و استفاده از انرژی پاك 0

 مأخذ : اداره کل امور عشایراستان بوشهر                      
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 9911 -11سال  شاخص های متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه در عملکرد :  3-99جدول شماره 

 واحد عنوان ردیف
9911 9911 

 عملکرد هدف عملکرد هدف

 51 035 011 035 خانوار ساماندهی اسکان عشایر 0

 0540 0000 0015 0015 خانوار ارائه خدمات پشتیبانی به عشایر 3

 51 005 011 011 خانوار مطالعات جامع مناط  عشایری 0

0 
طرح جایگزینی سوخت فسیلی و تهیه تجهیزات 

 خورشیدی
 0011 0611 0016 0011 خانوار

 ماخذ: اداره کل امور عشایر استان بوشهر                 
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 مسکن  –صل پنجم ف

 

 
 

 مقدمه

بخش مسکن یکی از بزرگترین بخش های نظام اقتصادی می باشد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به طور 

مستقیم و ییر مستقیم در چارچوب آن شکل می گیرد . این بخش با توجه به روابط بسیار گسترده ای که با دیگر بخش ها دارد ، 

 یکی از مهمترین محرك های توسعه نیز به حساب آید . می تواند به عنوان

 

 شاخص های عمده بخش   

 مزیت نسبی فعالیت های مسکن در استان  
یکی از  کاربردهای مزیت  نسبی بدست  آوردن مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی توسط  شاخص  مزیت  نسبی  آشکار  )   

revealed comparative advantage  . این شاخص بیانگر این مطلب می باشد که کدام یک از بخش ها  ( می باشد

در استان نسبت به دیگری دارای مزیت نسبی بیشتری است . هر کدام از فعالیت های اقتصادی که در آن شاخص مورد بحث ، 

ت نسبی کمتری می بیشتر از یک باشد از مزیت نسبی برخوردار بوده و در ییر این صورت ) کوچکتر یا مساوی یک ( دارای مزی

 *باشند . در ادامه به محاسبه این شاخص در بخش ها و رشته فعالیت های استان پرداخته می شود . 

باشد. از آنجا که این می 00/1و   31/1برای استان بوشهر به ترتیب  معادل    14و  16های مزیت نسبی بخش مسکن در سال

دهنده این مطلب را به خود اختصاص داده است،  نشان 31/1،  09/1رقمی های مذکور رقم برای بخش مسکن استان در سال

باشد، اما با مقایسه مزیت نسبی بخش مسکن در باشد و تولید در این بخش دارای منفعت میاست که این بخش دارای مزیت می

 باشد. می 16دارای مزیت بیشتری نسبت به سال   14این دو سال، بخش مسکن در سال 

اجرا شده توسط بخش خصوصی و ی ههاجش ارزش افزوده بخش مسکن، عمدتاً از دو متغیر ارزش افزوده ساختمانجهت سن

 شود.ارزش افزوده خدمات مستغالت استفاده می

باشد. این نسبت در استان بوشهر در نسبت مصرف واسطه به ستانده بیانگر میزان هزینه مصرف شده جهت تولید مسکن می

واحد ارزش ریالی تولید شده در بخش  011باشد. این بدین معنی است که به ازاء هر درصد می 63/1معادل   14و  16های سال

 باشد. درصد آن ارزش افزوده می 44/0ای، هزینه و درصد آن برای مصارف واسطه  63/1حدود   14و سال   16مسکن در سال 

 
                                                           

*  -A  ارزش افزوده بخش:X  در استان به کل ارزش افزوده استان 

   B ارزش افزوده بخش :x  در کشور به کل ارزش افزوده کشور 

 

 
                     مزیت  نسبی بخش    
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 9916-17های ان بوشهر طی سالهای اقتصادی بخش مسکن در استشاخص:  5-9جدول شماره 

 9917 9916 واحد شاخص

 5056043 0555630 میلیون ریال ارزش افزوده  استان در بخش مسکن

 014194531 000390910 میلیون ریال  ارزش افزوده کشور در بخش مسکن

 44/0 39/0 درصد سهم ارزش افزوده استان از کشور در بخش مسکن

 05 01 *** رتبه استان در کشور

 9440000 3500000 میلیون ریال مصرف واسطه بخش مسکن

 00301004 0111400 میلیون ریال ستانده بخش مسکن

 63/1 63/1 درصد نسبت مصرف واسطه به ستانده

 00/1 31/1 درصد مزیت نسبی بخش مسکن

 ماخذ: محاسبات نگارنده          

 

دهنده رکود یا رون  در بخش توانهد نشانجملهه متغیرههائی اسهت کهه مهیهای ساختمانی نیهز از میزان صدور ساالنه پروانه

افزوده بخش مسکن نیز با افزایش گذاری و به تبع آن ارزشکه با افزایش صدور پروانهه سهاختمانی، سرمایه مسکن باشد به طوری

گهردد. تعداد ش مسکن با رکود مواجهه مهیگذاری و ارزش افزوده بخو رون ، و در صورت کاهش صدور پروانه ساختمانی،سرمایه

 0501 و  0035به ترتیب برابر با  11و  19های های احداث ساختمانی صادر شده  مسکونی و ییر مسکونی استان در سالپروانه

در مجموع با درصد افزایش داشته است.  6/00نسبت به سال قبل   11های  احداث ساختمانی  در سال باشد. تعداد پروانهپروانه می

نسبت به سال قبل شاهد رکود  بخش مسکن هستیم.  0011های ساختمانی در استان بوشهر در سال توجه به کاهش صدور پروانه

 مربوط به پروانه های مسکونی  بوده است. 0/3با    0011های احداث ساختمانی  در سال بیشترین سهم  استان از کشور در پروانه

 

 های احداث ساختمان  مسکونی و غیر مسکونی در نقاط شهری کشور و استان بوشهرداد پروانهتع:  5-1جدول شماره 

 9911-11در سال 

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

9911 9911 9911 9911 
9911 9911 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

       مسکونی )پرونده(

         مسکونی و کارگاه توام)پرونده(

         بازرگانی )پرونده(

         صنعتی ،آموزشی و بهداشتی )پرونده (

        سایر )پرونده(

         جمع

ماخذ : مرکز آمار ایران            
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طب  نتایج حاصله، بخش اعظم پروانه های ساختمانی  برای احداث ساختمان های مسکونی صادر شده اند . کل پروانه های 

درصد ( مربوط به احداث ساختمان های  0/11پروانه )  5555از سوی شهرداری های استان تعداد  صادر شده برای احداث ساختمان

درصد ( مربوط به بازرگانی می  0/1پروانه )   0درصد ( مربوط به ساختمان مسکونی و کارگاه توام ،  1/  4پروانه )  510مسکونی ، 

 0/0ر شده برای احداث ساختمان مسکونی می باشد که سهم ما از کشور باشد . به عالوه بیش ترین فراوانی نسبی پروانه های صاد

 درصد می باشد . 
 

 های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان درتعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه:  5-9جدول شماره 

 9911-11های سال 

 

 شرح
 کشور استان بوشهر

سهم استان از 

 کشور

9911 9911 9911 9911 
9911 9911 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0/0 03/0 0/99 000041 09/99 009016 0/11 5555 1/11 0495 مسکونی

 0/0 19/0 0/00 50050 01/00 00604 4/1 510 1 040 مسکونی و کارگاه توام

 3/1 65/1 0/1 601 06/1 600 0/1 0 0/1 0 بازرگانی

و بهداشتی یا درمانیصنعتی،آموزشی   0 0/1 6 1/1 034 10/1 043 0/1 06/3 0/0 

 1 13/0 0/1 0663 10/1 19 1/1 1 1/1 0 سایر

 0/0 09/0 011 011514 011 093560 011 6056 011 5366 جمع
 ماخذ: مرکز آمار ایران

 

ی صادر شده از سوی شهرداری مچنین ، اطالعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه های احداث ساختمانه

درصد و ساختمانهای   3/3،  دو طبقه حدود   9/0، سهم ساختمانهای یک طبقه  از کل کشور  0011های استان بوشهر در سال 

 درصد بوده است .   3/0سه طبقه نیز حدود 
 

-شور و استان بوشهر در سالنقاط شهری کبر حسب تعداد طبقات در  های احداث ساختمانتعداد پروانه:  5-3جدول شماره 

 9911-11های

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

9911 99119911 9911 
9911 9911 

 سهم تعداد سهم  سهم تعداد سهم تعداد
       یک طبقه

     دو طبقه

     سه طبقه

     چهارطبقه

     پنج طبقه و بیشتر

         جمع

 رکز آمار ایرانماخذ: م         
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بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران ، واحدهای مسکونی که از مصالح مانند اسکلت فلزی   ، بتون آرمه ،  آجر و آهن و یا سنگ 

 و چوب احداث شده باشند واحدهای مسکونی بادوام گفته می شود . 

ح عمده نشان دهنده این مطلب است که در بررسی روند زمانی پروانه های ساختمانی صادره برای احداث بنا بر حسب مصال

( ، الگوی ساخت و ساز استان به سمت استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت بهتر متمایل  0011 -0019طول دوره مورد بررسی ) 

ه می شود افزایش دید 4/50نسبت به سال قبل  0011شده  است .  در مقایسه پروانه  های ساختمانی با مصالح بتون آرمه در سال 

. و بیش ترین فراوانی نسبی پروانه ساختمانی می باشد . گفتنی است که هر چند روند زمانی این شاخص نشان از بهبود نسبی آن 

 دارد ولی الگوی ساخت و ساز استان تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد . 

 

 ر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمان در نقاط شهری استان های احداث ساختمان بپروانهتعداد :  5-5جدول شماره 

 9911-11های وکشور در سال

 

 شرح

سهم استان از  کشور استان بوشهر

 کشور

9911 9911 9911 9911 
9911 9911 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 1/1 15/1 9/05 34601 00/00 30300 0/1 00 0/1 01 اسکلت فلزی

 6/0 54/0 0/69 009415 10/69 010053 4/50 0101 1/50 0510 بتن آرمه

 0/3 10/3 05 36155 66/05 30100 0/05 505 6/30 646 آجر و آهن

 0/3 69/1 0/1 10 10/1 63 0/1 3 0/1 6 آجر و چوب

 1/59 34/63 1/0 0911 10/1 0001 9/31 0160 1/36 901 بلوك یمانی

 1 11/1 1 1 11/1 0 1 1 1 1 سایر

 1/3 00/3 011 040360 011 004119 011 0501 011 0035 جمع

 ماخذ: مرکز آمار ایران              

 

الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقه های ساختمان نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد ساختمان های 

شهری کشور است به طوری که فراوانی نسبی پروانه های که برای احداث یک طبقه ، دو طبقه و پنچ طبقه و بیش تر در نقاط 

در شهرستان دشتستان دو طبقه و سه طبقه در شهر ستان کنگان  بیشتر از شهرستانهای  0011ساختمان های یک طبقه  در سال 

 دیگر می باشد .

نی مربوط به  شهرستان دشتستان می باشد که طب  نتایج بدست آمده  باالترین سهم در صدور پروانه های  ساختمانی  مسکو 

رشد داشته است و بعد از آن به ترتیب شهرستان  0019پروانه ساختمانی صادر شده که در مقایسه با سال  619،  0011ر سال د

 036،تنگستان  پروانه 016پروانه ، گناوه  300پروانه ،جم  304پروانه ،دشتی  040پروانه ، دیر  553پروانه ،  کنگان   540بوشهر 

 پروانه صادر شده است . 13پروانه و عسلویه  003پروانه ،دیلم 
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 تعداد پروانه ها یا احداث ساختمانی بر حسب تعداد طبقات در نقاط شهری به تفکیک شهرستان :  5-6جدول شماره 

 9917 -11در سال های 

 گناوه کنگان عسلویه دیر دیلم دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر سال عنوان
جمع 

 کل

 0طبقه 

0016 90 94 60 005 006 300 03 33 311 05 0301 

0014 001 039 40 055 000 306 61 4 040 40 0056 

0019 91 000 019 061 310 355 01 06 366 010 0560 

0011 306 000 003 504 306 61 391 03 339 15 3903 

 3طبقه 

0016 44 09 09 069 01 013 35 53 004 41 406 

0014 41 36 05 005 04 011 00 05 13 010 604 

0019 10 31 90 014 04 91 30 01 011 99 459 

0011 030 39 61 091 01 00 001 00 311 13 0301 

 0طبقه 

0016 395 0 010 60 4 06 5 99 036 10 915 

0014 393 0 06 06 01 31 0 31 003 019 690 

0019 090 4 30 01 6 00 3 6 034 00 051 

0011 95 1 30 01 6 05 04 03 13 06 005 

 جمع

0016 000 09 311 540 090 061 63 063 093 304 3911 

0014 063 059 055 506 091 040 94 03 014 390 3611 

0019 054 061 300 616 354 006 66 00 513 303 3491 

0011 053 000 310 406 363 035 006 99 531 310 0014 
 ماخذ : مرکز آمار ایران                  
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 1391-99پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا بر حسب نوع استفاده در نقاط شهری به تفکیک شهرستان سال:  5-7جدول شماره 

 گناوه کنگان عسلویه دیر دیلم دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر سال عنوان
جمع 

 کل

 مسکونی

0016 390 90 050 096 066 50 011 001 055 301 3045 

0014 005 036 031 099 053 43 035 06 060 365 3391 

0019 035 004 305 560 336 50 000 50 559 300 3469 

0011 540 036 300 619 304 003 040 13 553 016 0040 

مسکونی و 
 کارگاه توام

0016 14 01 03 9 0 0 01 9 05 3 303 

0014 96 1 06 01 4 6 35 0 04 5 090 

0019 41 01 01 30 9 0 03 0 09 0 060 

0011 91 5 33 05 4 01 04 3 06 5 310 

 بازرگانی

0016 56 04 06 00 01 5 39 5 1 0 091 

0014 05 30 04 05 31 4 09 3 1 4 090 

0019 00 00 00 31 35 1 35 3 6 03 046 

0011 00 1 00 05 09 0 30 1 6 4 055 

 ایرس

0016 9 1 0 3 0 3 3 1 0 3 30 

0014 6 1 3 0 0 3 6 0 1 6 30 

0019 9 0 0 3 0 1 0 1 1 3 09 

0011 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 

 جمع

0016 003 019 311 031 090 60 061 063 093 304 3911 

0014 063 059 055 506 091 94 040 03 094 390 3611 

0019 500 060 301 605 361 66 050 54 593 301 0035 

0011 696 001 301 459 363 036 000 10 540 319 0500 
 ماخذ : مرکز آمار ایران                  
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در استان  پروانه صادر شده  0501تعداد   0011بر اساس اطالعات بدست آمده از سوی شهردار های استان بوشهر ، در سال 

مربوط به مساحت زمین ) هزار متر مربع ( و  0161وط به مساحت زیر بنا ) هزار متر مربع ( و فقره مرب  0161است .که از این تعداد 

 می باشد . 6056تعداد واحد مسکونی در استان 

 

 9911مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور در سال :  5-1جدول شماره 

 استان

 ) نقاط شهری ( 
 تعداد پروانه

 مساحت

 زمین

 ) متر مربع ( 

 واحد مسکونی

 مساحت 

 زیر بنا 

 ) متر مربع (

 10613104 011514 51051100 040360 کل کشور

 0161061 6056 0161100 0501 استان

 30 30 04 09 رتبه

 0/0 0/0 9/0 1/3 سهم از کل کشور

 باالترین استان 
 اصفهان 
09900 

تهران 
4059309 

 تهران 
90605 

تهران 
05505410 

 510310 3901 050410 0510 پایین ترین استان ) ایالم (

ماخذ : مرکز آمار ایران                      

پروانه ی ساختمانی توسط شهرداری های استان بوشهر  0941تعداد  0011بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح ، در سال  

 0/9پروانه )   030درصد ( مربوط به احداث ساختمان و  4/10پروانه )  0501صادر شده است از کل پروانه های صادر شده ، تعداد  

درصد  6/00درصد ( مربوط به افزایش بنا بوده است که  تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال قبل   

پروانه )  34صد ( در بخش خصوصی و در  1/10پروانه )   0533افزایش  داشته است . از کل پروانه های ساختمانی صادر شده  

 درصد (  در بخش دولتی و در بخش تعاونی پروانه صادر نشده است . 4/1

 

 درصد پروانه های ساختمانی بر حسب  نوع پروانه  و بخش متقاضی توسط شهرداری تعداد و :  5-1جدول شماره 

 9911استان بوشهر سال 

 کل شرح

 زایش بناپروانه ی اف پروانه ی احداث ساختمان

 جمع
خصوص

 ی

تعاون

 ی
 خصوصی جمع دولتی 

تعاون

 ی
 دولتی 

 0 1 031 030 34 1 0533 0501 0941 تعداد

 1/1 1 0/9 0/9 4/1 1 1/10 4/10 011 درصد -سهم نوع پروانه 

ماخذ : مرکز آمار ایران               
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در استان و مساحت زمین  0501ای احداث ساختمان  در بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده ، تعداد کل پروانه ه     

درصد افزایش داشته است . در توزیع مساحت زمین پروانه های  6/01هزارمتر مربع می باشد که نسبت به سال قبل  1/0161

مین بایر درصد ( مربوط به ز  0/95هزار متر مربع  )   0/100احداث ساختمان بر حسب وضع زمین آنها نشان می دهد که بیش از 

 درصد ( مربوط به ساختمان های تخریبی برای احداث مجدد ساختمان بوده است . 6/00هزار مترمربع ) 1/055با باغ و یا مزرعه و 

 
 اد پروانه و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع زمین تعد:  5-90جدول شماره 

 9911در استان سال 

 شرح

کل پروانه های احداث 

 ساختمان
 زمین بناهای تخریبی زمین بایر یا باغ مزرعه

 تعداد
 مساحت 

 )هزار مترمربع(
 تعداد

 مساحت 

)هزار 

 مترمربع(

 تعداد

 مساحت 

)هزار 

 مترمربع(

 تعداد و مساحت 
 ) نقاط شهری (

0501 0161100 0109 100003 500 055111 

 6/00 0/00 0/95 6/95 011 011 درصد -سهم نوع پروانه 

 ماخذ : مرکز آمار ایران          

 

 میانگین مساحت زمین ، مساحت زیر بنا و تعداد واحد مسکونی به ازاء یک پروانه صادر :  5-99جدول شماره 

 9911احداث ساختمان استان بوشهر  در پروانه های
 تعداد                                

 شاخص                             
 

 تعداد کل

 پروانه

 شاخص مساحت 

 کل زمین 

 ) متر مربع (

 شاخص مساحت 

 زیر بنا 

 ) متر مربع (

شاخص 

تعداد واحد 

 مسکونی

 6056 0161061 0161100 0501 تعداد

میانگین شاخص به ازاء یک پروانه 
 صادره

- 3/010 0/010 4/0 

 ماخذ : مرکز آمار ایران              

 

به ترتیب   0011تا  0010ده در این طرح ، تعداد پروانه های احداث ساختمان از سال های در بررسی نتایج به عمل آم     

درصد  6/00نسبت به سال قبل  0011پروانه بوده است که در مقایسه سال  0501و   0035،  3611، 3911، 0093،   0109

روانه های احداث ساختمان ، در سال های افزایش در تعداد صدور پروانه احداث ساختمان مشاهده می شود . مساحت زمین  پ

درصد  6/01نسبت به سال قبل   0011بررسی های انجام شده از نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سال  0011تا  0010

افزایش در مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان صادر شده توسط شهردای های استان دیده می شود . در مساحت زیر بنای 

بررسی های انجام شده از نتایج به دست آمده نشان می دهد که در  0011تا  0010وانه های احداث ساختمان ، در سال های  پر
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درصد افزایش در مساحت زیر بنای پروانه های احداث ساختمان صادر شده توسط شهردای  0/00نسبت به سال قبل  0011سال 

 های استان دیده می شود .

 

 مقایسه روند پروانه احداث ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد ، مساحت زیر بنا و واحد مسکونی :  5-91جدول شماره 

 9911تا  13 در سال های

 شرح
تعداد 

 پروانه

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

مساحت 

 زمین

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

 مساحت 

 زیر بنا

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

واحد 

 مسکونی

د درص

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

 50/05 4903 41/39 0003350 -00/09 0105300 -59/01 0109 0010سال 

 -34/3 4605 -01/4 0305139 -60/1 0139115 16/03 0093 0015سال 

 -11/30 5160 -10/06 0106111 -19/04 900910 -30/04 3911 0016سال 

 -60/36 0045 -06/30 904056 09/0 956000 -60/0 3611 0014سال 

 04/31 5366 69/04 160110 95/03 166001 49/05 0035 0019سال 

 11/06 6056 04/00 0161061 63/01 0161100 54/00 0501 0011سال 

ماخذ : مرکز آمار ایران           
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 9911 -9913واحد مسکونی در سالهای ، مقایسه  روند پروانه ساختمانی و 

 

 

 4/1های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین آنها نشان می دهد که مساحت زمین در حدود الگوی توزیع پروانه 

متر مربع و در  351تا 050درصد آنها بین  9/0متر مربع یا کمتر ، حدود  051درصد پروانه های احداث ساختمان مسکونی برابر 

 متر مربع است .  351درصد آنها نیز بیش تر از   9حدود 

 

 تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین توسط شهرداری های کشور و:  5-99شماره  جدول

 9911استان بوشهر سال 

 جمع شرح

متر 900

 مربع

 و کمتر

950-

909 

 متر مربع

100-

959 

 متر مربع

150-

109 

 مترمربع

900-

متر  159

 مربع

500-

متر  909

 مربع

509 

متر مربع 

 و بیش تر

 9030 30409 31090 03611 03040 04305 6305 001111 کشور

 300 546 549 0144 600 64 09 0040 بوشهر

 6/3 6/3 9/3 0/0 5/0 0/1 0/1 0/3 سهم از کل کشور

 ماخذ: مرکز آمار ایران 

 

 4/5توزیع پروانه های احداث ساختمانی مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا نشان می دهد که مساحت زیر بنای مسکونی 

متر  350درصد آن بیش تر از  1/0متر مربع و  351تا  050درصد بین  4/5متر مربع یا کمتر ،  051درصد از این پروانه ها برابر 
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 تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا  توسط شهرداری های کشور و:  5-93جدول شماره 

 9911استان بوشهر سال 

 جمع شرح

متر 900

 مربع

 و کمتر

950-

909 

 متر مربع

100-

959 

 متر مربع

150-

109 

 مترمربع

900-

متر  159

 مربع

500-

متر  909

 مربع

متر   509

 مربع

 و بیش تر 

 00044 35963 00900 00011 04661 33110 06999 001111 کشور

 014 030 399 000 560 900 030 0040 بوشهر

 1/1 6/0 0/3 5/3 3/0 9/0 1/0 0/3 سهم از کل کشور 

 ماخذ: مرکز آمار ایران 

 

 وضعیت پروانه های ساختمانی صادر شده استان بوشهر 

 الف : نقاط شهری استان
، از تعداد پروانه  0011بر اساس اطالعات ارائه شده از پروانه های احداث ساختمان شهرداری های استان بوشهر در سال       

پروانه و با سهمی  309و  055، 040این استان ، شهرداری های کنگان ، بوشهر و  برازجان  به ترتیب ی ساختمان صادر شده در 

درصد در استان در رتبه اول تا سوم  از نظر تعداد صدور پروانه های احداث ساختمانی قرار دارند . این  1/4و  1/01،  5/01معادل 

 فاقد پروانه ساختمانی می باشند . 0011در حالی است که شهر  شنبه و بید خون در  سال 
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 9911قایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر سال م:  5-95جدول شماره 

 سهم شهر در استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری
 011 *** 0501 استان

 5/01 0 040 بندر کنگان
 1/01 3 055 بوشهر
 1/4 0 309 انبرازج
 0/6 0 306 دیر

 0/5 5 013 عالی شهر
 3/5 6 096 بنک
 1/0 4 045 گناوه

 6/0 9 060 اب پخش
 9/0 1 006 خورمو 
 4/0 01 000 چغادك
 1/0 00 016 بهارستان
 1/0 03 016 کاکی

 4/3 00 14 شبانکاره
 6/3 00 10 دیلم
 5/3 05 11 وحدتیه
 5/3 06 94 جم
 3/3 04 49 دلوار

 1/0 09 64 سعد اباد
 1/0 01 66 دوراهک
 9/0 31 60 اهرم

 4/0 30 63 بردستان
 4/0 33 63 عسلویه
 5/0 30 55 ابدان

 0/0 30 09 امام حسن
 1/0 35 06 برئخون
 1/1 36 00 بندر ریگ

 1/1 34 00 اباد
 1/1 39 00 ریز

 4/1 31 36 انارستان
 4/1 01 36 کلمه

 6/1 00 30 تنگ ارم
 6/1 03 31 دولهبا

 5/1 00 09 چاه مبارك
 5/1 00 04 بوشکان
 0/1 05 05 خارك
 0/1 06 05 سیراف
 0/1 04 00 نخل تقی
 1/1 09 0 دالکی
 1/1 01 1 بیدخون
 1/1 01 1 شنبه 

 ماخذ: مرکز آمار ایران                            
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، شهرهای بوشهر ،  0011ادره در شهرداری های استان در سال از نظر  واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمانی ص

ترتیب در رتبه اول تا چهارم  قرار دارند و به ترتیب سهمی معادل   013و   006،  400،  0301کنگان ،  عالی شهر و دیر به ترتیب 

پروانه ساخت نداشته است که در درصد می باشد و شهر شنبه و بیدخون  هیچ   0/6درصد و    3/4درصد  ،  0/03درصد  ،  0/31

 رتبه آخر قرار گرفته است.

 مقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی در شهرداری های:  5-96جدول شماره 
 9911استان سال 

 سهم استان رتبه واحد مسکونی استان ) نقاط شهری (

 011 *** 6056 استان
 0/31 0 0301 بوشهر
 0/03 3 400 انبندر کنگ
 3/4 0 006 عالی شهر

 0/6 0 013 دیر
 6/5 5 000 برازجان
 0/5 6 001 بنک
 1/0 4 013 جم
 4/0 9 311 گناوه

 0/0 1 011 بهارستان
 9/3 01 040 اب پخش
 6/3 00 061 خورمو 
 6/3 03 054 چغادك
 5/3 00 055 دیلم

 5/3 00 050 عسلویه
 9/0 05 019 کاکی

 4/0 06 013 شبانکاره
 0/0 04 99 دلوار
 0/0 09 90 وحدتیه
 0/0 01 64 دوراهک
 0/0 31 65 بردستان
 1/0 30 63 اهرم
 1/1 33 56 سعداباد
 1/1 30 55 ابدان

 4/1 30 03 امام حسن
 6/1 35 09 ریز

 6/1 36 00 بردخون
 5/1 34 00 نخل تقی
 5/1 39 01 چاه مبارك

 5/1 31 31 اباد
 5/1 01 31 بندر ریگ
 5/1 00 39 خارك
 0/1 03 35 سیراف
 0/1 00 35 کلمه

 0/1 00 30 انارستان 
 0/1 05 33 تنگ ارم
 0/1 06 01 بادوله
 3/1 04 05 بوشکان
 1/1 09 0 دالکی
 1/1 01 1 بیدخون
 1/1 01 1 شنبه
 ماخذ : مرکز آمار ایران                           
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 پروانه های ساختمان عیین شده واحد مسکونی تمقایسه تعداد 

 9911استان  شهرداری هایدر 
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 ب : نقاط شهری کشور 

واحد بوده که استان تهران ، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب    000041، تعداد واحد مسکونی کل کشور  0011در سال 

درصد   واحد در رتبه اول تا سوم   0/1درصد و  5/01درصد ،  4/06بوده که سهم ان معادل  به ترتیب  01535و   05015،  43059

درصد ( در پایین ترین رتبه از نظر استان های دیگر قرار گرفته  5/1واحد و سهمی معادل )   3000قررار دارند و استان ایالم   

 است. 

 

 انی قایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان صادر شده بر حسب نوع  استفاده ساختمم:  5-97جدول شماره 

 9911در ساختمان در شهرداری های استان های کشور سال  ) واحد مسکونی ( به کار رفته

 سهم استان رتبه مسکونی شرح
 011 *** 000041 کل کشور

 0/0 30 5555 بوشهر
 ماخذ : مرکز آمار ایران                            

واحد و در  609تعداد  0019هزار نفر جمعیت تا قبل از سال  35ر تعداد واحدهای احداثی پروژه های مسکن مهر در شهرهای زی

 مسکن مهر احداث نشده است .  0011واحد افزایش یافته است ولی در سال  649به  0019سال 

 

 هزار نفر جمعیت  15تعداد واحد احداثی  پروژه مسکن مهر در  شهرهای زیر :  5-91جدول شماره 

  9911استان بوشهر  تا پایان سال 

 شهر
 تعداد واحد احداثی به صورت تجمعی

 (9911- 9911) 
9911 

 1 09 دلوار

 1 03 کنار بابایی  -اهرم

 1 01 چاکوتاه  -بوشهر

 1 53 عالیشهر  -بوشهر

عالیشهر -بوشهر  019 1 

عالیشهر -بوشهر  000 1 

 1 00 دشتی

 1 69 دیر

 1 61 دیلم

 1 93 کنگان

 1 30 بنک  –کنگان 

 1 06 دهقاید –دشتستان 

 1 649 جمع 

 ماخذ : اداره کل بنیاد مسکن شهری انقالب اسالمی استان بوشهر                           
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 35شهر زیر  33در  0019تعداد واحدهای احداثی مسکن مهر در قالب تفاهم نامه های سه جانبه و خود مالکی تا قبل از سال 

شهر اهرم ، دیلم،تنگ  5باقیمانده واحدهای مذکور در  0019کونی می باشد که در سال واحد مس 00100هزار نفر جمعیت تعداد 

 مسکن مهر احداث نشده است .  0011واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است ولی در سال   010ارم،  دلوار و دیر به تعداد 

    

 مسکن مهر در شهرهای  *مالکی (  تعداد واحد احداثی ) تفاهم نامه سه جانبه + خود:  5-91جدول شماره 

  9911هزار نفر جمعیت استان بوشهر تا پایان سال  15زیر 

 شهر
 به صورت تجمعیتعداد واحد احداثی 

(9911- 9911 ) 
9911 

 1 003 آب پخش

 1 040 آبدان

 1 01 امام حسن

 1 51 انارستان

 1 469 اهرم

 1 001 بردخون

 1 51 بردستان

 1 0131 دیلم

 1 0900 کنگان

 1 039 بندر ریگ

 1 343 بنک

 1 300 تنگ ارم

 1 439 جم

 1 344 چغادك

 1 310 دالکی

 1 000 دلوار

 1 0000 دیر

 1 003 ریز

 1 364 سعداباد

 1 003 شبانکاره

 1 95 شنبه

 1 349 عسلویه

 1 00100 جمع 
 الب اسالمی استان بوشهرماخذ :اداره کل  بنیاد مسکن  شهری انق                            

 

از جمله سیاست های که در بخش مسکن شهری صورت گرفته شامل : حمایت از انبوه سازان مسکن و اشتغال زایی آن به 

منظور حمایت از کار و سرمایه ایرانی و توسعه پایدار ، مقاوم سازی بافت فرسوده در بخش مسکن روستایی اقداماتی نظیر طرح 

                                                           
 ی ، راه و شهرسازی  و بانکتفاهم نامه سه جانبه : بین بنیاد مسکن شهر   *
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های روستایی در معرض خطر سوانح طبیعی ) سیل ( و بهسازی مسکن روستایی است . تسهیالت طرح ویژه  ساماندهی سکونتگاه

 درصد افزایش یافته است.  645/0، 0019نسبت به سال  0011شهرستان در سال  01بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در 

 

 9917-11ی در سال طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایتسهیالت :  5-10جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 سال شهرستان
تعداد 
 روستا

تعداد واحد 
 سهمیه

تعداد واحد 
 تخصیصی

تعداد واحد 
 جذب

تعداد واحد 
 پایان کار

 بوشهر  0
0014 09 11 11 06 03 
0019 09 001 001 031 60 
0011 09 065 065 55 01 

 دشتستان 3
0014 041 030 030 301 313 
0019 041 036 036 330 063 
0011 041 005 005 305 016 

 تنگستان 3
0014 001 305 305 046 066 
0019 001 005 005 006 303 
0011 001 035 035 013 001 

 دشتی 0
0014 006 365 365 09 00 
0019 006 359 359 096 011 
0011 006 065 065 003 50 

 دیر 5
0014 91 033 033 09 00 
0019 91 301 301 005 10 
0011 91 061 061 61 00 

 کنگان 6
0014 06 55 55 5 0 
0019 06 01 01 04 0 
0011 06 01 01 01 0 

 عسلویه 4
0014 04 1 1 1 1 
0019 04 3 3 3 3 
0011 04 5 5 1 1 

 گناوه 9
0014 66 010 010 036 011 
0019 66 011 011 301 031 
0011 66 305 305 90 06 

 جم 1
0014 000 001 001 51 01 
0019 000 041 041 000 40 
0011 000 095 095 46 00 

 دیلم 01
0014 01 05 05 4 6 
0019 01 091 091 13 00 
0011 01 091 091 01 09 

 جمع کل
0014 930 0594 0594 406 630 
0019 930 3141 3141 0513 949 
0011 930 0445 0445 900 000 

 ماخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر      
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تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث  0011همچنین بنا به گفته ی دهداریها در شهرستانهای استان در سال 

آمار را دارا می باشد که در مقایسه با  پروانه ساختمانی باالترین  500می باشد که از این تعداد گناوه با  3300بنا در نقاط روستایی 

 پروانه صادر شده است .  09درصد افزایش داشته است . کمترین آمار متعل  به شهرستان دیلم با رقمی  0/01سال قبل 

 
 
 

 پروانه های ساختمانی صادر شده توسط دهیاری های استان بوشهر آمار :  5-19جدول شماره 

  9911 - 11در سال 

 شهرستان
اد کل پروانه صادر شده تعد

 9911دهیاری ها در سال 

تعداد کل پروانه صادر شده 

 9911دهیاری ها در سال 

 360 010 بوشهر

 500 031 گناوه

 09 00 دیلم

 069 050 دشتستان

 350 031 تنگستان

 304 360 دشتی

 41 003 کنگان

 65 09 عسلویه

 001 304 جم

 030 014 دیر

 3300 0111 جمع 
 ماخذ: دفتر امور روستایی و شوراها استانداری استان بوشهر                              

 

 

 

مسکن یکی از نیاز های اساسی بشر بوده و بدون شک پر هزینه ترین بخش سبد خانوار را تشکیل می دهد به نحوی که 

در همین راستا از جمله برنامه های حمایتی همیشه فکر و ذهن سر پرست و حتی اعضای خانواده را به خود مشغول می نماید . 

کمیته امداد تامین مسکن خانوارهای تحت حمایت با استفاده از ظرفیت های مختلف از جمله اعتبارات دولتی ، منابع امدادی ، 

 کمیته های مردمی و خیرین  و تسهیالت بانکی جهت حل این معضل بزر  می باشد. 
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 9911های مهم ساخت مسکن شهری و روستایی به تفکیک شهرستان  شاخصعملکرد :  5-11جدول شماره 

 شهرستان
تعداد واحد 

 ساخت شهری

تعداد واحد ساخت 

 روستایی

تعداد واحد 

 خرید شهری
 تعمیرات

اعتبارات هزینه شده 

 ) میلیون ریال (

 30016 059 6 01 0 بوشهر

 69035 001 5 003 1 تنگستان
 361100 006 09 000 90 دشتستان

 59161 090 1 90 00 شتید
 01111 45 1 05 05 دیر
 0060 00 1 03 1 دیلم
 05911 06 1 4 04 کنگان
 04631 06 1 04 0 جم

 55000 30 1 13 01 عسلویه
 99413 009 1 000 30 گناوه

 633509 0004 31 150 061 جمع کل 

 ماخذ :  کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر           
 

 

 9911د شاخص های مهم ساخت مسکن شهری و روستایی به تفکیک شهرستان عملکر:  5-19جدول شماره            

 شهرستان

تعداد واحد 

ساخت 

 شهری

تعداد واحد 

 ساخت روستایی

تعداد واحد 

 خرید شهری
 تعمیرات

 اعتبارات هزینه شده

 ) میلیون ریال (

 35515 315 0 3 0 بوشهر
 01994 030 1 3 3 تنگستان

 001563 961 0 03 06 دشتستان

 61345 5900 3 9 0 دشتی
 01600 44 0 3 4 دیر

 09150 036 0 0 3 دیلم

 31900 004 3 3 0 کنگان
 00001 019 1 3 0 جم

 36361 306 1 0 3 عسلویه

 09435 366 3 4 0 گناوه

 043901 9304 03 00 00 جمع کل 

 ینی )ره( استان بوشهر ماخذ :  کمیته امداد امام خم             
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بخش مسکن یکی از بزرگترین بخش های نظام اقتصادی است که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به طور مستقیم 

واحد مسکونی افتتاح شده با کاربری مسکن مهر در اداره  506تعداد  0019و ییر مستقیم در چار چوب آن شکل می گیرد . در سال 

واحد مسکونی افتتاح شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار شده است   630تعداد  0011و در سال  راه و شهرسازی

 درصد افزایش یافته است.   10/31،   0011که نسبت تغییرات آن در سال 

 

 9917 -11ملکرد شاخص های مهم مسکن مهر  شهری به تفکیک شهرستان سال ع:  5-13جدول شماره 

 انشهرست شهر
تعداد 

 قرارداد

9917 9911 9911 

تعداد واحد 

مسکونی 

 افتتاح شده

تعداد واحد 

مسکونی 

 باقی مانده

تعداد واحد 

مسکونی 

 افتتاح شده

تعداد واحد 

مسکونی 

 باقی مانده

 تعدادواحد

مسکونی 

 افتتاح شده

تعداد واحد 

مسکونی 

 باقی مانده

 339 310 1 003 400 060 1 بوشهر بوشهر

 001 99 013 1 196 531 1 رازجانب دشتستان

 06 1 06 6 51 00 1 خورمو  دشتی

 1 300 1 019 010 301 1 گناوه گناوه

 610 630 539 506 3150 0366 1 جمع جمع

 مآخذ : اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 
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در استان به ترتیب ، سهم شهرستان های دشتستان  و طول بزرگراهها به این نتیجه می رسیم که بیش ترین طول بزرگراهها 

طول بزرگراههای استان رو به افزایش بوده است و کمترین سهم طول بزرگراه متعل  به  11دشتی  می باشد و به تدریج در دهه 

ردیده است و شهرستان جم  می باشد همانطور که مستحضرید هیچ گونه محور با مشخصات هندسی از کد راه در استان احداث نگ

 افزایش داشته است .  0/00نسبت به سال قبل حدود  0011میزان جابجای مسافر جاده در سال 

 

 9910 -11عملکرد طول بزرگراهها به تفکیک شهرستان سال :  5-15جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9913 9919 9911 9919 9910 شهر

 93 93 93 93 93 44 44 44 40 40 بوشهر

 04/1 04/1 04/1 03/6 03/6 03/6 03/5 00/6 00/6 00/6 تنگستان

 010/5 010/5 010/5 010/5 010/5 41/5 41/5 64/5 64/5 64/5 دشتستان

 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 10/4 دشتی

 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 45/0 40 40 40 40 دیر

 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 کنگان

 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 جم

 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 عسلویه

 03 03 01 01 01 31 31 31 31 31 دیلم

 01/45 01/45 01/45 01/45 01/45 01/45 04/55 04/55 04/55 04/55 گناوه

 641/6 641/6 669/6 660/0 660/0 604/0 603/4 611/9 510/9 510/9 جمع
 مآخذ : اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر                     

 

 

 9917-11عملکرد شاخص های مهم جابجای مسافر ، بار و تعداد شرکت در استان در سال :  5-16جدول شماره 

 شرح

جابجایی کل 

مسافر جاده ای 

 استان

 فر  () میلیون ن

جابجایی کل بار 

 جاده ای استان

 ) میلیون  تن (

تعداد شرکت های 

 حمل و نقل مسافر

تعداد شرکت های 

 حمل و نقل بار

0014 0 6 01 005 

0019 0 4 09 006 

0011 0 6/4 01 009 

 001 006 6/31 01 جمع

 شهر مآخذ : اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بو                      
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 تراکم خانوار ،تراکم  نفر و سرانه زیر بنایی در واحد مسکونی 

درصد رسیده است . تراکم  9/0،  0011بر اساس پیش بینی مرکز آمار ایران ، تراکم نفر در خانوار در واحد مسکونی در سال 

ا در واحد مسکونی ) متوسط فضای قابل رسیده  است . شاخص سرانه زیر بن 0/0به  0011خانوار درواحد مسکونی  استان در سال 

سکونت برای هر نفر ( از جمله شاخص های کلیدی در شناخت وضعیت مسکن است بر اساس پیش بینی مرکز آمار ایران زیر بنا 

 درصد می باشد . 4/040بوده که حاصل تقسیم آن بر واحد مسکونی شهری    0161061به  0011واحد مسکونی در سال 

 

 9916-11تراکم خانوار ، نفر و سرانه زیر بنا در واحد مسکونی استان در سال های:  5-17جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 شرح

 100540 119101 995101 963413 جمعیت شهری

 391190 340111 360111 301111 خانوار شهری

 305460 301614 300000 331166 تعداد واحد مسکونی شهری

 0161061 160110 904056 0106111 کونیزیر بنای واحد مس

 9/0 9/0 9/0 4/0 تراکم نفر در واحد مسکونی

 0/0 0/0 0/0 0/0 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 4/040 4/093 9/096 9/040 سرانه زیر بنا در  واحد مسکونی 
 ماخذ : مرکز آمار ایران       

 

هزار ریال ( بوده که درصد تغییرات آن  06960معادل ) 0011ر سال متوسط اجاره بهای واقعی مسکن شهری استان بوشهر د

درصد افزایش یافته همچنین سهم اجاره بهای واقعی مسکن در  استان بوشهر نسبت به کل کشور  6/01،  0019نسبت به سال 

هزار ریال بوده که  0051،  0011درصد بوده است .  در همین سال متوسط اجاره بهای واقعی مسکن روستایی در سال  6/40

 درصد افزایش یافته است .  3/06حدود  0019نسبت به سال 

         

 متوسط اجاره بهای واقعی مسکن شهری و روستایی استان بوشهر در  سال:  5-11جدول شماره 

 ) هزار ریال (    9911 – 11 

 شرح

 خانوار روستایی خانوار شهری

 9911 9911 درصد تغییرات 9911 9911
درصد 

 تغییرات
 4/56 3014 0043 5/30 33601 09063 کشور

 3/06 0051 0151 6/01 06960 03191 اجاره بها واقعی مسکن استان بوشهر

 *** 0/010 3/314 *** 6/40 5/66 سهم از کل کشور
 ماخذ : مرکز آمار ایران        
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 فروش و قیمت اجاره بهای مسکن

یمت مصرف کننده ، بخش مسکن است که این بخش شامل زیر بخش قیمت اجاره یکی از بخش های مهم برآورد شاخص ق

 بهای ماهانه واحد مسکونی ، قیمت یک متر مربع زمین یا ساختمان کلنگی و قیمت فروش زیر بنای واحد مسکونی می باشد .  

درصد افزایش  6/0،  0019ل هزار ریال بوده که نسبت به سا 000در استان  0011متوسط قیمت اجاره بها ماهانه در سال 

 درصد بوده است 3/56،  0011داشته است به عبارتی سهم خانوارهای استان بوشهر به طور متوسط نسبت به کل کشور در سال 

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طری  بنگاه های معامالت ملکی  

کاهش داشته است به عبارتی سهم خانوارهای استان بوشهر به  -6/3،  0019زار ریال بوده که نسبت به سال ه  4151در استان 

 درصد بوده است . 0/1،  0011طور متوسط نسبت به کل کشور در سال 

ریال  هزار 33059متوسط قیمت فروش  زیر بنایی واحد مسکونی معامله شده از طری  بنگاه های معامالتی ملکی در استان 

افزایش داشته است  به عبارتی سهم خانوار استان بوشهر به طور متوسط نسبت به کل کشور  1/1،  0019بوده که نسبت به سال 

 درصد بوده است .  0/31،  0011در سال 

 

متوسط قیمت اجاره بها ماهانه ، قیمت فروش زیر بنایی واحد مسکونی و قیمت زمین مسکونی و :  5-11جدول شماره 

 ) هزار ریال (  9911-11اختمان کلنگی در استان بوشهر در سال س

 9911 9911 شرح

 متوسط قیمت اجاره بها ماهانه

 310 004 کشور

 000 019 بوشهر

 3/56 9/49 سهم از کشور

 6/3 9911-11نسبت تغییرات 

متوسط قیمت فروش یک متر مربع 

 زمین  یا ساختمان مسکونی کلنگی

 45691 01006 کشور

 4151 4304 بوشهر

 0/1 5/09 سهم از کشور

 -6/1 9911 -11نسبت تغییرات 

متوسط قیمت فروش زیر بنایی واحد 

 مسکونی

 46401 01100 کشور

 33059 33001 بوشهر

 0/31 0/50 سهم از کشور

 1/0 9911-11نسبت تغییرات 

 ماخذ : مرکز آمار ایران                     
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 ارتباطات و فناوری اطالعات -فصل ششم 

 

 

 مقدمه

عبارتی کلی ( (ICTاختصاربه  information & communication technology ) ( ناوری اطالعات و ارتباطاتف

 های ارتباطی است.  ها در سامانه ارتباط و انتقال داده نحوه  ه،های پیشرفت تمام فناوریبرگیرنده در 

ه سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، نیای ارتباطات و تولید اطالعات بد

سرعت و در زمانی ییرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان ه ها و اطالعات ب ای که داده گونهه ب

  .گیرد قرار می

ICT  های اجتماعی و اقتصادی بشریت به  ای را در تمامی عرصهک تحوالت گستردهارتباطات بدون ش و  اطالعات  فناوری یا

ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی  گونهه دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری ب

شی محوری و تعیین کننده است. گستره ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقاست. جامعه

کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه 

 ت.بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده اس

آوری اطالعات، ما نیز ناگزیر ی الزم به منظور توسعه فنهابا گسترش روز افزون ارتباطات درکشورها و تدوین استراتژی 

مند گردیم. این بخش شامل های روز از مزایای آن در جهت توسعه همه جانبه در کشورمان بهرههستیم همگام با پیشرفت

 باشد. های مربوط به هر بخش میاطالعات وضعیت پست و مخابرات در استان و بررسی شاخص

 

 پست

وری اسالمی ایران با هدف دستیابی عموم مردم به خدمات پستی درعرصه ارتباطات، تنظیم و اعمال شرکت پست جمه

ریزی، تاسیس، تجهیز و توسعه واحدهای پستی و گسترش خدمات پستی به سراسر ها و راهبردهای کالن در زمینه برنامهسیاست

تحت نظارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری  اطات،های فناوری ارتبکشور، در راستای انطباق با روزآمدترین پیشرفت

های شرکت پست جمهوری تاسیس گردیده است. اداره کل پست استان بوشهر نیز در همین راستا و مطاب  با سیاستاطالعات 

 د.باشگیری در شبکه پستی استان میهای چشمدار فعالیتعهدهاسالمی ایران 

، تغییری 0019نسبت به سال  0011سرانه ترافیک به ازای هر نفر جمعیت در استان در سال دهد که آمار و ارقام نشان می

نداشته است. در مقایسه شاخص های شهرستانی، از نظر سرانه مرسوالت پستی که یکی از شاخص های کلیدی و مهم در راستای 

 و مستقیم تاثیر تواند می نقل، و حمل توسعه کانار از یکی عنوان به پستی خدمات از توسعه یافتگی شهرستان هاست و استفاده

بیشترین سرانه و سایر شهرستان های  05/6باشد، شهرستان بوشهر با  داشته استان اقتصادی کالن های شاخص بر کارآمدی

 استان در سطح بسیار پایینی از این سطح قرار گرفته اند.
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قبل در برخی از شاخص ها تفاوت چشمگیری داشته که نیاز به  در مقایسه با سال 0011بطور کلی مقادیر شاخص ها در سال 

 توجه بیشتر و ایجاد زیرساخت های الزم جهت بهبود عملکرد را می طلبد.

 

 9916-11های های پستی استان طی سالمقایسه عملکرد شاخص:  6-9جدول شماره 

 شرح
واحد 

 متعارف

درصد  عملکرد

تغییرات سال 

 11به  11
9916 9917 9911 9911 

 01/0 5145 0613 0469 0431 نفر پوشش جمعیتی هر واحد پستی

 3 0016 0130 0465 0465 نفر پوشش جمعیتی هر صندوق پستی

 01/9- 10 013 000 003 کیلومتر مربع پوشش مساحتی هر واحد پستی

 09- 40 91 91 91 کیلومتر مربع پوشش مساحتی هر صندوق پستی

 03.5- 0.05 3 3 3 مرسوله ازاء هر نفر تعداد مرسوله وارده به

 مأخذ: اداره کل پست استان بوشهر

 

 9911های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیتشاخص:  6-1جدول شماره 

 شهرستان

 غیر دولتی دولتی

 دفتر پست شهری اداره کل و اداره
نمایندگی 

 پستی

دفتر پیشخوان 

 دولت

ات دفتر پست و مخابر

 (ICTروستایی )

 000 09 1 01 00 جمع

 1 1 1 0 3 بوشهر

 01 1 1 0 0 تنگستان

 06 0 1 0 0 جم

 09 0 1 0 0 دشتستان

 30 0 1 0 0 دشتی

 6 1 1 0 0 دیر

 0 1 1 0 0 دیلم

 01 0 1 0 0 عسلویه

 0 0 1 0 0 کنگان

 05 3 1 0 0 گناوه
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 9911های پستی در استان در سال به فعالیت ها و اطالعات مربوطشاخص:  6-9جدول شماره 

 شهرستان

تعداد صندوق های 

پستی روستاهای 

 خانوار 10باالی 

 تعداد مرسوالت صادره)مرسوله(

 برون استانی همجوار بین شهری شهری
برون استانی غیر 

 همجوار

 051014 99405 61000 031061 9 بوشهر

 31145 0004 0613 6040 09 تنگستان

 39613 9646 6605 0336 09 جم

 066900 01093 09449 30160 50 دشتستان

 00519 4000 9015 9399 30 دشتی

 33000 5990 6001 0110 06 دیر

 60600 00119 6003 3040 0 دیلم

 05946 00640 1106 0540 03 عسلویه

 50391 00065 9009 5660 0 کنگان

 010900 31105 03003 00539 33 گناوه

 110034 316415 051993 010054 044 جمع

 مأخذ: اداره کل پست استان بوشهر

 

 9911های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیتشاخص:  6-3جدول شماره 

 دشتستان جم تنگستان بوشهر استان واحد عنوان شاخص یا نماگر

 09 06 01 1 000 دفتر روستایی بهره برداری شده ICTتعداد دفاتر 

 09 3 3 50 003 صندوق  تعداد صندوق های پستی شهری 

 50 09 09 9 044 صندوق تعداد صندوق های پستی روستایی 

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده از مبادی داخل 
 کشور

 391193 060601 40431 110091 3335564 مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده از مبادی داخل 
 کشور

 300100 09331 00094 604455 0055360 مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده از مبادی خار  از 
 کشور

 33 01 33 006 611 مرسوله

 00 1 1 504 500 مرسوله تعداد کل مرسوالت پستی صادر شده به خار   از کشور

 ترافیک مرسوالت پستی 
هزار 
 مرسوله

0050 3155 000 303 510 

 یسرانه مرسوالت پست
مرسوله به 
 جمعیت

3/0 05/6 6/0 0 95/0 
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 9911های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیتشاخص:  6-3جدول شماره ادامه 

 عسلویه گناوه کنگان دیلم دیر دشتی واحد عنوان شاخص یا نماگر

روستایی بهره  ICTتعداد دفاتر 

 برداری شده
 01 05 0 0 6 30 دفتر

 0 01 6 0 9 9 صندوق  صندوق های پستی شهری تعداد 

 03 33 0 0 06 30 صندوق تعداد صندوق های پستی روستایی 

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده 

 از مبادی داخل کشور
 031190 090606 050951 50010 011506 000615 هزار مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر 

 شده از مبادی داخل کشور
 40150 051019 90456 96015 09501 55600 سولههزار مر

تعداد کل مرسوالت پستی وارد شده 

 از مبادی خار  از کشور
 00 04 30 5 09 00 مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر 

 شده به خار   از کشور
 5 1 1 0 1 1 مرسوله

 306 004 340 005 001 060 هزار مرسوله ترافیک مرسوالت پستی 

 والت پستیسرانه مرس
مرسوله به 

 جمعیت
4/0 3 0 0/3 9/3 0 

 مأخذ: اداره کل پست استان بوشهر

 

 مخابرات

های اقتصادی هر کشور بحث چگونگی ورود به بازارهای جهانی و فعالیت فرامرزی است. در  های مهم بخش کی از بحثی

ای فعال  المللی و منطقه های بین در کنار سازمان برداران جهانی بخش مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه خدمات، بهره

  .خواهند شد و به ارائه خدمات جدیدی خواهند پرداخت

انجام شده  0016در سال  "و استفاده ی افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات  برخوردای خانوارها"آخرین طرح آمارگیری     

 که نتایج آن  به شرح زیر قابل ارائه می باشد.

درصد(  9/11هزار نفر ) 003درصد( و  1/10هزار نفر ) 003، درحدود 0016هزار خانوار در استان بوشهر در سال  003مجموع از 

درصد( با دسترسی به  0/40هزار خانوار) 300درصد دسترسی به تلفن در محل سکونت خود داشته اند .  11دسترسی به تلویزیون و 

 صد( اینترنت را در محل سکونت خود دسترسی داشته اند. در 9/90هزار خانوار )  341رایانه و 
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 9916اطالعات و ارتباطات در محل سکونت سال  یبه فناور یبرحسب دسترس استان بوشهر یخانوارها:  6-5جدول شماره 

 شرح
کل 

 خانوارها

خانوارهای با 

 دسترسی به رادیو

خانوارهای با 

دسترسی به 

 تلویزیون

خانوارهای با 

 دسترسی به تلفن

خانوارهای با 

 دسترسی به رایانه

خانوارهای با 

دسترسی به 

 اینترنت

 341004 300551 031511 003019 003600 003110 تعداد

 9/90 0/40 11 9/11 1/10 011 درصد

 

 اطالعات و ارتباطات در محل سکونت  یبه فناور یبرحسب دسترس استان بوشهر یخانوارها:  6-6جدول شماره 

 9917-16ال س

 خانوار سال
 6کل جمعیت 

 ساله و بیشتر

 ساله و بیشتر 6ران اربک خانوارهای با دسترسی به 

 اینترنت رایانه تلفن
تلفن 

 همراه
 اینترنت  رایانه

0094 300101 449000 315691 60131 09605 × × 014933 

0091 309103 911955 303130 45646 05130 554030 300145 000491 

0013 349199 101419 340909 006090 000011 430310 011391 001303 

0010 016140 114046 010061 010001 010096 413109 041050 536630 

0016 003110 0100094 031511 300551 341004 903016 504119 431044 

 

 

درصد از افراد استان از   1/45 نترنت هستند و درصد از خانوارهای استان بوشهر دارای دسترسی به ای  90/90در حال حاضر

 30)  اینترنت استفاده می کنند که این درصد از دسترسی و استفاده از اینترنت در استان بوشهر باالتر از سطح میانگین کشوری

 است.درصد( 

 کل جمعیت
کاربران تلفن 

 همراه
 کاربران رایانه

 اینترنت

کاربران 

 اینترنت

ضر ب 

نفوذ 

 نتاینتر

خطای استاندارد 

 نسبی*

0100094 903016 504119 431044 41 4/0 
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 تورم در ارتباطات

شاخص قیمت بخش ارتباطات با  0011تا پایان سال  0011از سال  بررسی روند شاخص قیمت کاال و خدمات بخش ارتباط   

ینترنت و بالطبع افزایش میزان مکالمات تلفنی، افزایش تعداد تلفن ثابت در خانه ها، ورود دستگاه تلفن همراه، سیم کارت و ا

دستخوش تغییرات زیادی شده، با این حال، روند تغییرات آن سازگار با روند تغییرات شاخص کل یا همان تورم عمومی است. 

تباطات ، نرخ تورم بخش ار0015تا  0011درباره شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از سال  مرکز آمار ایران براساس آمار 

تا  14های  تورم بخش ارتباطات با تورم کل برابری کرده و در سال 0016استان می باشد. در سال از تورم کل  بیشترطور عمده  به

 نرخ تورم ارتباطات پایین تر از تورم کل استان بوده است.از  11

 

9911-9910استان بوشهر سال تورم بخش ارتباطات و تورم کل  سهیمقا

 
              

 4/05بوده است که نسبت به سال گذشته  5/350،  0011شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی در استان بوشهر در سال 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .در  1/9بوده که  001درصد افزایش داشته است شاخص کل بخش ارتباطات 

پایین ترین نرخ تورم  "ارتباطات"ترین نرخ تورم را داشته و بعد از آن  پایین "آب و برق و سوخت"مقایسه با بقیه شاخصها  بخش 

 را در بین سایر بخش ها دارا بوده است .
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 9911ه سال ماه 91تورم بخش ارتباطات و تورم کل  سهیمقا

 
 

 شاخصهای مهم بخش ارتباطات 

 9916-11های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سالوضعیت شاخص:  6-7جدول شماره 

 شرح
واحد اندازه 

 گیری

 عملکرد استان

9916 9917 9911 9911 

 شماره تلفن منصوبه

 010500 010500 010500 011903 شماره شهری

 91500 91500 91500 95050 شماره روستایی

 095136 095136 095136 096095 شماره جمع

شماره تلفن مشغول 

 به کار)دایر(

 330904 303950 351115 351115 شماره شهری

 09105 59049 66550 66550 شماره روستایی

 340443 340300 004509 004509 شماره جمع

 05111 05111 05111 05111 شماره شماره تلفن منصوبه ) اعتباری(

شماره تلفن مشغول 

 به کار )اعتباری(

 6031 5130 6100 6100 شماره شهری

 0311 0354 03011 03011 شماره روستایی

 01031 1091 01300 01300 شماره جمع

 0114330 0016539 0010614 0044360 شماره تلفن همراه مشغول به کار

 311 014 014 303 مرکز تعداد مرکز تلفن خودکار

 3151 0150 09111 30011 کانال تعداد کانال های بین شهری

 مأخذ: اداره کل فناوری و اطالعات استان بوشهر



















 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر   خرداد اردیبهشت فروردین

 ارتباطات کل
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 9911های ارتباطات و فناوری اطالعات )مخابرات( به تفکیک شهرستان در سال شاخص:  6-1ره جدول شما

 تلفن منصوبه شهرستان

شماره تلفن 

مشغول به 

 کار )دایر(

تعداد 

روستاهای 

دارای ارتباط 

 تلقنی

 تلفن همگانی  مشغول به کار
ضریب نفوذ تلفن 

 ثابت

 راه دور شهری

 34 349 4 30 90460 000341 بوشهر

 30 35 1 10 09060 30501 تنگستان

 04 5 1 61 03550 31543 جم

 33 001 4 000 59600 95500 دشتستان

 01 0 3 90 04140 36050 دشتی

 35 4 5 05 05590 04353 دیر

 01 39 4 33 00115 00100 دیلم

 04 5 3 30 00041 31406 عسلویه

 01 0 0 03 30350 00430 کنگان

 33 30 1 53 30191 00135 گناوه

 30 519 00 553 340443 095136 استان

 مأخذ: اداره کل فناوری و اطالعات استان بوشهر

 

 

 

 



 

 

  

 تولیدیـ امور  سومبخش 
  

 
 منابع آبفصل اول ـ 

 کشاورزی و منابع طبیعیفصل دوم ـ 
 صنعت و معدنفصل سوم ـ 
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 منابع آب -فصل اول  

 

 مقدمه

ز به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح بوده است. نقش آب از دیربا

های مختلف مصرف کننده )شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست( در کنار محدودیت روز بدیل این منبع در تامین نیاز بخشبی

های ای در برنامهبرداری از منابع آب از جایگاه ویژهریزی در بهرهه برنامهافزون آن به لحاظ کمی و کیفی سبب شده است تا مقول

های ایران به توسعه جوامع برخوردار شود. با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و نیمه خشک، مقدار بارندگی و حجم آب

های مشکل آب در کشور، عالوه بر کمبود ریزش ریزد.های جوی در همه جا به یک اندازه فرو نمیاندازه کافی نیست و ریزش

درصد از مساحت  0/0شود. کشور ایران با اینکه جوی، باال بودن میزان تبخیر است که طی فرآیند بخار شده و از دسترس خار  می

د. ثبت های جهان را در اختیار دارهای موجود در خشکیدرصد از آب 00/1های جهان را به خود اختصاص داده فقط خشکی

میلی متر در سال( خود به  911متر در سال به عنوان میانگین کشوری در مقایسه با متوسط جهانی )میلی 351متوسط بارندگی 

 تنهایی گواه محدودیت منابع آب در کشور ماست.

 001دود منابع آب قابل تجدید کشور با توجه به وضعیت بارندگی و پوشش گیاهی و برخی عوامل دیگر به طور متوسط ح

شود. میلیارد مترمکعب برآورد می 036های برگشتی حدود میلیارد متر مکعب در سال و حجم قابل استحصال با احتساب حجم آب

 از کل 

های نفوذی به منابع میلیارد متر مکعب را جریان 35های سطحی و میلیارد مترمکعب را جریان 015های تجدید شونده حدود آب

دهند. تقاضا برای آب به علت رشد باالی جمعیت، گسترش کشاورزی و توسعه صنعت در حال افزایش است زیرزمینی تشکیل می

 در حالی که متوسط حجم کل منابع آب کشور رقم ثابتی است.

میلیارد متر  0/90میلیارد مترمکعب برآورد شده است که حدود  0/10های مختلف کشور حدود میزان مصرف آب در بخش

 درصد( به بخش شرب و مابقی به بخش صنایع اختصاص دارد. 6میلیارد متر مکعب ) 6رصد( به بخش کشاورزی و د 0/91مکعب )

درصد مساحت کشور( در جنوب ایران قرار گرفته و از شمال به 0/0کیلومتر مربع )30143استان بوشهر با وسعتی معادل       

رق به استان فارس، از شمال یرب به خلیج فارس و قسمتی از استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، از شمال شاستان

فارس، از جنوب به خلیج فارس و جنوب شرق به استان هرمزگان و ازجنوب یرب و یرب به خلیج   خوزستان، از شرق به استان

ای دائمی همچون مند، ههای آبریز حله، مند و کل مهران بوده که رودخانهشود. استان بوشهر شامل حوضه فارس محدود می

گیرند. با توجه به اقلیم گرم و خشک این استان، میانگین بارش ساالنه در باهوش، دالکی، شاپور و حله در این حوضه ها قرار می

محیطی و ساختار آب و هوایی منطقه شده است.  باشد که این موضوع سبب گوناگونی وضعیت زیست میلیمتر می 331سطح استان 

های آبریز  به ترتیب موقعیت استان بوشهر در کشور و همچنین سطح بندی استان و شبکه هیدروگرافی، و حوضه 3 و 0های  شکل

 حوضه اصلی حله، مند و کل مهران را نشان داده شده است. 0استان در  3درجه 
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 های مطالعاتی تماب در استان بوشهرموقعیت استان بوشهر در کشور و محدوده
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 کشور در استان بوشهر 1های آبریز درجه  موقعیت حوضه

 

 منابع آب استان

میلیون متر مکعب می باشد که از این  9/0904درحدود  11حجم پتانسیل آب های سطحی و زیرزمینی استان در سال      

مکعب( آب  میلیون متر 6/040درصد آن )حدود  50/35میلیون متر مکعب( آب سطحی و  3/0046درصد آن  )حدود  04/40مقدار 

کاهش داشته است که این امر  19درصد در مقایسه با سال  06زیرزمینی است. حجم پتانسیل منابع آب سطحی استان به میزان 

 بیانگر کاهش حجم نزوالت جوی است. 

 آب سطحی 

ه است. در این بود 03/0350میلیون مترمکعب و با تخصیص  6/0010به میزان  0011آورد ساالنه رودخانه های استان در سال 

درصد بر حجم آورد رودخانه های استان در مقایسه با سال قبل به خصوص در حوزه آبریز مند و دالکی  9سال زراعی به میزان 

سال یکبار  35ها رقمی ثابت بوده که هر کاهشی شده است. سهم یا تخصیص آب استان بوشهر در سنوات مختلف از آورد رودخانه

 گیرد.گری و تجدید نظر صورت میدر خصوص این سهم بازن



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
197 

های اجتماعی در با توجه به حجم آب ورودی به استان )و احتمال ادامه روند خشکسالی در سنوات آتی( و مشکالت و تنش

های کم بارش، الزم به نظر می رسد که به منظور تامین منابع آب پایدار و جدید از طری  شیرین سازی آب دریا و افزایش سال

 ی در بخش های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی چاره ای اساسی اندیشیده شود. وربهره

در حال حاضر بدلیل آماده نبودن سدهای در دست ساخت و مخازن ذخیره ای این منابع مهم و ارزشمند از دسترس استان 

 ابع آب استان ضروری است. خار  شده و به خلیج فارس می ریزند که لزوم تسریع در تامین منابع مالی و تامین پایدار من

باشد که میزان آورد ساالنه مهم ترین رودخانه های استان شامل شاهپور، دالکی، حله، باهوش، بایان، دشت پلنگ ومند می

 باشد.رودخانه ها و میزان تخصیص هر یک از آنها به شرح جدول زیر می

 

 9916 -11های ها در سالرودخانه های استان به تفکیکی رودخانهآورد ساالنه:  9-9جدول شماره 

نام  ) میلیون متر مکعب (آورد ساالنه سهم و یا تخصیص استان بوشهر

 ایستگاه

نام 

 9916 9917 9911 9911 9916 9917 9911 9911 رودخانه

 کل استان - 0101.0 994.69 0003.0 0010.6 934.93 0350.03 0350.03 0350.03

 بایان بایان 01.114 03.65 00.4 31.1 04.93 06.03 06.03 06.03

 دشت پلنگ گدار - - * 06 50.1 50.1 50.1 50.1

 مند قنطره 564.3 301.56 561.6 096.0 30.9 30.9 30.9 30.9

 دالکی سرقنات 066.00 041.30 364.1 030.0 000.5 000.5 000.5 000.5

 حله کلل 003.04 001.10 305.5 304.5 045.4 045.4 045.4 045.4

 باهوش اهرم 01.06 00.00 09.3 03.0 9 00.1 00.1 00.1

 چهارروستایی چهارروستایی 5.16 00.13 50 000.6 1 1 1 1

 دره گپ چاه بردی 0.30 04.0 09.4 51 1 1 1 1

 شاپور رئیسعلی دلواری 035.10 303 366.4 010 501.5 501.5 501.5 501.5

 .است شده برآورد مکعب متر میلیون 60 ایستگاه این 0019 اسفند پایان تا مهر آورد و است شده فعال جدداًم بازسازی از پس 0019 مهر از گدار * ایستگاه
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 9915 – 11های وضعیت کلی منابع آب استان در سال:  9-1جدول شماره 

 شرح ردیف

واحد 

اندازه 

 گیری

9915 9916 9917 9911 9911 
نرخ 

 تغییرات

 حجم کل نزوالت جوی 0
میلیون 

 کعبمترم
6103 3041 3403.00 4004.0 5109.0 -01/00 

3 
حجم کل منابع آب 

 تجدید شونده

میلیون 

 مترمکعب
0016 410 0361.64 3300.0 0904.9 -06/00 

 های سطحیحجم آب 0
میلیون 

 مترمکعب
3641.5 550 0101.05 0014 0046.3 -9/16 

0 
حجم کل استحصال آب 

 های سطحی

میلیون 

 مترمکعب
019.4 016 394 065.5 040.3 -0/5 

5 

حجم نفوذ مستقیم 

نزوالت به سفره های آب 

 زیرزمینی

میلیون 

 مترمکعب
633 330 350.63 419.0 065.6 -00/35 

6 
حجم استحصال آب های 

 زیرزمینی

میلیون 

 مترمکعب
503.10 503.15 500 036.9 031.6 -0/05 

4 

حجم آب خروجی بدون 

استفاده مستقیم از قناتها 

 ها و چشمه

یلیون م

 مترمکعب
061 063 693.14 0051.6 916.5 -33/11 

9 
حجم آب مصرفی 

 زیرزمینی

میلیون 

 مترمکعب
503.10 503.15 500 036.9 031.6 -0/05 

1 
حجم کل استحصال آب 

 های سطحی و زیرزمینی

میلیون 

 مترمکعب
931.34 909 911 400 410.9 -3/1 

01 
حجم آب مصرفی در 

 بخش شرب و صنعت

میلیون 

 مکعبمتر
039.1 093 046 063.0 004.4 0/04 

 

+0 

حجم آب مصرفی در 

 بخش کشاورزی

میلیون 

 مترمکعب
414.10 413 461 491.0 460.0 -3.15 

03 

میزان مصرف آب 

زیرزمینی در بخش 

 کشاورزی

میلیون 

 مترمکعب
091.10 096 096 013.4 010.0 1.10 

00 
میزان مصرف آب سطحی 

 در کشاورزی

میلیون 

 مترمکعب
019 016 390 094.0 041 -0/01 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه                
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میلیون مترمکعب به  6/0010، حدود 11های جوی ساالنه در سال میلیون مترمکعب حجم متوسط ریزش 0/5109از حدود 

میلیون  3/0046های سطحی استان به یابد که مجموع جریانهای عمده استان جریان میها و مسیل صورت رواناب در رودخانه

شود.  ها به خلیج فارس تخلیه می رسد که بخشی از آن به مصرف رسیده و قسمت اعظم آن از طری  رودخانه مترمکعب در سال می

دارای  19میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال  9/0904حجم کل منابع آب تجدید شونده استان  11به طور کلی در سال 

 درصدی بوده است.  06کاهش 

شد که عمدتاً با ایجاد بند و آبگیر های سنتی بهره برداری میهای قبل از برنامه اول، اراضی با روشدر استان بوشهر در سال

های منشعب صورت گرفته است و همه ساله با جاری شدن سیالب این تاسیسات بر روی رودخانه ها و سوار نمودن آب به شبکه

های اول، دوم، و این روند موجبات افت محصوالت کشاورزی را فراهم ساخته است. به تدریج در طول برنامه آبی تخریب شده

های پمپاژ، ها و احداث ایستگاهسوم، چهارم و پنجم توسعه با ایجاد تاسیسات آبی از جمله سد رئیسعلی دلواری و الیروبی آب بندان

های سطحی بهبود یافته است. با این حال به دلیل شرایط خاص اقلیمی رداری از آببهای آبیاری، بهرهبندهای انحرافی و شبکه

استان که بارش ها با شدت زیاد و مدت کم اتفاق می افتد سیالب های زیادی در سطح استان رخ داده و هر ساله خسارت های 

 گذارد.زیادی را در بخش های مختلف بجا می

متر مکعب بوده میلیون 6/031و  3/040از منابع آب سطحی و زیر زمینی به ترتیب  برداری شده، حجم آب بهره11در سال 

میلیون مترمکعب رسیده  9/410های سطحی و زیرزمینی استان در این سال، به میزان است و در مجموع حجم کل استحصال آب

 اند.  که بیشتر منابع استحصالی آب از منابع آب زیرزمینی مورد بهره برداری قرار گرفته

های ها با کسر مصارف چشمه و قنات و ذخایر آبها و چشمهبرای محاسبه حجم آب خروجی بدون استفاده مستقیم از قنات

میلیون مترمکعب بوده که  5/916برابر با  11گردد که در سال درصد( محاسبه می 0سطحی )سد رئیسعلی دلواری( و میزان تلفات )

درصدی داشته است که این امر بیانگر کاهش میزان آب خروجی از مرزهای استان بدون  33در مقایسه با سال قبل کاهش 

 احتساب 

میلیون متر  03655معادل  11آب های زیر سطحی است. حجم آب تنظیمی از طری  سدها و تاسیسات موجود در استان در سال 

 باشد که نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته است.مکعب می

 

 زمینی منابع آب زیر

محدوده مطالعاتی  04های عمی  و نیمه عمی ، چشمه و قنواتی است که در منابع آب زیرزمینی استان بوشهر شامل چاه    

شبانکاره، اهرم، خورمو ، بایان،  –های مطالعاتی عبارتند از: دالکی  واقع در سطح استان پراکنده هستند. مهمترین این محدوده

به ترتیب تعداد و  0و   0باشند. که در جداول شماره کنگان، جم و ریز می -تنگ ارم، دیر -دهرود چاهگاه، دشت پلنگ، بوشکان،

 حجم تخلیه منابع آب زمینی به تفکیک نوع منبع و در هر یک از شهرستان های استان ارائه شده است. 

برداری از آن رد شده که حجم بهرهمیلیون مترمکعب برآو 6/040، 11حجم کل پتانسیل منابع آب زیرزمینی استان در سال 

های عمی  و نمیه عمی  و میلیون مترمکعب آن از طری  چاه 5/013میلیون مترمکعب بوده است که از این مقدار حدود  6/031
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های های تحت تاثیر آبها و قنوات تخلیه شده است. از طرفی بدلیل خطر شوری سفرهمیلیون مترمکعب آن از طری  چشمه 0/39

های شیرین و عدم وجود پتانسیل آب های شور با سفرههای شیرین و جایگزینی سفرههای شور به سمت آبزمینی، تهاجم آب زیر

های گزاف، امکان توسعه منابع آب زیرزمینی به مقدار زیاد وجود ندارد. لذا زیرزمینی در بخش وسیعی از استان و همچنین هزینه

های نوین کشت و الگوی مصرف استفاده شود. از سازی شده و از روشنعمت گرانبها فرهنگ برداری از اینبایست در  بهرهمی

میلیون مترمکعب در سال  19/010، حدود 11میلیون مترمکعب تخلیه ساالنه منابع آب زیرزمینی استان در سال  6/031مجموع 

میلیون مترمکعب برای مصارف صنعتی  10/01میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و  5/04برای کشاورزی و محیط زیست، 

میلیون مترمکعب  1/019میلیون مترمکعب در حدود  9/036، از مجموع 19گیرد و این درحالیست که در سال مورد استفاده قرار می

متر مکعب برای مصارف صنعتی مورد  3/01متر مکعب برای مصارف شرب و  4/04در سال برای کشاورزی و محیط زیست، 

 3/330گرفت. در خصوص تولید منابع آب جدید از طری  شیرین سازی آب دریا به روش نمک زدایی به میزان قرار میاستفاده 

میلیون در بخش صنعت مصرف شده  3/311میلیون مترمکعب در بخش شرب و  03میلیون مترمکعب آب استحصال شده که 

میلیون مترمکعب در بخش  9601ب استحصال شده که میلیون مترمکع 03/9950است. در روش بدون نمک زدایی به میزان 

 میلیون مترمکعب در بخش شیالت به منظور سایت های پرورش میگو و پرورش آبزیان مصرف شده است.   03/330صنعت و 

 

 9916-11تعداد و حجم تخلیه منابع آب زیرزمینی استان بوشهر در سال :  9-9جدول شماره 

 نوع منبع
 یون مترمکعب(حجم تخلیه )میل تعداد

9916 9917 9911 9911 9916 9917 9911 9911 

 003.10 003.06 001 001 3004 3004 0053 0053 چاه عمی 

چاه نیمه 

 عمی 
00911 00911 00115 00115 050 050 361.55 361.04 

 6.01 6.010 00 00 50 50 01 01 قنات

 39.00 39.00 01 01 300 300 091 091 چشمه

 036.1 034.05 500 500 05699 05699 00090 00090 جمع کل

 ای استان بوشهرمأخذ : شرکت آب منطقه                            
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 9911-11های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آن در سال آبی منابع آب:  9-3جدول شماره 

 شهرستان

 چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 تعداد
 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه

(MCM) 
 تعداد

 تخلیه 

(MCM) 

 39.00 300 6.01 50 361.04 00115 003.10 3004 کل استان

 1 1 1.01 5 0.0 000 1.10 01 بوشهر

 9.19 00 1 1 00.5 0453 0.15 06 تنگستان

 1.06 03 1.19 01 33.9 0005 1.6 094 جم

 6.6 91 139 00 001.00 0005 90.6 0006 دشتستان

 9.04 03 0.01 00 00.90 0531 33.9 006 دشتی

 0.01 05 0.00 5 39.03 0001 9.04 011 دیر

 1.14 3 1 1 1.160 001 1 1 دیلم

 1.04 3 1 1 4.40 015 0.65 40 کنگان

 1 1 1 1 0.06 0050 1 1 گناوه

 0.13 09 1 1 9.39 640 1.00 9 عسلویه

 

 برداری از منابع آب موجودتحلیل بهره

درصد( بهره  34میلیون مترمکعب ) 040، 11های سطحی استان در سال میلیون مترمکعب پتانسیل آب 0046ز مجموع ا

درصد  40معادل  19شود که در سال درصد( بدون استفاده از دسترسی خار  می 40میلیون متر مکعب )0115برداری و باقیمانده 

میلیون مترمکعب بوده که از این مقدار  9/0904سطحی و زیرزمینی معادل بوده است. در این سال حجم پتانسیل منابع آب های 

های مناسبی دریافت کرده ایم ولی به دلیل برداری شده است. هرچند در این سال میزان بارشمیلیون مترمکعب بهره 9/410تنها 

ی استان بیش از حد بوده که این امر باعث دسترسی آسان و ارزان به منابع آب زیرزمینی، حجم بهره برداری از منابع آب زیرزمین

 ها قرار داده است. از حجم کلافت شدید سفره های زیرزمینی گردیده و دشت های استان را در معرض پدیده فرونشست و فروچاله

  دارد. قرار کیفی تهدیدات معرض مترمکعب در میلیارد 0 استان در حدود آب منابع
 

 )میلیون مترمکعب( 9916 – 11های های سطحی استان  طی سالی منابع آبهابرخی شاخص:  9-5جدول شماره 

 ضریب بهره برداری حجم بهره برداری حجم پتانسیل مناطق

 11 11 17 16 11 11 17 16 11 11 17 16 سال

کل 

 استان
550.0 0101.05 0014 0046.09 009.56 394 396.5 040.3 1.60 1.00 1.01 1.34 

 ای استان بوشهرآب منطقه مأخذ: شرکت        
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 )میلیون مترمکعب( 9916 – 11های های زیرزمینی استان طی سالهای منابع آببرخی شاخص:  9-6جدول شماره 

 

 مناطق

 

 حجم پتانسیل

 

 حجم بهره برداری

 

 

 ضریب بهره برداری

 11 11 17 16 11 11 17 16 11 11 17 16 سال

کل 

 استان
300.00 351.63 400.00 040.6 049.00 500 036.41 031.6 0.19 0.50 1.61 1.91 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه

 

 9916-11برداری طی سال های پتانسیل منابع آب استان به همراه حجم و ضریب بهره:  9-7جدول شماره 

 )میلیون متر مکعب(

 یضریب بهره بردار حجم بهره برداری حجم پتانسیل)سطحی و زیرزمینی( مناطق

 11 11 17 16 11 11 17 16 11 11 17 16 سال

 1.00 03/1 03/1 10/0 410.9 36/400 911 55/904 0904.9 00/3300 14/0361 00/410 کل استان

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه

 

 های توسعه منابع آب سطحیطرح

، به 0011های صنعت و شرب در سال آبی بخش طب  برآوردهای انجام شده در شرکت سهامی آب منطقه ای، در مجموع نیاز

 میلیون مترمکعب  001میلیون مترمکعب برای صنایع بزر ( و  301میلیون مترمکعب برای صنایع کوچک و  00) 363ترتیب 

 می باشد.

رداری، اجرا ب طرح سد مخزنی در حال بهره 6برداری از منابع آب سطحی استان، هم اکنون بیش از  به منظور مهار و توسعه بهره

ارائه شده است. همانگونه که در  9باشد که اطالعات هر یک از منابع به تفکیک حوزه آبریز آنها در جدول شماره  و مطالعه می

میلیون  0/501برداری  های در حال بهرههای استان با استفاده از طرح جدول زیر مشخص است، حجم آب قابل تنظیم رودخانه

-برداری از طرح میلیون مترمکعب و پس از بهره53/0100های در حال اجرا به حدود برداری از طرح بهره مترمکعب بوده که پس از

میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید که نیاز آبی استان در بخش کشاورزی را تا حدود  0009های در حال مطالعه به حدود 

-های شهرستاندرصد( در بخش کشاورزی و نخلستان 11حدود زیادی تامین خواهد نمود. بیشترین مصرف آب سطحی استان )در 

ها تامین های دشتستان و تنگستان بوده که با احداث سدهای دالکی و باهوش و خاییز کل نیاز آبی نخلستان های این شهرستان

 خواهد شد.

 های توسعه منابع آب استان بوشهر ارائه شده است.   وضعیت کلی طرح 9در جدول 
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 سازی آب استان هظرفیت ذخیر

میلیون مترمکعب بوده که از طری  سدها،  3/040معادل  11برداری از منابع آب سطحی استان در سال میزان حجم بهره

های پمپاژ احداثی و استخرهای ذخیره آب تامین های آبیاری و زهکشی، سدهای خاکی کوچک، ایستگاهبندهای انحرافی، شبکه

 گردیده است.

 

 سات در مدار بهره برداری ها و تاسیطرح

 5/90میلیون مترمکعب آب تنظیمی بر رودخانه شاپور، ایستگاه پمپاژ  کلل و زیارت  با  501سد مخزنی رئیسعلی دلواری با 

های های پمپاژ حاشیه رود حله شامل حقابه بران سنتی با موتور پمپمیلیون متر مکعب آب تنظیمی بر رودخانه حله و سایر ایستگاه

 باشند.   برداری استان می ها و تأسیسات قابل بهره ایستگاه پمپاژ سازمان جهاد کشاورزی از طرح 0ی و دست

 

 های سد و شبکه در دست اجرا طرح

میلیون  1/0و  9میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم، سدهای مخزنی باهوش و خاییز به ترتیب با  005سد مخزنی دالکی با 

میلیون متر مکعب آب قابل  03/06میلیون متر مکعب و سد بایان با  6/04باهوش، سد دشت پلنگ با مترمکعب  بر روی رودخانه 

های آبیاری و زهکشی رئیسعلی دلواری، زیارت و کلل و اهرم، شبکه چم تنگ و محمدی و کره تنظیم  و همچنین تکمیل شبکه

پلنگ و شبکه آبیاری و زهکشی سد دالکی از جمله دشت های آبیاری و زهکشی سد بایان، شبکه آبیاری و زهکشی سدبند، شبکه

 باشند. های در دست اجرای استان می طرح
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 های توسعه منابع آب استان بوشهرطرح:  9-1جدول شماره 

یز
بر

ه آ
وز

ح
 

نام 

 رودخانه
 نام سد

حجم آب 

 تنظیمی

)میلیون 

 مترمکعب(

 نام اراضی

وسعت 

اراضی 

کشاورزی 

 )هکتار(

تخصیص 

آب 

 کشاورزی

)میلیون  

 مترمکعب(

تخصیص 

آب زیست 

محیطی  

)میلیون 

 مترمکعب(

تخصیص 

آب شرب  

)میلیون 

 مترمکعب(

تخصیص 

آب صنعت  

)میلیون 

 مترمکعب(

ک
ی کوچ

حله و رودخانه ها
 

 شاپور
رییسعلی 
 دلواری

501.0 

شبکه 
 شبانکاره

9411 61 

91.4 01 1 
حاشیه 
 رودخانه حله

5511 40 

شبکه 
 آبپخش

01111 301 

 005 دالکی دالکی

 350.0 9511 شبکه دالکی

014.4 1 1 

شبکه 
 وحدتیه

451 01 

شبکه 
 دهقائد

3111 39 

ح  آبه 
 دالکی

0451 30.5 

 9 باهوش باهوش
 شبکه اهرم

500 5.0 3.4 1 1 

 1 1 0.3 3.4 303 0.1 خاییز باهوش

 _ حله

شبکه کلل 
 و زیارت

0311 60.5 

55 01 1 
ایستگاه 
 پمپاژ جهاد

0111 31.0 

 1 51 356.0 914.3 03050 مجموع حوضه آبریز حله و رودخانه های کوچک

مند ، کاریان و خنج
 

دشت 
 پلنگ

دشت 
 پلنگ

04.6 
شبکه دشت 
 پلنگ

0001 1.0 1.6 0.9 00.0 

 6 3.13 0.30 6.53 511 شبکه بایان 06.03 بایان بایان

 1.0 اریون ناریو
شبکه 
 اریون

 1 1 1.0  

  1 1 0.5  شبکه اخند 0.5 اخند اخند

 3.5 کاردانه کاردانه
شبکه 
 کاردانه

 1 1 3.5  

 -دهرود 
 تنگ ارم

 0.3 تنگ ارم
 شبکه 
 تنگ ارم

 1 1 0.3  

 0 قیز قلعه قیز قلعه
 شبکه

 قیز قلعه 
 0 1 1  

 1 1 1 30.9 3611 حقآبه مند - مند

 01.0 1.93 03.90 03.33 0001 ضه آبریز مند ، کاریان و خنجمجموع حو
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  9915-11هایسالموجود استان طیآبیتاسیساتطریقمهارشده ازآبحجم:  9-1جدول شماره 

 مترمکعب()میلیون                                                                                                                       

 تاسیسات
درصد  حجم آب تنظیم شده

 9911 9911 9917 9916 تغییرات

 05/03 363 300 300 003 سد مخزنی )سد رئیسعلی دلواری(

 3/0 03300 00951 00951 00951 شبکه های آبیاری و زهکشی )هکتار(

 -06 33.11 36.0 01.65 09.9 ایستگاه های پمپاژ

 90/34 03.0 1.4 9.3 4 ب(ها )شر کن آبشیرین

 01/0 001 000 15 014 خطوط آبرسانی)خط کوثر و کازرون(

 1 5.0 5.0 5.0 4.5 های تغذیه مصنوعی طرح

 0/0 03650.9 03309.0 03313.05 03000.5 جمع کل

 

 ضرورت توسعه منابع آب 

هکتار سطح  9/005141ین مقدار باشد که از اهکتار می 6/345906سطح اراضی زراعی استان  19-11در سال زراعی 

میلیون  09/0046باشد. بر اساس آمار و اطالعات در سالجاری، پتانسیل آب سطحی استان هکتار آیش می 9/001945زیرکشت و 

 3/3گردد. امکان توسعه منابع آب استان حدود برداری قرار میمکعب مورد بهرهمیلیون متر 3/040مترمکعب است که از این مقدار 

ای برداری کامل از حجم آب، بخش قابل توجهلیارد مترمکعب است که با توجه به وسعت اراضی استان در صورت توسعه و بهرهمی

 از نیازهای آب استان رفع خواهد شد، لذا تامین و توسعه منابع آب استان نقش حیاتی در توسعه و اقتصاد منطقه دارد.
 

 مصارف آب استان

-ای و بین استانی در بخشهای سطحی، زیر زمینی، آب دریا و انتقال آب بین حوزهاز منابع آب 11مصرف آب استان در سال 

، 19میلیون مترمکعب بوده است. در حالیکه این میزان در سال  00/1195های کشاورزی، شیالت، شرب، صنعت و معدن 

ختلف و به تفکیک منابع تامین ارائه شده میزان مصارف در بخش های م 01میلیون مترمکعب است. در جدول شماره  03/1115

 است.

 

 مصارف آب شرب 

میلیون مترمکعب از آب های سطحی،   9/1میلیون مترمکعب از منابع آب برای شرب به مصرف رسیده که  0/000، 11در سال 

میلیون مترمکعب  000و میلیون مترمکعب از طری  شیرین سازی آب دریا  03میلیون مترمکعب نیز از منابع آب زیر زمینی،  5/04

ای و بین استانی تامین گردیده است. با توجه به سنوات گذشته می توان چنین نتیجه گیری نمود که از انتقال آب بین حوزه

بیشترین میزان مصرف آب در بخش شرب مربوط به انتقال آب بین حوزه ای و بین استانی است که از استان های همجوار تامین 
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ها در بحث آب های اجتماعی مابین استانها تنشهای جوی و خشکسالیهای اخیر نیز بدلیل کاهش بارشسال گردیده و در طی

 جدی تر شده است. 

 مصارف صنعت و معدن  

میلیون مترمکعب از آب  0/1میلیون مترمکعب است که  6/9954مجموع آب مصرف شده در بخش صنعت و معدن معادل 

میلیون مترمکعب از طری  آب دریا به روش نمک زدایی  3/9901های زیرزمینی، کعب آن از آبمیلیون مترم 10/01های سطحی، 

 شود.ای و بین استانی تامین میمیلیون مترمکعب نیز از انتقال آب بین حوزه 9و بدون نمک زدایی و 

 

 مصارف کشاورزی و محیط زیست

زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی استفاده شده است که میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی و  460، حدود 11در سال 

 های سطحی تامین شده است.مکعب از منابع آبمیلیون متر 041های زیر زمینی و میلیون مترمکعب آن از آب 010

 

 مصارف شیالت

میگو میلیون متر مکعب از منابع آب دریا به روش بدون نمک زدایی جهت سایت های پرورش  03/330، حدود 11در سال 

 استفاده شده است و از سایر منابع در این بخش استفاده خاصی صورت نگرفته است.
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  9916-11های های مصرف طی سالتفکیک بخشاستان بهآبمیزان مصارف:  9-90جدول شماره 

 مترمکعب()میلیون                                                                                                                                   

 های مصرفبخش
آب 

 شرب

صنعت و 

 معدن

کشاورزی و 

 محیط زیست
 جمع شیالت

 های سطحیآب

0016 0.6 1.0 004.9 1 050.9 

0014 0.6 1.0 393.4 1 396.4 

0019 1.1 1.0 094.0 1 099.4 

0011 1.9 1.0 041 1 040.3 

 -0.51 1 -0.01 1 -00.00 درصد تغییرات

 های زیرزمینیآب

0016 06 01 096.10 1 503.10 

0014 06 00 096 1 500 

0019 04.4 01.3 019.1 1 036.9 

0011 04.5 01.10 010.19 1 031.6 

 -0.05 1 -0.06 -0.59 -0.00 درصد تغییرات

 آب دریا

 نمک زدایی

0019 

1.4 311.3 1 1 309.1 

بدون نمک 

 زدایی
1 9601 1 330.03 9950.03 

 نمک زدایی

0011 

03 311.3 1 1 330.3 

بدون نمک 

 زدایی
1 9601 1 330.03 9950.03 

ای و بین آب بین حوزه انتقال

 استانی

0016 19 9 1 1 016 

0014 94 9 1 1 15 

0019 016 9 1 1 000 

0011 000 9 1 1 001 

 0.0 1 1 1 0.43 درصد تغییرات

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه              
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 کشاورزی و منابع طبیعی -بخش دوم 
 

 

 

 مقدمه 

و سهم  یناخالص مل دیتول درصد 31پس از بخش خدمات است که حدود  یبخش اقتصاد نیبزرگتر رانیدر ا یکشاورز

رسالت  کشور است. تیاز جمع یعیش وساشتغال بخ محل نیدهد. همچن یرا به خود اختصاص م ینفت ریاز صادرات ی یا عمده

 امنیت ایفای نقش در» جمله از فردی به منحصر هایویژگی باشد، عالوه بر آن دارایاین بخش از دیرباز تأمین امنیت یذایی می

 ،«اهنسبت به سایر بخش سرمایه وریبهره باال بودن و گذاری سرمایه بودن زودبازده»، «باال در فقرزدایی پتانسیل» ،«ملی

 ،«مهاجرت کنترل» ،« زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، چندگانه کارکردهای ارائه» ،«صنعت و خدمات بخش با پیوند قابلیت»

 .باشد ییره می  و «جهانی نسبی مزیت»

زی برای ریگذاری و برنامهآوری، نهادسازی، بازاریابی، سرمایههای گوناگونی از جمله رشد فنتوسعه کشاورزی نیازمند مؤلفه

های تولید سنتی و کشاورزی مبتنی بر بازار پیوند بین آنها است. از جمله راهبردهای توسعه کشاورزی، دگرگونی ساختاری در شیوه

 باشد.در چارچوب توسعه پایدار می

پروری، های مختلف کشاورزی از جمله آبزیدر استان بوشهر نیز با وجود استعدادهای مناسبی که برای تولید در زیربخش

های فرنگی و گیاهان دارویی وجود دارد، بروز پدیده خشکسالی و محدودیت منابع آبی طی سالیان اخیر بر فعالیتنخیالت، گوجه

بنیان با تکیه بر وری و تولید دانشاین بخش تأثیر فراوان داشته است اما علیریم این موضوع حرکت به سمت افزایش بهره

 سبب شده است که تا حدودی اثرات این پدیده بر بخش کشاورزی را پوشش دهد. های نوینبکارگیری فناوری

افزوده سایر داری و ماهیگیری( به نسبت کل ارزشافزوده بخش کشاورزی )کشاورزی، شکار، جنگلنسبت ارزش 19در سال 

و مقایسه این نسبت با سنوات درصد بوده است. در بررسی  0،  14درصد است در حالیکه این نسبت در سال  3های استان بخش

قبل روند کاهشی را نشان می دهد که این امر بیانگر افزایش ارزش افزوده در سایر بخش ها بخصوص در بخش تامین برق، گاز، 

 بخار و تهویه هوا می باشد.

عات این بخش باشند. اطالدرصد از مساحت استان را دارا می 5/01درصد، مراتع  9/1درصد، جنگل  5/00اراضی کشاورزی 

 شامل بخش زراعت، بایبانی، دامداری، شیالت و منابع طبیعی است. 
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 زراعت و باغبانی

 تزراع

ای، حبوبات، محصوالت جالیزی و محصوالت زراعی استان شامل یالت، سبزیجات، محصوالت صنعتی، محصوالت علوفه

 9/005141باشد که از این مقدار هکتار می 6/345906ستان سطح اراضی زراعی ا 19-11در سال زراعی باشد. های روینی میدانه

های مناسب جوی سطح زیرکشت اراضی باشد. در این سال نیز به دلیل بارشهکتار آیش می 9/001945هکتار سطح زیرکشت و 

 94100حدود درصد کاسته شده است. از مجموع اراضی زیرکشت زراعی  01زراعی مناسب بوده ولی نسبت به سال قبل به میزان 

باشد یالت یکی از مهمترین محصوالت زراعی استان میدهد. آبی تشکیل می اراضیهکتار آن را  09139دیم  اراضیهکتار آن را 

اند کشت  ییر از جم، عسلویه و کنگان که سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص دادههای استان به  که تقریباً در تمامی شهرستان

هکتار سطح زیرکشت دیم باالترین  94111هکتار سطح زیر کشت آبی و  05311ندم از نظر سطح زیرکشت با شود. محصول گ می

های اخیر توسط گوجه فرنگی یکی از محصوالت مهمی است که در سالسطح زیرکشت محصوالت ساالنه را در استان دارد. 

به کشت این محصول  11زراعی استان در سال  هکتار از اراضی 03111حدود شود. کشت میبسیاری از کشاورزان استان 

کیلوگرم در  55111سال بالغ بر  این اختصاص یافته است که همگی آن به صورت آبی می باشد. میزان عملکرد این محصول در

 است. شهرستان های دیر و دشتی باالترین سطح زیر کشت این محصول را دارند.هر هکتار بوده 

اشتن موقعیت جغرافیایی و جوی مناسب از لحاظ کشت محصوالت زراعی نسبت به سایر شهرستان دشتستان به دلیل د

محصوالت زراعی استان در این شهرستان قرار دارد.  درصد از سطح زیر کشت 01.9ها در رده اول قرار دارد. حدود شهرستان

از نظر سطح زیرکشت زراعی دیم در  های دیر و دشتی به لحاظ سطح زیرکشت زراعی آبی و شهرستان دیلم و گناوهشهرستان

 های بعدی قرار دارند. رده

 تن 0/0166009بالغ بر  از این مقدارباشد که تن می 4/0053653بر  بالغ 19-11میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال 

 به محصوالت زراعی دیم اختصاص دارد. تن 6/96000به محصوالت زراعی آبی و 

و میزان  زیر کشت به دلیل بارش های مناسب در فصل زمستان سطح  19-11در سال زراعی شود میهمانگونه که مشاهده 

میزان عملکرد در مقایسه با سنوات قبل افزایش چشمگیری داشته است. سال به صورت دیم این محصوالت زراعی استان در تولید 

ترین سطح زیرکشت است. عمدهکیلوگرم در هکتار  190 حصوالت دیم حدودکیلوگرم و م 33310 در هکتار محصوالت آبی بالغ بر

 باشد.محصوالت ساالنه دیم استان مربوط به گندم و جو می

تن  661111فرنگی میزان تولید گوجه 11فرنگی خار  از فصل رتبه اول را دارد. در سال استان بوشهر از لحاظ تولید گوجه 

تن بیشترین سطح و عملکرد در تولید را به خود  091451و  013511با  های دیر و دشتی به ترتیباست که شهرستانبوده 

 اند. اختصاص داده

اهمیت منابع آبی بهینه با توجه به  شود کهفرنگی، سایر محصوالت زراعی نیز در استان کشت میبه ییر از گندم و جو و گوجه

 روری است.کردن الگوی کشت و کاشت محصوالت کم آب بر با هدف کاهش تقاضای آب ض
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 9911-11 زراعی  بوشهر در سال  استان  آمار سطح زیرکشت و تولید محصوالت ساالنه: 1-9جدول شماره 

 نام محصول
 تولید)تن( سطح زیر کشت )هکتار(

عملکرد در 
 هکتار

 )کیلوگرم(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 یالت 

 0105 0144 000006 41090 60160 10311 49111 05311 گندم 

 430 3050 00610.3 4110.6 6611.6 03096 1410 3611 جو

ذرت دانه 
 ای

1 1 1 1 1 1 1 1 

 سبزیجات 

سیب 
 زمینی

1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 01456 30406.9 1 30406.9 504 1 504 پیاز

گوجه 
 فرنگی 

03111 1 03111 661111 1 661111 55111 1 

 1 04104 05090.9 1 05090.9 155.0 1 155.0 بادمجان

 1 00940 539 1 539 05.5 1 05.5 باقال تازه 

هویج 
 محلی 

1 1 1 1 1 1 1 1 

سایر 
 سبزیجات

0001.9 1 0001.9 011410.0 1 011410.0 30003 1 

محصوالت 
 صنعتی

 1 3319 1651 1 1651 0311 1 0311 تنباکو

محصوالت 
 علوفه ای 

 1 31003 05450.4 1 05450.4 490.0 1 490.0 یونجه

 1 01511 0596 1 0596 53 1 53 خصیل 

ذرت 
 علوفه ای 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 حبوبات

لوبیا ، 
عدس ، 
 نخود

51.3 1 51.3 346.5 1 346.5 0640 1 

محصوالت 
 جالیزی

 1 01111 03111 1 03111 911 1 911 هندوانه

 1 09501 00941 1 00941 115 1 115 خربزه

 1 31116 01150 1 01150 513.5 1 513.5 خیار

 1 00339 00160.6 1 00160.6 113.0 1 113.0 کدو

 1 06340 03610.1 1 03610.1 919.1 1 919.1 طالبی

سایر 
 جالیز

034.0 1 034.0 5011 1 5011 01014 1 

دانه های 
 روینی

 1 0031 0011 1 0011 0011.1 1 0011.1 کنجد

 350 531 346.0 09 309.0 611 051 051 کلزا

 1 0111 01 1 01 01 1 01 سایر محصوالت

 190 33310 0053653.4 96000.6 0166009.0 005141.9 94100 09134.9 جمع محصوالت

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                     
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 تان به تفکیک شهرسبوشهر  استان  آمار سطح زیر کشت و تولید محصوالت ساالنه: 1-1جدول شماره 

 9911-11زراعی   در سال

 عملکرد دیم عملکرد آبی تولید دیم تولید آبی سطح دیم سطح آبی نام شهرستان

 411 5415  4105/9  03350/1 01151  3009/0 بوشهر

 150 4100  3040/9  00011/5 3390  5039/6  ن تنگستا

 451 01410  4/5  01569/6 01  604/0 جم

 0305 06409  39000/0  001131/1 33151  01459/4 دشتستان

 0154 39160  00401/1  366010/3 00111  1010/0 دشتی

 3004 00043  05051/5  000540/5 6011  4511/4 دیر

 061 31350  6016/4  0996/1 04911  60/5 دیلم

 1 50100 1 30110 1  005/6 عسلویه

 906 00100  000/0  36090/3 011  605/0 کنگان

 410 0601  03130/4  1105/0 05051  0105/9 گناوه

 190 33310  96000/6  0166009/0 94100  09134/9 استان

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر               
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 سطح زیر کشت و تولید غالت در استان بوشهر به تفکیک شهرستان : 1-9جدول شماره 

 9911-11در سال زراعی 

 عملکرد دیم عملکرد آبی تولید دیم تولید آبی سطح دیم آبی سطح نام شهرستان

  491/6  0445/9  4105/9  6430  01151  0491 بوشهر

  153/6  3991  3040/9  3991  3390  0111 تنگستان

  451  3001/9  4/5  344  01  001 جم

  0300/5  0161/1  39015/0  06433  33911  1351 دشتستان

  0156/1  0159/0  00401/1  00049/5  00111  3111 دشتی

  3006/6  0005/6  05051/5  0005/6  6011  0111 دیر

  051/1  1  6016/4  1  04911  1 دیلم

  1  1  1  1  1  1 عسلویه

  906/1  3013/1  000/0  005/0  011  51 کنگان

  410/5  0011/0  03130/4  6100/0  05051  0491 گناوه

  193/4  0903/5  96346/6  69560/6  94410  04911 استان

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                  

 به تفکیک شهرستان در استان بوشهر سطح زیر کشت و تولید گندم: 1-3جدول شماره 

 9911-11در سال زراعی  

 عملکرد دیم عملکرد آبی تولید دیم تولید آبی سطح دیم سطح آبی نام شهرستان

  910/5  0111  6101  6111  9611  0511 بوشهر

  191  0066/4  0161  0111  3111  611 تنگستان

  1  3151  1  315  1  011 جم

  0001  0311  36311  00611  31111  9111 دشتستان

  0116/4  0004/4  03603  01459  00511  3611 دشتی

  3530/5  0555/6  05000  0011  6111  111 دیر

  030/1  1  5051  1  06111  1 دیلم

  1  1  1  1  1  1 عسلویه

  111  1  341  1  011  1 کنگان

  910/0  0611  01101  5011  00611  0511 گناوه

  0105/3  0146/5  41090  60160  49111  05311 استان

 شهرمأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بو                 
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  شهرستانبه تفکیک  بوشهر استان در فرنگیتولید گوجه و سطح زیرکشت: 1-5جدول شماره 

 9911-11زراعی  سال در

 تولید)تن( سطح)هکتار( عنوان

 1 1 بوشهر

 1 1 تنگستان

 06511 011 جم

 010511 0111 دشتستان

 091451 0051 دشتی

 013511 5511 دیر

 1 1 دیلم

 33111 011 عسلویه

 30451 051 کنگان

 1 1 گناوه

 661111 03111 استان

 مأخذ:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                               

 محصوالت باغی  

ای، گیاهان های سردسیری، محصوالت گلخانهگرمسیری، میوههای گرمسیری، نیمهمحصوالت بایی استان شامل انواع میوه  

که  باشدمیهکتار  6/01956،  11در سال باشد. مجموع سطوح زیر کشت بایات استان های زینتی مینی و درختچهدارویی، آپارتما

 13درصد از بایات استان دیم و  9دهد. هکتار آن را نهال تشکیل می 0/0113 هکتار آن را درختان بارور 3/05960از این مقدار 

برابر با بایات دیم هکتار و سطح زیر کشت  4/06604سال برابر با این در آبی بایات مجموع سطح زیر کشت  باشد.درصد آبی می

 هکتار می باشد.  0311

 9/00هکتار است که در حدود  1/00109سطح زیر کشت نخیالت استان باشد. از مهمترین محصوالت بایی استان می خرما

 دهد. یالت تشکیل میدرصد از بایات استان را نخ 95درصد از نخیالت کشور است. بالغ بر 

 49که بالغ بر  از دیگر محصوالت بایی استان انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین، نارنج و ... می باشد

سطح زیر  کل مقدار هکتار از بایات استان به کشت این محصول اختصاص یافته است. 1/0636است و لیمو ترش  آندرصد 
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های موز ، انبه ، کنار و .... و میوهزیتون، مانند  گرمسیریو نیمه . انواع میوه های گرمسیریمی باشدهکتار  4/0641کشت مرکبات 

هکتار از اراضی استان به کشت  0140حدود در مجموع سردسیری مانند سیب ، زردآلو ، بادام و .... نیز در استان کشت می شود که 

های استان در ای روبه توسعه است. سطح گلخانهبا کاهش منابع آبی کشت گلخانه همچنیناین محصوالت اختصاص یافته است. 

درصد رشد داشته است و حمایت های دولت در پرداخت  00باشد که نسبت به سال قبل در حدود ، هکتار می 003برابر با   11سال 

 تسهیالت ارزان قیمت در این زمینه موثر بوده است.

میزان  .باشدمیتن  91911ای گلخانهات تن و میزان تولید 9/301033، مقدار 11 در سالاستان ی میزان تولید محصوالت بای

و کیلوگرم در هر هکتار  5091. متوسط عملکرد نخیالت آبی استان در می باشدتن  060010، سالاین تولید خرمای استان در 

 است. کیلوگرم در هر هکتار  0190متوسط عملکرد نخیالت دیم 

 باشد.بندی  و فرآوری خرما در کشور دارای رتبه نخست میبوشهر به لحاظ صنایع بسته استان

بندی و درصد از تولیدات خرمای استان در صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بسته 59تن تقریباً معادل  10611مقدار  11در سال 

  درصد افزایش یافته است. 9/6میزان  تن به 99661با  19فرآوری قرار گرفت که ظرفیت این صنایع نسبت به سال 

های مناسب جهت استفاده کامل و بهینه ازمنابع کمیاب وگران را  محدودیت منابع در بخش کشاورزی اهمیت انتخاب فناوری

 باشد.  دهد. یکی از راهبردها برای تامین امنیت یذایی توسعه مکانیزاسیون می نشان می

جهادکشاورزی به منظور ارتقای کمی و کیفی مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصوالت  خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون وزارت

اندازی این خط اعتباری و تزری  سرمایه به این بخش، مکانیزاسیون  با راه .اندازی شد راه 0013 کشاورزی کشور، از مهرماه سال

رسیده  11در سال  0.65به  13در سال  49/1یون از کشاورزی شتاب بیشتری گرفته است بطوریکه در این استان ضریب مکانیزاس

است،  60/1و ضریب مکانیزاسیون بایی  10/0 ضریب مکانیزاسیون زراعی استان 11درصد رشد داشته است. در سال  15است و 

م رعایت توان ناشی از عواملی چون کوچک بودن مساحت بایات و عد پایین بودن ضریب مکانیزاسیون بایی نسبت به زراعی را می

 فاصله بین درختان دانست.
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 11آمار سطح و تولید محصوالت باغی استان بوشهر در سال زراعی : 1-6جدول شماره 

 نام محصول

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

 عملکرد در هکتار

 ) کیلوگرم( بارور نهال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

ی
یر

س
رم

 گ
مه

 نی
ی

ها
ه 

یو
م

 

ت
کبا

مر
 

 0190.0 5091.04 060010 1060 055001 00004 3140 39000 3400.1 45.1 3656 خرما

 1 154.0 61.5 1 61.5 43.6 1 43.6 4 1 4 زیتون

 1 00010.0 5030 1 5030 060.0 1 060.0 011 1 011 پرتقال

 1 03101.03 3309.6 1 3309.6 040.1 1 040.1 56 1 56 نارنگی

 1 30006.09 51690.0 1 51690.0 3493.1 1 3493.1 900 1 900 لیمو ترش

 1 00616.10 940.1 1 940.1 51.1 1 51.1 01.5 1 01.5 لیموشیرین

 1 9399.0 0003.0 1 0003.0 004.9 1 004.9 06.0 1 06.0 نارنج

 1 1 1 1 1 1 1 1 36.4 1 36.4 سایر

 1 01605 61000.5 1 61000.5 0511.0 1 0511.0 0191.0 1 0191.0 جمع

 1 00951 40.0 1 40.0 6 1 6 06.6 1 06.6 انار

 1 3544.14 053.0 1 053.0 51 1 51 03 1 03 انجیر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سایر

یو
م

  
ی

یر
س

رم
 گ

ی
ها

 

 1 6130.19 1 1 1 0.0 1 0.0 0 1 0 موز

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 انبه

 0605.05 00030.10 0156 010 0555 301.9 001 001.9 95.5 51 05.5 کنار

 1 1 1 1 1 1 1 1 3.0 1 3.0 سایر

ی
یر

س
رد

س
ی 

ها
ه 

یو
م

 

 1 6450.43 05.9 1 05.9 5.0 1 5.0 1 1 1 سیب

 1 9395.40 5.9 1 5.9 1.4 1 1.4 0 1 0 شفتالو

 1 5111 5 1 5 0 1 0 1.5 1 1.5 زردآلو

 1 0311 0.9 1 0.9 4 1 4 1.5 1 1.5 بادام

 1 4091 56.0 1 56.0 4.5 1 4.5 0.5 1 0.5 انگور

 1 3456.35 00.0 1 00.0 06 1 06 00.4 1 00.4 انواع توت درختی

 1 4040.66 0006.1 1 0006.1 610.3 1 61.0.3 00.6 1 00.6 گیاهان دارویی

 1  301033.9 1563 301961.9 05960.3 0190 03490.3 0113.0 035.1 0966.5 جمع باغات
ه 

اخ
ش

ی 
ها

گل
ده

ری
ب

 
 1 1 5461111 1 5461111 03 1 03 1 1 1 گالیول

 1 1 3611111 1 3611111 6.5 1 6.5 1 1 1 نرگس سلطنتی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آفتابگردان زینتی

 1 1 611111 1 611111 1 1 0.0 1 1 1 گیاهان آپارتمانی

 1 1 0111111 1 0111111 1 1 3.3 1 1 1 درختچه های زینتی

ت 
وال

ص
ح

ر م
سای

ی
ه ا

خان
گل

 

 1 1 91039.1 1 91039.1 006.1 1 006.1 1 1 1 سبزی و صیفی

 1 300491.60 441 1 441 0.301 1 0.301 1 1 1 قارچ دکمه ای

 1 093514.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جمع گیاهان و گلخانه

 1 1 001030.4 1563 031451.4 06031.03 0190 00313.01 0113.0 035.1 0966.5 کل محصوالت

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 باشد.های زینتی هزار شاخه و عملکرد درهکتار شاخه میهای شاخه بریده و درختچهواحد تولید گل-
 باشد.واحد تولید گیاهان آپارتمانی هزار گلدان و عملکرد در هکتار گلدان می -
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  11و  11ضریب مکانیزاسیون کشاورزی  استان طی سال های : 1-7ره جدول شما

 واحد :  اسب بخار بر هکتار                                                                                                                            

 ضریب 

 مکانیزاسیون کل

ضریب مکانیزاسیون 

 باغی

 ب ضری

 مکانیزاسیون زراعی
 شرح

0.53 1.59 0.49 0019 

0.65 1.60 0.10 0011 

 درصد تغییرات 9.11 9.63 9.55

 

 ، طیور و زنبور عسلدام

به  هادامتعداد باشد. شامل انواع گوسفند و بره، بز و بزیاله، گاو و گوساله، شتر و انواع تک سمیان میاستان های موجود در دام

درصد کاهش یافته  05راس  0100139باشد که نسبت به سال قبل با  میرأس  0101051به تعداد  11در سال  ییر از تک سمیان

واحد دامی   090653واحد دامی شامل  0100139بالغ بر  به ییر از تک سمیان 19جمعیت واحد دامی استان در سال است. 

 باشد. می واحد دامی شتر 0351امی گاو و گوساله و واحد د 03560واحد دامی بز و بزیاله ،   590060گوسفند و بره، 

علیریم کاهش چشمگیر تعداد دام طی سالیان اخیر، در سالجاری بدلیل تزری  سرمایه به بخش کشاورزی از طری  پرداخت و 

 بوده ایم.  تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی با کاهش کمتری در تعداد دام ها و تمایل به پرورش دام های سنگین مواجه

واحد پرواربندی گاو و گوساله به ظرفیت  309واحد شامل  300به تعداد  11صنعتی استان در سال های صنعتی و نیمهگاوداری

درصد افزایش داشته  4به میزان  19باشد که در مقایسه با سال  راس می 101واحد گاوداری شیری به ظرفیت  06راس و  06641

 است.

 بوده است.  11رأس طی سال  05011واحد به ظرفیت  09سفند و بره نیز به تعداد ظرفیت پرواربندی گو

باشد که به دلیل تجمیع و ییر فعال شدن می 11قطعه در سال  6433011واحد و ظرفیت  304های صنعتی تعداد مریداری

 برخی از مریداری ها، از تعداد واحدها کاسته شده است. 

 911 تن گوشت مرغ، 09111، تن گوشت قرمز 4111تن شیر،  09941ل به ترتیب شام 11 سالمیزان تولیدات دام و طیور در 

باشد. میزان تولیدات دام و جلد پوست می 391140تن کرك و  4تن پشم،  059تن مو،  045  تن عسل، 0100 تن تخم مرغ، 

تن  196 تن تخم مرغ،  0315 شت مرغ،تن گو 01031، تن گوشت قرمز 4101تن شیر،  01011ل ه ترتیب شامب 19طیور در سال 

، دامی مانند شیرعمده های میزان تولید فرآورده. باشدجلد پوست می  391051تن کرك و  9.5تن پشم،  059تن مو،  046  عسل،

 دلیل وابستگی به مراتع و علوفه یکی از نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بخش دام به 11در سال  و تخم مرغ و کرك گوشت

طور مستقیم و ییرمستقیم  پذیری ناشی از خشکسالی قرار دارد و نوسانات جوی به  هایی است که در معرض بیشترین آسیب بخش

به بعد  16گذارد، طی سالیان اخیر هر چند تولید شیر و گوشت روند کاهشی داشته است اما از سال  وری آن تأثیر می بر تولید و بهره

 ش از طری  پرداخت تسهیالت مختلف بخش کشاورزی، زمینه رشد مجدد تولیدات فراهم شده است. با تزری  سرمایه به این بخ
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های استان شهرستان شود و مابقیهای دامی استان به تنهایی توسط شهرستان دشتستان تولید میدرصد از فرآورده 59حدود 

 کنند. های دامی را تولید میحدود نیمی دیگر از فرآورده

درصد از جمعیت گاو و گوساله استان در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی  99درصد از جمعیت گوسفند و بره و  5/0در حدود 

 نگهداری می شوند.

 

 9911در سال  تعداد انواع دام استان بوشهر: 1-1جدول شماره 

 گوسفند و بره )راس( شهرستان
 شتر گاو و گوساله ) راس( بز و بزغاله

 جمع
 ر(نف) جمع اصیل گدور بومی )راس(

 00534 550 0109 313 0000 0603 9614 01000 بوشهر

 09300 1 0030 03 905 000 31990 04101 تنگستان

 59901 1 965 1 513 060 55063 3910 جم

 501005 500 35610 913 06099 9530 340654 330560 دشتستان

 059401 0106 0501 60 161 519 015504 51654 دشتی

 69316 0060 0059 1 451 011 54061 9615 دیر

 05103 1 0165 01 640 050 04006 36930 دیلم

 00613 90 0494 1 0069 601 1391 005 عسلویه

 04000 011 045 1 306 001 00503 3005 کنگان

 01500 19 3109 003 0156 961 00039 03101 گناوه

 0101051 0401 00601 0041 36011 00901 590061 090651 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ                 
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 9911در سال  تعداد انواع دام استان بوشهر: 1-1جدول شماره 

 شهرستان
گوسفند و بره 

 )راس(

 شتر گاو و گوساله ) راس( بز و بزغاله
 جمع

 ر(نف) جمع اصیل دورگ بومی )راس(

 00046 569 5066 090 0030 0163 9640 09640 بوشهر

 01606 1 0050 00 930 096 31000 09133 تنگستان

 51016 1 100 1 555 059 56096 3114 جم

 500040 951 36005 990 06160 1069 391000 300549 دشتستان

 050304 0311 0641 65 0105 511 010109 04031 دشتی

 60553 0005 0109 1 604 000 55694 5013 دیر

 00015 1 0000 04 644 011 05604 30000 دیلم

 01109 61 0091 1 901 500 9166 503 عسلویه

 06693 003 001 1 301 060 00591 3591 کنگان

 00163 05 3416 10 0411 0110 03110 39304 گناوه

 0100139 0351 03560 0010 35991 05091 590060 090653 استان

 تان بوشهر: سازمان جهاد کشاورزی اسماخذ           
 

 (دامی)واحد   9911جمعیت واحد دامی استان بوشهر در سال : 1-90جدول شماره 

 بز و بزغاله گوسفند و بره  شهرستان
 گاو و گوساله 

 جمع شتر
 جمع اصیل دورگ بومی

 51064 0954 39699 0101 31300 6539 6599 31000 بوشهر

 04105 1 4610 011 5039 0446 33560 06961 تنگستان

 013194 1 0405 1 0360 0053 54104 01005 جم

 539011 0544 004491 9040 015330 00113 090910 010101 دشتستان

 000009 4003 9101 511 6311 3103 40419 03569 دشتی

 54140 1509 6501 1 0100 0516 06603 0060 دیر

 53411 1 6059 040 0045 0003 06993 31661 دیلم

 09406 564 01169 1 4513 3046 4661 000 عسلویه

 00030 460 3111 1 0500 556 05001 00031 کنگان

 55011 696 04019 0350 03400 0001 00010 33100 گناوه

 0195000 36001 301141 00106 040610 55061 004515 090651 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ                  
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 (دامی)واحد   9911جمعیت واحد دامی استان بوشهر در سال : 1-99ره جدول شما

 شهرستان
گوسفند و 

 بره 

بز و 
 بزغاله

 گاو و گوساله 
 جمع شتر

 جمع اصیل دورگ بومی

 61000 0146 00060 0431 30611 4905 6510 09640 بوشهر

 09639 1 4611 009 5004 0100 33114 09133 تنگستان

 01344 1 5100 1 0619 0000 03001 3114 جم

 611050 5151 051644 9091 010006 04943 301309 300549 دشتستان

 003511 9011 1545 609 6519 3061 44396 04031 دشتی

 63954 1115 5495 1 0000 0600 00465 5013 دیر

 03000 1 6053 053 0010 0611 00405 30000 دیلم

 00511 031 4609 1 5050 3060 6151 503 عسلویه

 05903 490 3360 1 0601 600 01095 3591 کنگان

 50054 005 05104 990 00151 0100 1649 39304 گناوه

 0110009 31451 303009 03041 069331 60531 004514 090653 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ                 

 

 9911عتی و نیمه صنعتی دام و طیور به تفکیک شهرستان در سال تعداد واحدهای صن: 1-91جدول شماره 

 شهرستان

 مرغ تخمگذار های گوشتیمرغداری پرواربندی گوسفند گاوداری شیری پرواربندی گوساله

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 )قطعه( )قطعه( )راس( )راس( )راس(

 1 1 0115111 00 0511 0 310 0 3611 00 بوشهر

 1 1 503111 09 0051 5 005 0 0011 00 تنگستان

 1 1 61111 3 1 1 1 1 011 0 جم

 01111 0 3403411 99 0411 00 041 9 30641 001 دشتستان

 1 1 406511 30 0511 00 01 0 0911 05 دشتی

 1 1 61111 0 111 0 1 1 911 4 دیر

 1 1 35011 9 611 3 1 1 3011 33 دیلم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 عسلویه

 1 1 06111 0 1 1 1 1 1 1 کنگان

 1 1 0040111 01 3551 9 41 3 0011 01 گناوه

 01111 0 6433011 304 05011 09 101 06 06641 309 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ               
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 11یور استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال وضعیت تولیدات دام و ط: 1-99جدول شماره 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ:            

 

 شهرستان
 شیر
 )تن(

 گوشت قرمز
 ) تن(

 گوشت مرغ
 )تن(

 تخم مرغ
 )تن(

 عسل
 )تن(

 جمع
 )تن(

 مو
 )تن(

 پشم )تن(
 کرك
 )تن(

 پوست
 )جلد(

 1411 0 30 0 01109 05 16 5955 061 0610 بوشهر

 00945 1 31 1 0301 01 000 3390 006 0000 تنگستان

 00904 1 04 30 3330 303 40 330 004 0064 جم

 000033 0 301 40 00190 505 350 00091 0393 33555 دشتستان

 00051 3 50 01 4463 094 40 0565 145 3160 دشتی

 05603 0 5 05 3305 00 06 10 050 0600 دیر

 05011 1 06 4 0300 1 05 0493 009 0039 دیلم

 0506 1 0 0 0014 1 05 63 055 0305 عسلویه

 1443 1 06 6 959 00 03 304 000 063 کنگان

 03103 1 34 6 03505 01 01 1530 053 3091 گناوه

 391140 4 059 045 96593 0100 911 09111 4111 09941 استان
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    11ر استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال وضعیت تولیدات دام و طیو: 1-93جدول شماره 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ:       

 

 میلی کشاورزیصنایع تبدیلی و تک

های گسترده برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی حجم بسیاری از این محصوالت بصورت ضایعات از  علیریم تالش

شود. لذا  شود. این ضایعات عالوه بر هدر رفت منابع ارزشمندی نظیر آب، مانع رسیدن به خودکفایی نیز می چرخه مصرف خار  می

وری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات محصوالت ییر نفتی و  توان به افزایش بهره تکمیلی میاز مزایای عمده صنایع تبدیلی و 

 336، مجموعاً تعداد 11های مختلف زراعی، بایی، دامی و شیالتی در سال  . در استان بوشهر در بخش ایجاد اشتغال اشاره نمود

درصد از  3درصد از نظر تعداد واحد و  6اشد که نسبت به سال قبل ب نفر فعال می 5036واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی با اشتغال 

 نظر  شایلین رشد یافته است. 

 شهرستان
 شیر
 )تن(

گوشت 

 قرمز
 )تن(

گوشت 

 مرغ
 )تن(

تخم 

 مرغ
 )تن(

 عسل
 )تن(

 جمع
 )تن( 

 مو
 )تن(

 پشم 
 )تن(

 کرك 
 )تن(

 پوست 
 )جلد(

 1009 0.00 33 0 01401 00 10 6330 099 0136 بوشهر

 00363 1 30 1 0314 60 030 3351 005 0519 تنگستان

 04101 1 0 04 3005 300 41 309 050 0505 جم

 055149 0.4 391 90 00500 010 693 05000 0030 30935 دشتستان

 00456 3.0 54 00 9010 060 69 0440 153 0001 دشتی

 04945 3.90 6 04 3056 00 00 91 006 0616 دیر

 00906 1 31 5 0333 1 05 0463 316 0001 دیلم

 3901 1.03 0 3 0310 1 00 63 030 140 عسلویه

 0460 1.33 0 0 945.5 5.5 00 306 000 013 کنگان

 03510 1.11 00 0 03046.5 03.5 04 1659 010 3356 گناوه

 391051 9.5 059 046 91130 196 0315 01031 4101 01011 استان
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 استان صنایع تبدیلی و تکمیلی  واحدهایتعداد و میزان اشتغال : 1-95جدول شماره 

 9911-11های طی سال

درصد 

 تغییرات
 شرح 9911 9911

 تعداد 51 53 0
 زراعی

 اشتغال)نفر( 660 644 3.0

 تعداد 013 011 6.96
 بایی

 اشتغال)نفر( 0130 0105 1.40

 تعداد 01 01 1
 دامی

 اشتغال)نفر( 000 000 1

 تعداد 03 06 1.53
 شیالتی

 اشتغال)نفر( 0090 0340 4.63

 تعداد 300 336 6.0
 جمع

 اشتغال)نفر( 5011 5036 3.09

 د کشاورزی استان بوشهرسازمان جهاماخذ:                                  

 90، تعداد این صنایع 11ترین صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. در سال  بندی و فرآوری خرما از جمله عمده صنایع بسته

درصد از نظر ظرفیت افزایش یافته  4درصد از نظر تعداد و  6تن بوده است که نسبت به سال گذشته حدود  10611واحد با ظرفیت 

 باشد.  درصد خرمای تولیدی استان می 59یت این صنایع بالغ بر است. ظرف

 

 استان ی صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما واحدهایتعداد و ظرفیت : 1-96جدول شماره 

 9911-11های  طی سال

 فرآوری خرما جمع
صنایع بسته بندی 

 شرح خرما

 تعداد )تن(ظرفیت تعداد )تن(ظرفیت تعداد )تن(ظرفیت

99661 49 9151 1 41401 61 0019 

10011 90 1191 01 90401 40 0011 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                           
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 آبزیان

باشد. هزار تن می 311مرکز با ظرفیت  04بندر و تعداد مراکز تخلیه صید  06برابر با  11تعداد بنادر صیادی استان در سال 

فروند  531فروند قای ،  0091فروند شناور صیادی شامل  3101نفر صیاد، با  00041آبزیان در این سال توسط  عملیات صید انواع

فروند کشتی صورت گرفته است. به منظور حفظ ذخایر آبزیان و با توجه به سیاست های اجرایی شیالت کشور ساالنه از  30لنج و 

 63904بالغ بر  11های ساحلی استان در سال جموع صید انواع آبزیان در آبتعداد شایالن و شناورهای صیادی کاسته می شود. م

 34050ریز و تن صید سطح زی 0100درشت، تن صید سطح زی 00153تن ماهی شامل  61006تن بوده است که از این مقدار 

ه است. میزان صید ماهی تن میگو توسط صیادان استان صید شد 3000باشد. همچنین در این سال تن صید انواع کفزیان می

تن رسیده است. میزان صید میگو نیز نسبت به سال  63904تن  51000درصد افزایش یافته و از  5به میزان  19نسبت به سال 

 درصد افزایش یافته است. 051قبل 

کارگاه فعال جهت  06سایت پرورش میگو،  00با توجه به ظرفیت باالی بنادر استان جهت تولید میگوی پرورشی از جمله وجود 

تکثیر میگو و توان باالی تولید الرو میگو این صنعت می تواند به عنوان یکی از قابلیت های توسعه استان محسوب شود. میزان 

درصد افزایش یافته است که  5/9در حدود  19تن می باشد که نسبت به سال  30619به میزان  11تولید میگوی پرورشی در سال 

 کارگاه جدید در این سال مرتبط دانست. 3می توان به اضافه شدن یک سایت جدید و فعال شدن دلیل این امر را 

در قفس و  یتوجه به توسعه پرورش ماه ،یاز منابع آب یبردار فراوان در بهره یها تیبا توجه به وجود محدود در حال حاضر،

 ستیز طیوجود شرار این استان نوار ساحلی طوالنی و . داست دهیآیاز گردی در سطح کشور ادیص یها تیآن با فعال ینیگزیجا

فعالیت پرورش  15ی سبب شده تا سرمایه گذاران به سمت این فعالیت گرایش یابند. طی سال کیو امکانات مناسب اکولوژ یطیمح

ای تنگستان و در شهرستان ه 16ماهی در قفس در دریاچه سد رئیسعلی دلواری در شهرستان دشتستان آیاز و پس از آن در سال 

تن تولید داشته است. در  351به میزان  11دیر نیز واحدهای پرورش ماهی در قفس در دریا شروع به کار نموده است و در سال 

به دلیل مشکالت فنی و مدیریتی در تامین بچه ماهی و محدودیت در واردات بچه ماهی و تجهیزات اجرایی میزان تولید  11سال 

شرکت سرمایه گذاری در این سال موف  به تولید و پرورش ماهی در  3سال قبل کاهش یافته بطوریکه تنها در این سال به نسبت 

 قفس شده اند. 

واحد درصد افزایش  0/1کیلوگرم می باشد که نسبت به سال قبل به میزان  5/01به میزان  11مصرف سرانه آبزیان در سال 

 داشته است.
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 لید انواع آبزیان به تفکیک بنادر صیادی آمار صید و تو: 1-97جدول شماره 

 واحد: تن        9911-11های طی سال

 شهرستان

 صید انواع آبزیان

 )انواع ماهی و میگو(

صید ماهی )کفزیان، سطح 

 زیان درشت، سطح زیان ریز(
 صید انواع کفزیان

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 9340 00930 06410 05100 04166 06095 بوشهر

 0106 3035 5034 5119 5403 5046 تنگستان

 045 009 404 500 413 504 دشتی

 3311 0433 4944 4153 9000 9105 دیر

 3160 3010 0640 3510 0101 3400 دیلم

 049 641 3115 3101 3115 3101 عسلویه

 03040 01300 30900 30309 30139 30345 کنگان

 669 601 0343 400 0060 443 گناوه

 34050 00114 61006 59100 63904 51111 تاناس
 

 آمار صید و تولید انواع آبزیان به تفکیک بنادر صیادی : 1-97جدول شماره ادامه 

 واحد: تن        9911-11های طی سال

 شهرستان
 صید میگو صید سطح زی ریز صید سطح زی درشت

9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 0365 550 015 000 9305 0416 بوشهر

 095 069 05 00 0366 3603 تنگستان

 05 0 31 0 053 063 دشتی

 360 60 59 16 5601 0000 دیر

 345 031 010 6 0514 010 دیلم

 1 1 00 31 3546 3300 عسلویه

 95 34 0011 0100 4160 0130 کنگان

 13 00 60 04 500 000 گناوه

 3000 166 0100 0504 00153 05514 استان

 مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر                
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 9911-11های   آمار برخی شاخص های شیالت طی سال: 1-91جدول شماره 

 عنوان ردیف
 واحد 

 اندازه گیری
9911 9911 

 04 04 مرکز مرکز تخلیه صید 0

 06 06 بندر بنادر صیادی  3

 311111 311111 تن ظرفیت تخلیه صید 0

 00041 00011 نفر تعداد صیاد 0

5 

 تعداد شناور صیادی

 0091 0044 فروند قای 

 531 509 فروند لنج 6

 30 33 فروند کشتی 4

 5/01 0/01 کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان 9

 06 00 کارگاه تعداد مراکز تکثیر میگو ) فعال( 1

 00 01 سایت تعداد سایتهای پرورشی فعال 01

 5603 5039 تارهک مساحت سایت های پرورش میگو 00

 000 011 مزرعه تعداد مزارع پرورش میگو فعال 03

 30619 30464 تن میزان تولید میگوی پرورشی 00

 351 011 تن میزان تولید پرورش ماهی در قفس 00

 5051 0011 نفر تعداد شایلین در بخش آبزی پروری 05

 005 001 میلیون دالر صادرات آبزیان 06

 : اداره کل شیالت استان بوشهرمأخذ               
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 منابع طبیعی

هکتار  339064شامل  11باشد. وسعت منابع طبیعی استان بوشهر در سال منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع و بیابان می    

بیعی و درصد از این اراضی دولتی توسط اداره کل منابع ط 15باشدکه هکتار بیابان می 000693هکتار مرتع و  0360300جنگل، 

دهند. وسعت مراتع متوسط و فقیر در این آبخیزداری اخذ سند گردیده است. اکثر مراتع استان را مراتع فقیر و متوسط تشکیل می

 43هکتار از مراتع استان را مراتع خوب تشکیل می دهد و حدود  9411هکتار می باشد. تنها  900930و  001594سال به ترتیب 

 ان دشتستان واقع شده است. یالب مراتع استان در شهرستان های دشتستان و دشتی قرار دارد. درصد این مراتع در شهرست

% از مساحت 59/0درصد از مساحت استان و  9/1باشدکه هکتار می 339064بالغ بر  11های استان در سال مساحت جنگل

های دست هکتار آن را جنگل 06443تی( و های طبیعی )حفاظهکتار آن را جنگل 300015های کشور است. از این سطح جنگل

 دهند.کاشت و پارك جنگلی تشکیل می

 0/00هکتار یعنی  000693های منابع طبیعی استان بوشهر بیابان و اراضی بیابانی است. مساحت اراضی بیابانی یکی از عرصه

هکتار، اراضی شور  44/3011ت ای به مساحهای ماسهشود. این اراضی شامل پهنهدرصد از مساحت استان را شامل می

 هکتار است.  11/301050هکتار و اراضی بدون پوشش به مساحت  31/91130

باشد، درصد اراضی بیابانی در این شهرستان می 04اول قرار دارد و  شهرستان دشتی از نظر وسعت اراضی بیابانی در رده

کانون  06های دوم و سوم قرار دارند. همچنین اضی بیابانی در ردهدرصد از ار 04و  09های دیر و تنگستان به ترتیب با شهرستان

 هکتار شناسایی شده است. 050600بحرانی فرسایش بادی به مساحت 

کاری، تولید نهال جنگلی، مراقبت در راستای حفظ و احیاء ذخایر و منابع استان طی سالیان متمادی اقدامات مهمی از جمله کپه

داری، احداث بند  های جنگلی، اجرای عملیات آبخیزداری، اجرای عملیات جنگل، نگهداری و تجهیز پاركو آبیاری، احداث، توسعه

 خاکی و ... صورت گرفته است.

به منظور کنترل فرسایش و تخریب اراضی، افزایش نفوذ آب و حفظ آن در خاك، تقویت سفره های زیر زمینی، جلوگیری از 

گیاهی، بهبود وضعیت کشاورزی، کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل در مناط   تخریب و فرسایش خاك، افزایش پوشش

های بند سنگی مسکونی و زراعی )از جمله اجرای عملیات آبخیزداری در باالدست شهرهای کنگان و برازجان( اقدام به اجرای سازه

 مالتی در حوزه های آبریز باالدست این مناط  شده است.

فقره پروانه  0315سامانه عرفی تشکیل گردیده است و تاکنون  115هکتار مراتع بوده که از  0360300.05استان بوشهر دارای 

واحد دامی بوده که از این تعدد  0090015خانوار دامدار در مراتع استان زندگی می کنند که دارای  4431چرا صادر گردیده و 

 واحد دامی مجاز می باشد. 511635

قرار گرفته است و با توجه به پوشش کم  یو زاگرس یعمان جیدر منطقه خل یشیو رو یاهیگ استان بوشهر از لحاظ پوشش

و  یربومیو ی یبوم یهابا استفاده از گونه یاقدام به جنگلکار 11سال در ، استان ییآب و هوا طیدرخت و درختچه با توجه به شرا

 یاز پارك ها زیو تجه ی، مراقبت و نگهداراصله 61111 ی در سطحجنگل هاینهال دیتول ی در سطح استان وسازگار با کم آب

 ،یاهیگ پوشش شیبا هدف افزاهکتار  433ی در سطح سنوات یجنگل ها یاریمراقبت و آب در سطح مورد( 4)به تعداد  یگردشگر
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استان نموده  یابانیسطح ب شیاز افزا یریجلوگ خاك، یرینفوذپذ شیخاك، افزا شیاز فرسا یریمنظر و گردشگاه، جلوگ ییبایز

 است.

، در استان بوشهر یباد شیفرسا یهکتار کانون بحران 050650در سطح استان و یابانیهکتار عرصه ب 000693با توجه به وجود 

 ها اعتبارات بسیار مناسبی به منظور تثبیت این مناط  حساس اختصاص داده شده است. زگردیجهت مقابله با گردویبار و ر به

 طیبا توجه به شرا یو سازگار با کم آب یبوم یهابا استفاده از نهال یهمچون نهالکار یمختلف یهاپروژههمچنین در این سال 

 0111ی در سطح ابانیدست کاشت ب یهاجنگل تیری، مدریآبگ ی، احداث هاللهکتار 651در سطح  استان ییخاص آب و هوا

 0601در سطح در استان  یسنوات یهاینهالکار یاریت و آبمراقب نیو همچن هکتار 03011در سطح  چرا و قرق تیری، مدهکتار

 .نموده است یابانیدر استان در نقاط ب یباد شیفرسا یهابردن کانون نیبه از ب یانیانجام گرفته است که کمک شاهکتار 

تان اشاره نمود که در شهرستان دشتس یکربن با مشارکت جوامع محل بیو ترس میبه پروژه تعم توانیم ییاقدامات اجرا گریاز د

آن  ییمردم روستا یبر زندگ زین یصندوق از لحاظ اقتصاد لیو تشک یبا آموزش جوامع محل یمشارکت یهاپرروژه یعالوه بر اجرا

 گذار بوده است. ریمنطقه تاث

 ) هکتار(     11های استان بوشهر در سال ها، مراتع و بیابانمساحت جنگل: 1-91جدول شماره 

 مساحت جنگل
 راتعم

 بیابان
 فقیر متوسط خوب

339064 9419/91 001594/45 900930/50 000693 

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

 

 واحد :  ) هکتار (  11سطح  مراتع ، جنگل ها و بیابان های  استان به تفکیک شهرستان طی سال : 1-10جدول شماره 

 شهرستان
 مراتع

 جمع درجه سه جه دودر درجه یک

 00453/90 31004/63 00166/11 669/30 بوشهر

 030053/19 19909/00 33061/04 040/39 تنگستان

 094000/10 303001/09 064319/10 4555/63 دشتستان

 341011/99 091999/91 91341/34 033/90 دشتی

 14640/01 10416/09 5160/40 1 دیر

 014300/00 40333/99 05111/59 49/14 دیلم

 34159/50 30013/11 0565/60 1 کنگان

 44161/51 01606/06 09000/00 1 گناوه

 99061/31 55403/60 03606/65 1 جم

 03530/03 00159/10 01563/09 1 عسلویه

 0360300/05 900930/50 001594/45 9419/91 استان
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 واحد :  ) هکتار (  11ستان به تفکیک شهرستان طی سال های ا سطح  مراتع ، جنگل ها و بیابان: 1-10جدول شماره ادامه 

 شهرستان
 جنگل

 جمع بیابان
 جمع حفاظتی دست کاشت

 00090 09140 05000 00300 914 بوشهر

 40011 56500 00696 00040 0505 تنگستان

 09366 1 09366 09103 350 جم

 000394 06111 10094 99354 6001 دشتستان

 064003 030511 00603 01991 0403 دشتی

 66359 61011 5159 5140 990 دیر

 06141 06411 341 014 060 دیلم

 05099 05111 099 000 54 عسلویه

 39130 06103 03991 03001 501 کنگان

 00360 9660 3611 1 3611 گناوه

 551901 000693 339064 300015 06443 استان

 ی استان بوشهرمأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدار

 واحد :  )هکتار(  11های طبیعی، دست کاشت و ذخیره گاه های جنگلی استان طی سال سطح  جنگل: 1-19جدول شماره 

 های  طبیعی جنگل های جنگلی جمع کل عرصه شهرستان
 فضاهای سبز

 )دست کاشت( 
 های جنگلی ذخیره گاه

 1.0 914 00300 05000 بوشهر

 9 0505 00040 00696 تنگستان

 669 350 09103 09366 جم

 064.4 6001 99354 10094 دشتستان

 35.35 0403 01991 00603 دشتی

 05.0 990 5140 5159 دیر

 1 060 014 341 دیلم

 050.56 54 000 099 عسلویه

 446 501 03001 03991 کنگان

 1 3611 1 3611 گناوه

 3100.15 06443 300015 339064 استان

 ل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهرمأخذ: اداره ک
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 صنعت و معدن -سوم  فصل

 

 

 

 مقدمه

 اجتماعی، های بخش سایر با ای با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده معدن و بخش صنعت

معدن نه تنها  و . بخش صنعتباشد های اقتصادی کشور تواند یکی از موثرترین پیشران ه ایران است و میجامع سیاسی و اقتصادی

مدی کشور را برای دستیابی به امنیت، آتواند اقتدار و کار تواند سهم باالیی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می می

بانکی،  های مختلف مانند حوزه پولی و ارتباط گسترده این بخش با بخشد. عدالت، رفاه، آزادی، استقالل و عزت ملی تقویت نمای

های دیگر و میزان اثر گذاری  کننده و تولیدکننده و بسیاری بخش بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف

 .معدن است و صنعتبخش ها نشانگر اهمیت باالی شناخت  و اثر پذیری از این بخش

بی با خلیج فارس، ذخایر عظیم نفت و گاز، ذخایر قابل توجه مواد کیلومتر مرز آ 106های طبیعی استان مانند دارا بودن  پتانسیل

هزارتن  001معدنی همچون سنگ آهک، سنگ گچ و سنگ الشه، وجود شش میلیون اصله نخل خرما با تولید ساالنه بیش از 

گذاری  با انجام سرمایه خرما، اراضی مستعد پرورش میگو به همراه استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در شهرستان عسلویه

های گاز و واحدهای پتروشیمی، این انتظار را بوجود آورده که بخش صنعت و معدن  ها میلیارد دالری در زمینه ایجاد پاالیشگاه ده

 صاحب نقش محوری در اقتصاد استان گردیده و جایگاه این بخش در سطح ملی ارتقا یابد. 

 که به میزان استخرا  هزار تن  3690010و بر حسب ذخیره قطعی  تن هزار 30119معادن استان بوشهر  استخرا ظرفیت 

تن برآورد شده است. همچنین استان بوشهر با موقعیت مناسب ساحلی و نزدیکی منابع معدنی به ساحل از  0340063.5

ای شناسایی شده در استان ه . مهمترین اندیس .های باالیی برای صدور مواد معدنی فرآوری شده و خام برخوردار است ظرفیت

  باشد. شامل سنگ الشه، سنگ گچ، سنگ آهک، مخلوط کوهی، سنگ نمک، مارن و آلوین می

 

 بخش صنعت 

 جایگاه صنعت استان در سطح ملی

گذاری اشتغال هر نفر  میلیارد ریال و سرانه سرمایه 046.0در استان  0011گذاری هر طرح صنعتی در پایان سال  متوسط سرمایه

باشد. باال  میلیارد ریال می 00.0و 510.5به ترتیب   0019میلیارد ریال بوده در حالی که این ارقام برای سال 00.3ها  این طرحدر 

های پتروشیمی که جزء  های صنعتی در استان نسبت به کل کشور از یک طرف به دلیل اجرای طرح بودن هزینه اجرای طرح

ها در استان با توجه به شرایط  های ساخت و ساز و زیرساخت دیگر به دلیل باال بودن هزینه باشند و از طرف بر می های سرمایه طرح

 اقلیمی نسبت به سایر مناط  است.
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میلیارد ریال و 300051گذاری  فقره جواز تأسیس صنعتی معتبر با پیش بینی سرمایه 631تعداد  0011در مجموع تا پایان سال 

درصد  3.9و  4.9وجود داشته که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، و اشتغال به ترتیب  نفر در استان بوشهر31440اشتغال 

 درصد کاهش داشته است.  -01.14افزایش و از نظر سرمایه گذاری 

گذاری برای هر واحد شغلی در این  و متوسط سرمایه 016.0در استان  0011گذاری هر طرح صنعتی در سال  متوسط سرمایه

باشد. دالیلی که در مورد  میلیاردریال می 4.0و 065.3میلیاردریال بوده در حالیکه این ارقام برای کل کشور به ترتیب 0.0واحدها 

 باال بودن هزینه اجرای طرحهای صنعتی در استان نسبت به کل کشور ذکر شد در مورد واحدهای تولیدی نیز مصداق دارد. 

نفر  30615میلیارد ریال و اشتغال  010011گذاری  برداری با سرمایه ه پروانه بهرهفقر 500تعداد  0011در مجموع تا پایان سال 

  -9.0،   -1.4و  -0.4در استان بوشهر وجود داشته که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد ، سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب  

 درصد کاهش داشته است.

 

 11در استان با کشور در سال مقایسه جواز تاسیس صادره : 9-9جدول شماره 

 تعداد شرح
 سرمایه گذاری

 )میلیارد ریال (
 اشتغال

 133540 6951330 00531 کشور

 6090 39501 369 استان

 1.41 1.0 1.65 نسبت )درصد(

  مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده                                 
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11جواز تاسیس صادره در استان با کشور در سال مقایسه 

  
 

 11 مقایسه پروانه بهره برداری صادره در استان با کشور در سال: 9-1جدول شماره 

 تعداد شرح
 سرمایه گذاری

 )میلیارد ریال (
 اشتغال

 055013 3000109 4600 کشور

 0006 01339 50 استان

 1.94 1.1 1.4 نسبت )درصد(

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده                      
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   11 مقایسه پروانه بهره برداری صادره در استان با کشور در سال

 
 مقایسه مجوزهای صنعتی صادره استان بوشهر با کل کشور : 9-9جدول شماره 

 9911 -11در سال های 

 

 

 سال

 

 

 شـــرح

 جواز تأسیس

 گذاری هسرمای تعداد
 اشتغال

 

 گذاری متوسط سرمایه

 هر طرح 

گذاری  سرانه  سرمایه

 اشتغال

 میلیاردریال میلیاردریال نفر میلیاردریال فقره واحد

0019 
 0.0 60.1 0005 01491.3 040 استان

 5.4 001.3 600119 0690103.9 39010 کشور

0011 
 0.0 016.0 6090 39501 369 استان

 4.0 065.3 133540 6951330 00531 کشور

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده

 

 9911 -11مقایسه مجوزهای صنعتی صادره استان بوشهر با کل کشور در سالهای   : 9-9جدول شماره ادامه 

 سال
 شـــرح

 پروانه بهره برداری

 گذاری سرمایه تعداد
 اشتغال

 

 گذاری متوسط سرمایه

 هر طرح 

گذاری  سرانه  سرمایه

 اشتغال

 میلیاردریال میلیاردریال نفر میلیاردریال فقره واحد

0019 
 01.5 0103.4 0900 40515.6 01 استان

 6.3 013.9 019051 645010 6543 کشور

0011 
 00.0 056.0 0006 01339 50 استان

 00.4 341.0 055013 3000109 4600 کشور

 و تجارت استان و محاسبات نگارندهمأخذ: سازمان صنعت، معدن 
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 جواز تأسیس

نفر صادر  6090بینی اشتغال  و پیش ریال میلیارد 39501 گذاری بینی سرمایه فقره جواز تأسیس با پیش 369 تعداد 11در سال 

 فزایش  داشته است. درصد ا 99.4،  060.5،  56.4گذاری و اشتغال به ترتیب گردیده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، سرمایه

 

 یمقایسه جواز تاسیس صادره ط: 9-3جدول شماره  

 در استان بوشهر 9911-11 یها سال 

 عنوان
 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ) میلیارد ریال(

 اشتغال

 ) نفر(

 0005 01491.3 040 19جواز تاسیس صادره در  سال 

 6090 39501 369 11جواز تاسیس صادره در  سال 

  صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ: سازمان 

 

 مقایسه وضعیت جوازهای تاسیس صنعتی استان)تجمعی( : 9-5جدول شماره 

 9911-11تا پایان سال های 

 عنوان
 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ) میلیارد ریال(

 اشتغال

 ) نفر(

وضعیت موجود جواز تاسیس تا پایان   
 19اسفند ماه 

545 399001 31303 

سیس تا پایان وضعیت موجود جواز تا  
 11اسفند ماه 

631 300051 31440 

 3.9 01.14- 4،9 درصد تغییرات

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارنده              

 

 مقایسه جوازهای تاسیس صادره با کشور واستان های همسایه 

 نفر 100390اشتغال بینی پیش و ریال میلیارد 6403300.1 سرمایه بینی پیش با تاسیس جواز فقره 00195 تعداد 0011 سال در

  گردیده صادر

نفر که در مقایسه  6090میلیارد ریال واشتغال 39501فقره  جواز تاسیس با سرمایه  369است. به همین ترتیب در استان تعداد 

 ارد.با استان های همسایه از نظر  تعداد ، اشتغال و سرمایه گذاری در رتبه چهارم قرار د

صادر شده  فقره 3400 و 0645 و 0401 با ترتیب به و فارس رضوی، یزد استان های خراسان در تاسیس جواز تعداد بیشترین

 است.
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 11و  11 یها در سال های همسایه مقایسه جوازهای تاسیس صادره با کشور و استان: 9-6جدول شماره 

 استان

 درصد تغییر 9911سال 9911سال 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
 عدادت

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز

 99.4 060.5 56.4 6090 39501 369 0005 01491.3 040 بوشهر

 50.1 009.6 59.6 00593 600563.0 0609 31503 354060.3 0101 خوزستان

 60.5 300.1 40.5 01004 005001 3400 30300 014051.5 0510 فارس

کهگیلویه و 

 حمدبویرا
066 9155.3 3043 010 03053.54 3316 06.1 05.4 0.3- 

 -0.1 510.0 05.6 00110 543935.3 596 03511 93950.0 514 هرمزگان

 00.5 93.4 05.3 100390 6403300.1 00195 600119 0690103.9 39010 کل کشور

 صنعت، معدن و تجارت  وزارت مأخذ: مأخذ: 

 

 های همسایه استانان بوشهر و استمقایسه جوازهای تاسیس صادره 
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 11و  11 یها در سال های همسایه مقایسه پروانه بهره برداری صادره با کشور و استان: 9-7جدول شماره 

 استان

 درصد تغییر 9911سال 9911سال 

 تعداد
سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز

 -36.1 -40.3 09.5 0006 01339 50 0900 40515.6 01 بوشهر

 0.1 0910.0 00.1 0500 613141.3 010 0064 05000.5 005 خوزستان

 -00.6 -0.6 00.3 0000 01031.3 035 0414 01190.1 394 فارس

کهگیلویه و 

 بویراحمد
09 461.1 055 01 0164.1 314 5.0 09.6 06.0- 

 00.0 -50.1 51.3 0616 00010.6 90 0310 30910.4 44 هرمزگان

 01.1 063.0 5.9 031105 0440900.1 6155 019051 645010.1 6543 کل کشور

 صنعت، معدن و تجارت  وزارت مأخذ:      

 

 های همسایه و استاناستان بوشهر مقایسه پروانه بهره برداری صادره 

 
 

 

 توزیع شهرستانی جوازهای تأسیس صادره 

فقره جواز تاسیس با  369، تعداد 0011  ی از این موضوع است که در سالهای صنعتی صادره حاک آمار جواز تاسیس

درصد  61درصد از تعداد، همچنین  94نفر صادر گردیده است. حدود  6090بینی اشتغال  ریال و پیش میلیارد  39501گذاری  سرمایه
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ادره استان طی سال مذکور به بینی شده جوازهای تاسیس ص درصد از مجموع اشتغال پیش 93گذاری و  از میزان سرمایه

 های بوشهر، تنگستان، کنگان، گناوه، دشتستان و دشتی اختصاص داشته است.  شهرستان

فقره جواز  631نشانگر این موضوع است که تعداد  0011های صنعتی صادره تا پایان سال  آمار وضعیت موجود جواز تاسیس

درصد تعداد،  95.0نفر در استان وجود داشته است. که  31440ریال و اشتغال میلیاردریال  330051گذاری  تاسیس معتبر با سرمایه

الذکر  های فوق بینی شده این جوازهای تاسیس نیز به شهرستان درصد اشتغال پیش 65.0گذاری و  بینی سرمایه درصد پیش 00.1

 اختصاص دارد. 
 

 سیس صادره توزیع صنعتی جوازهای تأ

درصد از تعداد  09.5نشانگر این موضوع است که،  11تی صادره استان تا پایان سال بررسی آمار جوازهای تاسیس صنع

بینی شده این جوازها به صنایع  درصد از اشتغال پیش 00.1گذاری و  بینی سرمایه درصد پیش 45.1جوازهای تاسیس صادره استان، 

( اختصاص دارد. پالستیک حصوالت ازالستیک وم ،محصوالت شیمیائی و ساخت مواد، های حاصل ازنفت وردهآکک وفرشیمیایی )

بینی شده جوازهای تاسیس صادره استان  درصد از اشتغال پیش35.0درصد سرمایه گذاری و  06.1درصد از تعداد،  0/00در مجموع 

به محصوالت یذایی، کانی ییرفلزی، ساخت ماشین آالت و تجهیزات و محصوالت فلزی فابریکی و مابقی به سایر صنایع 

 ختصاص داشته است.ا
 

 صادره سیستأ جوازهای وضعیت پیشرفت فیزیکی

 از درصد 51.5 است که، این بیانگر 11 پایان سال تا استان صادره صنعتی تاسیس جوازهای فیزیکی پیشرفت وضعیت بررسی

 درصد0.5درصد،  01یک تا  فیزیکی پیشرفت دارای درصد 09.1 استان دارای پیشرفت فیزیکی صفر بوده، صادره تاسیس جوازهای

 فیزیکی دارای پیشرفت درصد 00.1درصد،  51 تا 01 فیزیکی پیشرفت دارای درصد 0.1درصد،  01تا  31 فیزیکی پیشرفت دارای

 باشند.   درصد می 61باالتر از 
 

 11و  11 یها شهرستان در سال کیصادره استان به تفک یصنعت سیتاس یجوازها وضعیت: 9-1جدول شماره 

 شهرستان
9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 0015 01610594 006 0400 0690499 49 بوشهر
 514 0660610 30 043 614665 06 تنگستان
 35 16111 0 03 13640 0 جم

 010 0011133 01 034 449103 33 دشتستان
 311 3040400 4 016 0060990 03 دشتی
 936 6199013 04 030 361906 1 دیر
 340 0091310 04 61 003001 5 دیلم
 391 653610 01 011 066551 03 کنگان
 650 3490441 04 310 015616 00 گناوه
 01 060614 0 1 1 1 عسلویه
 6090 39501011 369 0005 01491311 040 کل استان

 معدن و تجارت استانمأخذ: سازمان صنعت، 



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
237 

 

 11و  11 یها سال انی( تا پایشهرستان )تجمع کیاستان به تفک یصنعت سیتاس یجوازها تیوضع: 9-1جدول شماره 

 شهرستان

9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 5103 04166155 340 0410 00009619 304 بوشهر

 0405 4195615 61 0001 6013904 50 تنگستان

 15 331611 6 010 041051 4 جم

 0144 3603191 64 0000 3031009 40 دشتستان

 909 00499011 31 954 0631039 04 دشتی

 0033 00490560 50 0150 016001095 00 دیر

 0001 41015336 36 114 61060900 30 دیلم

 914 0035055 51 900 0001010 60 کنگان

 0044 0630199 03 413 0009036 06 گناوه

 0541 00001544 1 3013 56104100 06 عسلویه

 31440 300051006 631 31303 399001016 545 کل استان

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 11و  11 یها صنعت در سال کیتفکصادره استان به  یصنعت سیتاس یجوازها تیوضع: 9-90جدول شماره 

 گروه صنعت

9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 00 305911 0 00 013411 0 استخرا  سایرمعادن

 633 0006036 03 311 405695 00 محصوالت یذائی وآشامیدنیها

 03 09511 0   1 تنباکو و توتون از محصوالت

 40 540410 0 56 053460 0 ساخت منسوجات

 305 000361 5 095 056454 4 خز پوست آوری عمل و پوشاك

-چمدان  -چرم = کیف -دبایی 
 کفش

0 03001 30 3 01005 00 

 046 001601 03 30 09041 3 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 10 011131 5 015 0144100 6 ساخت کایذومحصوالت کایذی

 1 1 1 1 1 1 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 035 0031050 00 050 369003 9 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 030 0361360 30 001 3519640 33 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 0010 9560009 01 401 0300504 05 سایرمحصوالت کانی ییرفلزی 

 039 3300010 3 33 60930 3 ساخت فلزات اساسی 

 091 569161 00 301 000405 03 محصوالت فلزی فابریکی 

 604 0006050 01 001 311513 4 آالت وتجهیزات ساخت ماشین

 096 496569 09 010 013041 6 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 1 1 1 06 390605 5 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

-دقی -اپتیکی-ابزارپزشکی
 ساعت

0 019415 50 0 000041 45 

 301 050401 0 034 041455 5 وسایل نقلیه موتوری

 645 0959950 01 311 90101 0 سایرتجهیزات حمل ونقل

 300 430306 00 60 15390 5 مبلمان سایرمصنوعات

 30 93151 3 06 65940 0 بازیافت

 500 0019101 34 013 644401 01 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

های پشتیبانی و کمکی  فعالیت
های  حمل و نقل فعالیت

 (های مسافرتی آژانس
1 1 1 30 0105650 003 

 15 065191 0 1 1 1 (01ماشین آالت دفتری وحسابداری )

 00 090915 4 1 1 1 (43) مربوطه کامپیوتروفعالیتهای

 6090 39501011 369 0005 01491311 040 کل استان
 تجارت استانمأخذ: سازمان صنعت، معدن و 
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 11و  11 یها سال انی( تا پایصنعت )تجمع کیاستان به تفک یصنعت سیتاس یجوازها تیوضع :9-99جدول شماره 

 گروه صنعت
9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 411 221512 41 481 352382 41 استخرا  سایرمعادن

 4313 2121335 14 4181 1328124 81 محصوالت یذائی وآشامیدنیها

 43 25811 4 8 2238 4 تنباکو و توتون از محصوالت

 212 4281124 41 221 4482151 5 ساخت منسوجات

 238 131251 43 124 112122 42 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

 12 21228 2 14 22141 3 کفش-چمدان-کیف-چرم -دبایی 

 334 182141 41 82 21121 8 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 128 4122215 45 882 3122322 31 ساخت کایذومحصوالت کایذی

 1 1 1 1 1 1 انتشاروچاپ وتکثیر

 3413 423182815 1 2211 342455815 41 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 2583 14484245 18 2823 13332422 13 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 4133 2882212 11 212 2341381 13 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 3822 38282523 21 3422 1113221 441 سایرمحصوالت کانی ییرفلزی

 412 3353123 1 352 218228 8 ساخت فلزات اساسی

 121 288512 21 845 543212 21 محصوالت فلزی فابریکی

 221 2812322 35 121 282332 32 تساخت ماشین آالت وتجهیزا

 431 312824 8 41 32183 4 وحسابداری آالت دفتری ماشین

 115 4183432 22 221 4421812 33 آالت ودستگاههای برقی ماشین

 44 31281 4 11 423855 2 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 444 321148 1 12 442282 1 ساعت-دقی -اپتیکی-ابزارپزشکی

 3182 3231515 41 4222 3322245 2 یه موتوریوسایل نقل

 4212 3218122 38 4111 3544155 33 سایرتجهیزات حمل ونقل

 112 281141 38 342 322142 41 مبلمان سایرمصنوعات

 341 318148 2 312 384122 43 بازیافت

 221 4142111 82 1 222282 28 فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛

 4152 4553333 82 211 4488311 15 مهندسی  ای خدماتسایرفعالیته

 11 821518 5 1 411111 3 های مربوطه کامپیوتر و فعالیت

 1 1 1 1 1 1 فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط

 31222 322282211 131 31343 355212411 828 کل استان

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 11های صنعتی تا پایان سال  ت پیشرفت فیزیکی طرحوضعی: 9-91جدول شماره 

 پیشرفت فیزیکی
 تعداد

 )فقره(
 ریال( سرمایه )میلیارد

 اشتغال

 )نفر(

 2244 21111 212 صفر درصد

 8222 445242 442 درصد 4-42

 2844 32515 35 درصد 22- 31

 124 41521 38 درصد 11-82

 3152 12213 54 به باال 11

 31222 322282 131 کل

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 

 برداری صدور پروانه بهره

نفر صادر  0006میلیارد ریال و اشتغال  01339گذاری بالغ بر  برداری با سرمایه فقره پروانه بهره 50درمجموع  0011در سال 

درصد  -36.1و   -40.3ه و اشتغال به ترتیبدرصد افزایش و از نظر سرمای 09.5گردیده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، 

برداری با  فقره پروانه بهره 500، تعداد 11تا پایان سال برداری  کاهش یافته است. همچنین در خصوص وضعیت موجود پروانه بهره

سرمایه و اشتغال  ،نفر وجود داشته که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد  30619ریال و اشتغال  میلیارد  010011سرمایه گذاری 

 است. درصد کاهش یافته  -9.0و  -1.4،  -0.4به ترتیب  

 

 در استان بوشهر 9911- 11مقایسه وضعیت پروانه بهره برداری صادره طی سالهای : 9-99جدول شماره 

 عنوان
 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ریال( )میلیارد

 اشتغال

 )نفر(

 0900 40515.6 01 19پروانه بهره برداری صادره در  سال 

 0006 01339 50 11پروانه بهره برداری صادره در  سال 

 -36.1 -40.3 09.5 درصد تغییرات

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 در استان بوشهر 9911- 11مقایسه وضعیت پروانه بهره برداری صادره طی سالهای 

 
 

 در استان بوشهر 9911-11 یها بهره برداری تا پایان سالمقایسه وضعیت موجود پروانه : 9-93جدول شماره 

 عنوان
 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ریال( )میلیارد

 اشتغال

 (نفر)

 35960 013050 554 19وضعیت موجود پروانه بهره برداری تا پایان اسفند ماه   

 30615 010011 500 11وضعیت موجود پروانه بهره برداری تا پایان اسفند ماه   

 9،0- 1،4- 0،4- د تغییراتدرص

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 در استان بوشهر 9911-11 یها مقایسه وضعیت موجود پروانه بهره برداری تا پایان سال

 
 

 

 برداری صادره های بهره توزیع شهرستانی پروانه

درصد از تعداد واحدهای  1/66، 0011ت که تا پایان سال برداری صادره حاکی از این موضوع اس های بهره آمار موجود پروانه

درصد از اشتغال صنعتی ایجاد شده این واحدها به  40.5گذاری انجام شده و  درصد سرمایه 60.3برداری استان،  صنعتی در حال بهره

های صنعتی  نوان قطبچهار شهرستان بوشهر، دشتستان، کنگان و عسلویه اختصاص دارد، به عبارتی این چهار شهرستان به ع

نفر  51گردند. قریب به اتفاق واحدهای بزر  صنعتی استان که شامل واحدهای تولیدی با اشتغال باالی  استان شناخته می

اند و در حقیقت بوشهر، دشتستان، کنگان و عسلویه خاستگاه اصلی صنعت استان  باشند در این چهار شهرستان قرار گرفته می

 باشند.  می

ها میلیارد دالری درجنوب استان بوشهر، ساختار توزیع  طقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حجم سرمایه گذاری دهایجاد من

های  گذاری های این منطقه موجب سوق دادن سرمایه فضایی مراکز صنعتی استان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و استمرار فعالیت

 مل کنگان، عسلویه، دیر ، دشتی و تنگستان گردیده است. های جنوبی استان شا صنعتی به سمت شهرستان

 

 برداری صادره های بهره توزیع صنعتی پروانه

 5/13درصد از تعداد،  0/00نشانگر این موضوع است که،  0011برداری صادره استان تا پایان سال  های بهره بررسی آمار پروانه

، های حاصل ازنفت وردهآکک وفرها به صنایع شیمیایی) ل اسمی این پروانهدرصد از اشتغا 0/05گذاری انجام شده و  درصد سرمایه

 ( اختصاص دارد. محصوالت ازالستیک وپالستیک ،ییمحصوالت شیمیا و ساخت مواد
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 11و  11 یها شهرستان در سال کیصادره استان به تفک یبردار بهره یها پروانه تیوضع: 9-95جدول شماره 

 شهرستان

9911 9911 

 ادتعد

 )فقره(

 سرمایه

 ریال( )میلیارد

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ریال( میلیارد)

 اشتغال

 )نفر(

 0156 3409 30 00 05.6 1 بوشهر

 1 0 0 34 06 0 تنگستان

 01 006 5 1 1 1 جم

 40 316 4 56 000 01 دشتستان

 00 50 5 31 55 0 دشتی

 53 05446 3 03 09 5 دیر

 0 0 3 31 01 3 دیلم

 60 350 4 1 1 1 کنگان

 03 04 0 43 00 0 گناوه

 05 05 0 0545 40330 3 عسلویه

 0006 01339 50 0900 40515.6 01 کل استان

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان       

 

 11و  11 یسالها انی( تا پایشهرستان )تجمع کیاستان به تفک یبهره بردار یپروانه ها تیوضع: 9-96جدول شماره 

 شهرستان

9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ریال( )میلیارد

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 ریال( میلیارد)

 اشتغال

 )نفر(

 9404 6900 046 9469 5590 044 بوشهر

 001 316 05 504 003 01 تنگستان

 3011 1600 01 3063 1505 05 جم

 3540 0139 009 3114 0945 031 دشتستان

 963 0561 04 950 0511 04 دشتی

 0339 54110 34 0306 03350 03 دیر

 394 0054 00 011 0051 05 دیلم

 419 3661 03 440 3006 00 کنگان

 060 306 00 035 300 01 گناوه

 6156 015416 01 4405 030011 30 عسلویه

 30615 010019 500 35960 013050 554 کل استان

 معدن و تجارت استان مأخذ: سازمان صنعت،
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 11و  11 یصنعت در سالها کیصادره استان به تفک یبهره بردار یپروانه ها تیوضع: 9-97جدول شماره 

 گروه صنعت

9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 00 40131 0 03 11149 4 استخرا  سایر معادن 

 56 063951 6 00 09011 3 محصوالت یذائی وآشامیدنیها

 1 1 1 1 1 1 ساخت منسوجات 

 1 1 1 1 1 1 ساخت کایذو محصوالت کایذی

 1 1 1 1 1 1 چوب و محصوالت  چوبی بجز مبل

انتشار چاپ و تکثیر رسانه های 
 ضبط شده 

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 996 51431411 3 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 65 05116350 0 411 30530500 3 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 04 10554 5 01 00160 5 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 014 019110 03 09 55006 6 سایرمحصوالت کانی ییرفلزی

 1 1 1 1 1 1 ساخت فلزات اساسی

 31 300901 3 05 01135 0 محصوالت فلزی فابریکی

 39 035451 0 0 6131 0 وتجهیزاتماشین آالت 

 43 000650 5 1 1 3 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 31 350351 3 1 1 1 رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط 

 56 46041 5 1 1 1 ساعت  -دقی   -ابزار پزشکی اپتیکی 

 1 1 1 1 1 1 وسایل نقلیه موتوری

 930 0593140 0 01 00301 0 سایرتجهیزات حمل ونقل

 9 50351 0 05 30011 0 مبلمان سایرمصنوعات

 1 1 1 1 1 1 بازیافت

 03 014051 3 01 01451 0 های خدمات مهندسی سایر فعالیت

 پوست آوری عمل و پوشاک
 خز

3 36636 61 0 35111 33 

 0006 01334919 50 0900 40515541 01 کل استان

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 11و  11 یسالها انی( تا پایصنعت )تجمع کیاستان به تفک یبهره بردار یپروانه ها تیوضع: 9-91شماره جدول 

 گروه صنعت

9911 9911 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 003 519005 01 000 033105 34 استخرا  سایرمعادن

 0430 0140019 10 3101 0146015 010 محصوالت یذائی وآشامیدنیها

 6 0501 0 6 0501 0 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 000 91111 0 000 10151 6 ساخت منسوجات

 019 53950 5 011 39390 6 پوشاك وعمل آوردن پوست خز

کفش-چمدان-کیف-چرم -دبایی   0 09044 040 3 00011 63 

وبی بجزمبلچوب ومحصوالت چ  06 011060 041 00 006500 043 

 396 44614 00 003 301039 04 ساخت کایذو محصوالت کایذی

 01 040 0 01 040 0 انتشاروچاپ وتکثیر

 5044 49510959 00 5000 49950909 06 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 0130 19110555 30 5046 04053600 00 ساخت موادو محصوالت شیمیائی

صوالت ازالستیک وپالستیکمح  59 615661 0131 00 090160 613 

 3490 9159011.1 069 0109 1/4433360 016 سایرمحصوالت کانی ییرفلزی

 31 4666 0 44 00596 4 ساخت فلزات اساسی

 099 015039 33 916 003303 00 محصوالت فلزی فابریکی

 046 093043 03 041 03050 05 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

    30 033 0 ماشین آالت دفتری وحسابداری

آالت و دستگاههای برقی ماشین  31 361953 059 30 390004 016 

 50 350316 6 01 3306 5 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

ساعت-دقی -اپتیکی-ابزارپزشکی  0 60 9 5 46041 56 

 9 0111 0 00 0001 3 وسایل نقلیه موتوری

قلو ن سایرتجهیزات حمل  39 405009 0414 35 3364113 5511 

 001 059016 4 40 010041 6 مبلمان سایرمصنوعات

 03 09631 0 03 09631 0 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
نقل فعالیتهای آژانسهای  و حمل

 مسافرتی

1 1 1 0 03111 0 

های خدمات مهندسی سایرفعالیت  06 393340 310 05 054116 366 

 90 1 00 1 1 1 ساختمان

 30615 010019465.1 500 35300 030031000 601 کل استان

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
246 

 هرك ها و نواحی صنعتی ش

تعداد دوازده شهرك، هشت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه مصوب در استان وجود داشته است. در  0011تا پایان سال 

واحد  096ها و نواحی صنعتی به متقاضیان واگذار شده و تا تاریخ مذکور تعداد  تی در شهركهکتار زمین صنع040.00مجموع 

و صنعتی دریایی در  3و0های صنعتی بوشهر  اند. دوازده شهرك صنعتی استان شامل شهرك برداری رسیده تولیدی در آنها به بهره

صنعتی گناوه و بندرریگ در شهرستان گناوه،  های  شهرستان بوشهر، شهرك صنعتی برازجان در شهرستان دشتستان، شهرك

های صنعتی اهرم و دلوار در شهرستان تنگستان، شهرك صنعتی خورمو   شهرك صنعتی دیلم در شهرستان دیلم، شهرك

باشد. مساحت کل  درشهرستان دشتی، شهرك صنعتی دیر در شهرستان دیر و شهرك صنعتی کنگان در شهرستان کنگان می

قطعه از  0060قطعه بوده که  0001ها و نواحی  هکتار است. تعداد کل قطعات این شهرك 5651حی صنعتی استان ها و نوا شهرك

باشد که عملیات اجرایی آن از قبل از  می 0ترین شهرك صنعتی استان، شهرك صنعتی بوشهر  آنها واگذار گردیده است. قدیمی

 ری رسیده و در حال حاضر ظرفیت آن تکمیل گردیده است. بردا به بهره 0041انقالب اسالمی آیاز شده و در سال 

هشت ناحیه صنعتی استان شامل ناحیه صنعتی چغادك و ناحیه صنعتی دریایی سرتل در شهرستان بوشهر، ناحیه صنعتی گزبلند 

حیه صنعتی بنک در گز در شهرستان تنگستان، ناحیه صنعتی بویرات در شهرستان دیلم، نا در شهرستان دشتستان، ناحیه صنعتی بنه

 باشند. شهرستان کنگان، ناحیه صنعتی لمبدان در شهرستان دیر و ناحیه صنعتی دشتی در شهرستان دشتی می

 زمین مساحت و هکتار 0111 مساحت به پتروشیمی و گاز نفت، تخصصی رویکرد با بوشهر استان شمال اقتصادی ویژه منطقه

 شده است. واقع دیلم شهر وبجن کیلومتری 05 فاصله در هکتار 3191 صنعتی

 

 9911 سال پایان تا به تفکیک شهرستان بوشهر استان صنعتی های شهرك شرکت های شاخص: 9-91جدول شماره 

 دشتستان جم تنگستان بوشهر استان کشور واحد عنوان شاخص یا نماگر

 0 1 3 3 03 540 شهرك تعداد شهرکهای صنعتی

 0 1 0 3 9 001 ناحیه تعداد نواحی صنعتی 

 هکتار مساحت کل شهرکهای صنعتی
050553 

5011 016 304 1 64 

 36 1 00 06 061 هکتار مساحت کل نواحی صنعتی 

 هکتار مساحت زمین آماده سازی شهرکهای صنعتی
11955 

0495 016 001 1 64 

 36 1 00 06 061 هکتار مساحت زمین آماده سازی نواحی صنعتی
ه زمین در شهرکهای تعداد واحدهای دریافت کنند

 صنعتی
 واحد

10635 
469 003 30 1 006 

 35 1 34 05 043 واحد تعداد واحدهای دریافت کننده زمین در نواحی صنعتی 

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در 
 شهرکهای صنعتی

 واحد

04511 

311 046 0 1 43 

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در نواحی 
 صنعتی

 03 1 01 00 94 واحد
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  به تفکیک شهرستان بوشهر استان صنعتی شهرکهای شرکت شاخصهای: 9-91جدول شماره ادامه 

 9911 سال پایان تا

 عسلویه گناوه کنگان دیلم دیر دشتی واحد عنوان شاخص یا نماگر

 1 3 0 3 0 0 شهرك تعداد شهرکهای صنعتی

 1 1 0 0 0 0 ناحیه تعداد نواحی صنعتی 

ت کل شهرکهای صنعتیمساح  1 49 331 0061 301 013 هکتار 

 1 1 31 30 00 05 هکتار مساحت کل نواحی صنعتی 

 1 49 000 961 51 51 هکتار مساحت زمین آماده سازی شهرکهای صنعتی

 1 1 31 30 00 05 هکتار مساحت زمین آماده سازی نواحی صنعتی

تعداد واحدهای دریافت کننده زمین در شهرکهای 

نعتیص  
 واحد

09 04 30 54 60 1 

 1 1 50 5 30 36 واحد تعداد واحدهای دریافت کننده زمین در نواحی صنعتی 

تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در 

 شهرکهای صنعتی
 واحد

4 0 6 03 30 1 

 1 1 00 3 03 1 واحد تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در نواحی صنعتی

 بوشهر استان صنعتی های كشهر شرکت: مأخذ   
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 9911 سال پایان در بوشهر استان صنعتی نواحی و ها شهرك وضعیت: 9-10جدول شماره 

 شرح
 شهرك/ناحیه صنعتی

 دیر دلوار دیلم بندرریگ برازجان 1بوشهر 9بوشهر

 301 14 361 49 64 010 5 مساحت کل )هکتار(

 04.5 59.5 03 50.00 00.5 010 0 مساحت زمین صنعتی )هکتار(

 000 000 43 301 030 696 00 تعداد قطعات

 30 31 00 10 301 054 00 تعداد قطعات واگذار شده

 9.65 01.60 01.14 36.19 09.1 045 0 مساحت زمینهای واگذار شده )هکتار(

 51 91 61 49 64 010 5 مساحت زمینهای آماده سازی شده )هکتار(

 0 0 6 30 43 009 39 یدهتعداد واحدهای به بهره برداری رس

 3.0 5 005.50 056.16 0131.11 5006.05 031.60 سرمایه گذاری انجام شده )میلیارد ریال(

 14اعتبارات عمرانی استانی سال

 )میلیون ریال(
1 31111 3111 0111 0111 1 1 

سرمایه گذاری انجام شده از محل اعتبارات 

 عمرانی استانی)میلیون ریال(
1 3404 643.111 063 1 1 1 

 

 9911سال پایان در بوشهر استان صنعتی احینو و ها شهرك وضعیت: 9-10جدول شماره ادامه  

 شرح
 شهرك/ناحیه صنعتی

 لمبدان دشتی بنه گز چغادك کنگان اهرم خورموج

 00 05 00 6 331 051 013 مساحت کل )هکتار(

 1 01.03 30.43 0.33 41.39 04.5 04.5 مساحت زمین صنعتی هکتار(

 31 04 55 00 006 009 306 تعداد قطعات

 30 30 34 4 60 4 35 واگذار شدهتعداد قطعات 
مساحت زمینهای واگذار شده 

 )هکتار(
03.51 0.14 31.13 3.40 01.95 4.10 6.15 

مساحت زمینهای آماده 
 سازی شده )هکتار(

51 51 000 6 00 05 00 

تعداد واحدهای به بهره برداری 
 رسیده

4 1 03 01 01 1 03 

سرمایه گذاری انجام شده 
 )میلیارد ریال(

060.05 1 19.03 064.05 10.64 51.00 003.06 

 14اعتبارات عمرانی استانی سال

 )میلیون ریال(
3111 1 0111 1 0111 1 0111 

سرمایه گذاری انجام شده از 
محل اعتبارات عمرانی 
 استانی)میلیون ریال(

1 1 643 1 0111 1 1 
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 9911 سال پایان در هربوش استان صنعتی نواحی و ها شهرك وضعیت: 9-10جدول شماره ادامه 

 شرح

 شهرك/ناحیه صنعتی

 کل
 بویرات گزبلند بنک

صنعتی 

 دریایی
 جم

منطقه ویژه 

 شمال استان

31 36 30 01 1 0111 5651  

06.00 01.03 04.9 06 1 561 0060.13  

61 00 03 33 1 011 0301  

53 00 0 01 1 4 0069  

00.04 03.49 3.06 5.06 1 011.3 040.00  

31 36 30 01 1 911 0105  

00 03 3 0 1 1 096  

0039.60 10.56 00.09 64.30 1 1 1499.56  

1 
1 1 1 511 0111 06511  

 )میلیون ریال(

1 1 1 1 1 1 5050  

 بوشهر استان صنعتی های شهرك شرکت: مأخذ
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 بخش معدن

 امور اکتشاف

فقره گواهی  0ده است. در نتیجه انجام عملیات اکتشافی و تایید آن، تعداد فقره پروانه اکتشاف صادر گردی 6تعداد  11طی سال 

 تن ذخیره مواد معدنی صادر شده است.   4095199کشف به میزان 

 

 صدور مجوز بهره برداری

 93غال هزار تن و با هدف ایجاد اشت0430فقره پروانه بهره برداری با مجموع میزان استخرا  سالیانه  00تعداد  11طی سال    

 میلیارد ریال صادرگردیده است. این ارقام در مقایسه با سال قبل از لحاظ تعداد پروانه صادره،  اشتغال به 341نفر با سرمایه گذاری 

 افزایش داشته است.  1/01 ، 0/00 ترتیب

 

 وضعیت موجود معادن

 فقره 001  و فعال فقره  001 تعداد این از وده کهمعدن ب 351تعداد معادن دارای مجوز بهره برداری در استان  11تا پایان سال 

، 11درصد افزایش داشته است. اشتغال موجود در معادن استان تا پایان سال  3.10باشد و در مقایسه با سال گذشته  می ییرفعال

ه با سال گذشته از میلیون ریال بوده که در مقایس 0560005نفر و میزان سرمایه گذاری موجود در معادن معادل  0009بالغ بر 

 دهد. درصد افزایش نشان می 1/014و  0/00لحاظ اشتغال و سرمایه گذاری 

 

 معدنی مواد تولید مهم مراکز فضایی توزیع

 بوده تن هزار 3190014 بر بالغ استان معدنی مواد ذخایر مجموع 0011 سال پایان در که است این از حاکی موجود آمارهای

 خود به را استان معدنی مواد قطعی ذخایر میزان مجموع از درصد34.5معدنی مواد ذخیره تن هزار 901015 با دشتی شهرستان که

 خود به را ذخایر این درصد 09.6 حدود تن هزار 550406 کنگان با شهرستان ، شهرستان دشتی از بعد. است داده اختصاص

 هزار 060156 و تن هزار 004906 تن، هزار 551094 با ترتیب به نیز تنگستان و دیر دشتستان، های شهرستان و داده اختصاص

 ذخایر از درصد 10.0 حدود دیگر عبارت به. اند داده جای خود در را استان معدنی مواد ذخایر درصد 03.3 و 00.4 ،09.5 حدود تن

 باقیمانده درصد 6/9 حدود و داشته اختصاص تنگستان و دیر دشتستان، کنگان، دشتی، شهرستان پنج به استان معدنی مواد قطعی

 .دارد اختصاص گناوه و دیلم جم، عسلویه، شهرستان چهار به نیز ذخایر

 خود به را معادن این اشتغال درصد 30.5 و تعداد درصد 31.3 دشتی شهرستان نیز 0011 سال پایان تا استان معادن بخش در

 شامل را استان برداری بهره حال در معادن شتغالا درصد30.1 و تعداد درصد 36 نیز دشتستان شهرستان. است داده اختصاص

 .است داده اختصاص خود به را معادن این اشتغال درصد 05.15 و معادن تعداد درصد 04.3 دیر شهرستان. است گردیده
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 معدنی)معادن فعال( ماده نوع لحاظ به معادن توزیع

 و داشته اختصاص کوهی واریزه و گچ سنگ الشه، نگس معدنی ماده سه به درصد 13.0 حدود یعنی استان معادن فعال عمده

 .دارد تعل  و مرمریت آلویوم مارن، آهک، سنگ شامل دیگر ماده چهار به آن درصد4.6 حدود

 استخرا  درصد 55.9 معادن این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 53.5)معدن 009: کوهی واریزه

 .دهند می تشکیل را فعال استان  معادن قطعی ذخیره درصد 33.6 و اشتغال درصد 05.0 گذاری، یهسرما درصد 53.6 سالیانه،

سالیانه  استخرا  درصد 01.3 معادن این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 00.3)معدن93: الشه سنگ

 .شوند می شامل را استان معادن فعال قطعی هذخیر درصد 00.0 اشتغال، و درصد 35.14 گذاری، سرمایه درصد34.4 ،

 سالیانه ، استخرا  درصد 5.0معادن  این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 9.4)معدن 30: گچ سنگ

 .دهند می تشکیل را استان معادن فعال  قطعی ذخیره درصد 0.6 و اشتغال درصد 6.6 گذاری، سرمایه درصد 0.6

 سالیانه، استخرا  درصد 0.6 معادن این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 0.1)معدن 5: آهک سنگ

 .شوند می شامل را استان معادن فعال قطعی ذخیره درصد9.0 و اشتغال درصد 4.5 گذاری، سرمایه درصد 6.0

 1.4 سالیانه، استخرا  درصد 00.6 معادن این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 0.3)معدن 00: مارن

 .دهند می تشکیل را استان معادن فعال قطعی ذخیره درصد 00.0 و اشتغال درصد 00.3 گذاری، سرمایه درصد

 1.19 سالیانه، استخرا  درصد 0.6 معادن این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 0.0)معدن 0: آلویوم

 .شوند می شامل را استان معادن فعال قطعی ذخیره درصد 0.0 و اشتغال درصد 1.9 گذاری، سرمایه صددر

 1.3 سالیانه، استخرا  درصد 1.10 معادن این. دارد اختصاص معدنی ماده این به استان معادن از( درصد 1.0)معدن 0: مرمریت

 .شوند می شامل را استان معادن فعال یقطع ذخیره درصد 0.4 و اشتغال درصد 1.0 گذاری، سرمایه درصد
 

 9911-11 یها عملکرد بخش امور معادن و اکتشافات معدنی  طی سال: 9-19جدول شماره 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 9911 9911 عنوان شاخص

 6 0 تعداد )فقره( پروانه اکتشاف صادره

 گواهی کشف صادره
 0 6 تعداد )فقره(

 4095199 011090 میزان ذخیره مکشوفه)تن(

وانهمشخصات پر  00 1 تعداد )فقره( 

 بهره برداری صادره

 93 55 اشتغال

میزان ظرفیت اسمی 
 استخرا  سالیانه )هزارتن(

930 0430 

 341 66041 سرمایه گذاری)میلیون ریال(

 140 06910011 میزان ذخیره )میلیون تن(

 04 03 تعداد)فقره( اجازه برداشت صادره

میلیون ریال(میزان وصول حقوق دولتی وصول شده )  
05941 

 

03904 
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 11اسفندماه  انیشهرستان تا پا کیمشخصات معادن استان بوشهر به تفک: 9-11جدول شماره 

اسمی استخراج قطعی ذخیره  گذاری سرمایه  فعال تعداد اشتغال   تعداد 
 نام شهرستان

) (تن) تن هزار ) ( ریال میلیون  (فقره) (فقره) (نفر) (

 بوشهر 1 1 1 1 1 1

  تنگستان 30 00 030 053009 060156 0340111

  دشتی 40 00 001 010660 901015 6000111

  دشتستان 65 00 004 304949 551094 5690111

 دیر 00 00 309 000999 004906 0039511

 کنگان 09 00 391 010531 550406 0410111

  ناوهگ 3 3 6 003 0045 005111

  دیلم 5 0 31 4505 31991 340111

 جم 01 4 63 051500 60335 410511

 عسلویه 01 4 05 00141 040104 535111

کل جمع 351 001 0009 0560005 3190014 30100111  

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 

  11 سال ماه داسفن  پایان تا معدنی ماده تفکیک به معادن مشخصات: 9-19جدول شماره 

 باشد می فقره169 معادن کل جمع هستندکه معدنی ماده دو شامل از فقره 99 که باشد می فقره150 معادن کل تعداد

 استخراج سرمایه ثابت تعداد پرسنل قطعی ذخیره
 نام ماده معدنی تعداد

 تن() سالیانه (میلیون ریال) (نفر) (تن هزار)

 سنگ الشه 93 0319111 000359 060 0006100

 سنگ گچ 30 0056511 56005 16 005935

 سنگ آهک 5 491111 16001 011 309060

 واریزه کوهی 009 03300511 933600 654 645156

 سنگ نمک 1 1 1 1 1

 مارن 00 3500111 050119 315 031115

 آلویوم 0 0111111 0316 03 034130

 مرمریت 0 01111 3400 6 51111

 جمع کل 360 30100111 0560005 0009 3190014

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 



 

 

 

 فرهنگی ، آموزشی و اجتماعیـ امور  چهارمبخش 
 

 بهداشت و درمانفصل اول ـ 
 تربیت بدنیفصل دوم ـ 

 آموزش و پرورشفصل سوم ـ 
 آموزش فنی و حرفه ایفصل چهارم ـ 

 آموزش عالیفصل پنجم ـ 
 هنر فرهنگ و فصل ششم ـ 

 میراث فرهنگی و گردشگریفصل هفتم ـ 
 رفاه و تامین اجتماعیفصل هشتم ـ 

 فصل نهم ـ رفاه و توزیع منابع و امکانات
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بهداشت و درمان -فصل اول   

 
 

 

 مقدمه

های گردد. شاخصهای اساسی محسوب میگیری فردی و کالن در سطح کشور، بهداشت و درمان یکی از پایهبرای تصمیم

های توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی کشورها قرار گرفته و از جایگاه المللی نیز جزء شاخصاشتی و درمانی در سطح بینبهد

های فردی و اجتماعی توسط افراد سالم و نیز ارتقاء جایگاه کشور در ای برخوردار است. بنابراین به منظور بهینه سازی تصمیمویژه

 نماید.امکانات بهداشتی و درمانی، توجه به امر بهداشت و درمان ناگزیر میالمللی از نظر سطح بین

مندی آنان، موقعیت و جایگاه آن های کمی بخش بهداشت و درمان در هر استان و تعیین میزان بهرهبررسی معیارها و شاخص

اشتی و درمانی و دسترسی به روند سازد. تحلیل و ارزیابی خدمات بهدرا نسبت به سایر مناط  و یا در سطح ملی مشخص می

های توسعه، می تواند زمینه اصالح روند موجود و بهبود تحق  اهداف برنامه را فراهم سازد. ها در طول مدت اجرای برنامهفعالیت

سطح  در این خصوص بررسی وضعیت استان از لحاظ برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی و توزیع پراکندگی این امکانات در

 گیرد. های بهداشتی و درمانی مورد توجه قرار میاستان ضروری است. بدین منظور در این قسمت برخی شاخص

های اصلی توسعه در بخش اجتماعی را تغییرات مثبت در با توجه به اهمیت بهداشت در جامعه می توان یکی از شاخص

-ر سهمی از درآمد خانوار به امر سالمت به جای صرف هزینهوضعیت سالمت و بهداشت جامعه برشمرد که تخصیص هر چه بیشت

های گزاف درمان یکی از نتایج توسعه در این بخش می باشد. حساسیت این موضوع در استان بوشهر با توجه به صرف هزینه 

 های کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است . درمان نسبتاً باال نسبت به سایر استان

شود که تعداد بیمارستان و مؤسسه درمانی ارائه می 01عمدتاً از طری   11درمان استان بوشهر در سال خدمات بهداشت و    

، وزارت نفت  0باشند. سازمان تامین اجتماعی توسط ها وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میبیمارستان از این بیمارستان 01

نمایند. در خصوص تعداد موسسات افراد تحت پوشش خود خدمات رسانی میموسسه درمانی فعال به  0و نیروهای مسلح نیز   3

رسانی آنها به عموم مردم استان، آمار و اطالعات دقیقی در های هوایی و دریایی استان بدلیل عدم خدماتدرمانی مستقر در پایگاه

تخت اعالم گردیده است. استان  056استان های نظامی دسترس نمی باشد. بر اساس آخرین اطالعات موجود تعداد تختهای پایگاه

های خصوصی با کمبود شدید مواجه بوده و این موضوع یکی از دالیل ها و درمانگاهبوشهر در زمینه برخورداری از بیمارستان

 باشد. های همجوار جهت دسترسی به خدمات بهداشتی برتر میمراجعه بیماران به استان

های اخیر اعتبارات مناسبی در مقایسه با گذشته به حوزه بهداشت و درمان استان دید در سالگرچه همانگونه که اشاره گر   

های اختصاص یافته است ولی متاسفانه مشکالت فراروی استان در این حوزه وسیع بوده و فاصله بسیاری تا از بین رفتن چالش

های جدیدالتاسیس، کمبود پایین خدمات حتی در بیمارستاناساسی وبرطرف نمودن  نیاز ها و کمبودهای مردم وجود دارد. کیفیت 

شدید پزشک متخصص و فوق تخصص در استان، نبود امکانات و تجهیزات پزشکی پیشرفته و بعضا رایج و معمولی در سایر 
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خی مواقع ها ، نبود مراکز درمانی تخصصی و بعضا بی اعتمادی مردم به سیستم درمانی بدلیل عدم پاسخگویی آن در براستان

های همجوار مانند استان فارس ناچار همچنان بیماران دردمند استان را به تحمل ریسک و هزینه سفر و استفاده  از خدمات استان

 میسازد.

در این بخش جمعیت استان بوشهر بر اساس سرشماری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر محاسبه می گردد. همانطور که مالحظه 

درصدی داشته است . دانشگاه علوم پزشکی  جمعیت هر سال را بر اساس  3نسبت به سال قبل افزایش  11می گردد جمعیت سال 

سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( محاسبه می کند که در این سامانه تنها جمعیت های تحت پوشش بهداشت را شامل می گردد که 

 دارای پرونده بهداشتی باشند. 

 

 9911 -11های سال طی بر اساس سرشماری علوم پزشکی و خدمات درمانیجمعیت استان : 9-9جدول شماره 

 جمعیت 
 9911سال  9911سال 

 کل روستایی شهری کل روستایی شهری

 0135641 341030 455306 0110101 346541 439041 استان

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر        

ههای ایهن فصهل قهرار گرفتهه اسهت.       ها، بر اساس سرشماری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، مهالك محاسهبه شهاخص   ن و شهرستان* جمعیت کل استا

 اند .های نظامی در آمار فوق در نظر گرفته نشدههای پایگاهبیمارستان

 

ای را به جمعیت وند که خدمات تعریف شدهشهای بهداشت در هر استان، سطح اول ارائه خدمات بهداشتی محسوب میخانه   

دهند . هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی  به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت ، یک یا چند تحت پوشش خود ارائه می

نفر جمعیت  0111 -0511روستا را در پوشش خدمات خود دارد و بطور متوسط هر خانه بهداشت جهت تامین خدمات بهداشتی 

 گردد. روستایی احداث می

مرکز خدمات جامع سالمت روستایی، تنها واحد پزشکی دولتی مستقر در مناط  روستائی است که بوسیله پزشک عمومی اداره 

می شود این واحد ضمن نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت و هدایت آن ها در ارتباط با بیمارستان شهرستان، نیازهای درمان 

 جمعیت تحت پوشش خود را تامین می کند. تخصصی و بستری

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  بر حسب تراکم جمعیت، یک یا چند پایگاه سالمت شهری را تحت پوشش خواهد داشت. 

کلیه وظایفی را که مرکز خدمات جامع سالمت روستائی در مقابل خانه های بهداشت تابعه دارد این مرکز در مقابل پایگاه های 

شهری خواهد داشت تفاوت عمده این واحد با مرکز خدمات جامع سالمت روستایی، در مراجعه مستقیم بیماران به این سالمت 

 مرکز است.

نفر  0301به حدود  19باب بوده است، هر خانه بهداشت استان در سال  309برابر با  11 های بهداشت در سالتعداد خانه

 نماید. جمعیت روستایی خدمات بهداشتی ارائه می

باشد که نسبت به سال قبل از آن تغییری می 9/1تعداد خانه بهداشت فعال به ازای هر هزار نفر جمعیت  برابر با   11در سال    

 نداشته است. 
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 9911-11سال های تعداد مراکز فعال ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به تفکیک شهرستان در: 9-1جدول شماره 

 شهرستان

 ات جامع سالمتمراکز خدم
 پایگاه سالمت خانه بهداشت

 روستایی شهری

9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 9911 

 01 30 00 00 5 5 03 03 بوشهر

 0 0 01 01 0 0 1 0 تنگستان

 6 6 09 09 0 0 1 1 جم

 33 33 60 60 9 01 0 0 دشتستان

 1 1 01 01 3 0 0 3 دشتی

 6 6 01 01 1 5 1 1 دیر

 0 0 01 00 0 3 0 0 لمدی

 0 0 06 06 3 0 3 3 عسلویه

 4 4 0 0 1 3 3 1 کنگان

 6 6 09 09 5 0 0 5 گناوه

 90 96 309 331 39 00 36 34 کل استان

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 

 های کلیدی و اصلی حوزه بهداشت و درمانبررسی شاخص

بیمارستانی که به هنگام تصویب طرح آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش  هایتعداد تختیا مصوب )تعداد تخت ثابت 

درصد افزایش داشته  9/0نسبت به سال قبل (تخت  0901معادل  11پزشکی برای بیمارستان در نظر گرفته می شود( در سال 

شغال شده یا اشغال نشده بیمارستانی است که برای بیماران های ا تختهای فعال بیمارستانی استان )شامل است( و تعداد تخت

باشد. علت ییر تخت در دو بخش دانشگاهی و ییر دانشگاهی می 0009معادل  11بستری در هر روز قابل استفاده باشد( در سال 

صص و تجهیزات عدم وجود پزشک متخ -ترهای محرومبه خصوص شهرستان -های استانهای بیمارستانفعال بودن برخی تخت

 مورد نیاز است.

نفر، یک بیمارستان در استان بوشهر وجود دارد و به همین ترتیب به ازاء هر  50193به ازاء هر  11با توجه به آمار سال       

ت گردد ، تعداد تخت فعال بیمارستانی در همین سال نسبنفر یک تخت فعال بیمارستانی وجود دارد. همانگونه که مشاهده می 400

به  0به سال قبل از آن افزایش داشته و با توجه به رشد جمعیت و شاخص تعداد تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت در استان از  

 بهبود یافته است. 0/0
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های مهمی توسط دولت در سطح کشور  ترین اقدامات دولت تدبیر و امید بوده و طرح سالمت و درمان مردم از مهم توجه به   

بیشترین تالش در استان بوشهر بر روی توسعه  .مندی مردم را فراهم ساخته است عملیاتی شده که موجبات رضایتاجرایی و 

و در تأمین نیروهای متخصص، ایجاد فضا، افزایش امکانات و تجهیزات درمانی نیز اقدامات  متمرکز شدههای درمانی  زیرساخت

داد تختهای ویژه که با صرف هزینه بسیاربیشتر امکانپذیر است به خصوص در خصوص افزایش تع.مؤثری صورت گرفته است

 اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

 بخشی از مهمترینباشد. های بیمارستانی در سطح استان میبعالوه مشکل عمده دیگر در این خصوص، توزیع نامناسب تخت

 بخش رضایت نقطه به رسیدن تا هرچند بوده، موثر خدمات به بیشتر دسترسی و محروم نقاط در بیشتر متخصصان استقرار  ،تالشها

 .است بسیار فاصله

درصد  95تا  90درصد اشغال تخت اگر بین دهد. برداری از منابع را نشان میشاخص اشغال تخت بیمارستانی میزان بهره   

برداری از منابع بیمارستان، ت میزان  بهرهتوان گفمی ( شودگرفته میهای پزشکی در نظر درصد بقیه  برای فوریت 06یا  05باشد )

 هایی که در طی یک دوره  زمانی معین در اشغال بیماران بوده استمجموع تعداد تختمطلوب بوده است. این شاخص از تقسیم 

این   11گردد. در سال محاسبه میهای قابل استفاده در هر بخش ضربدر تعداد روزهای یک دوره معین زمانی تعداد تختبر 

 54درصد بوده است که روند کاهشی را طی نموده است. بیمارستان تخصصی قلب بوشهر با  00های استان شاخص در بیمارستان

درصد،  33درصد بیشترین درصد و بیمارستان امام هادی  شهرستان دیر با  53درصد و بیمارستان شهید گنجی دشتستان با 

 باشند.  ها دارا مین سایر بیمارستانکمترین درصد اشغال روزانه تخت را در میا

شوند و نقش اساسی را در میزان اثربخشی پزشکان، مهمترین عامل در مدیریت تخصیص منابع بخش سالمت محسوب می   

های برخورداری جمعیت از پزشک عمومی، متخصص و و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی برعهده دارند. بررسی وضعیت شاخص

 باشد. همترین روش تعیین میزان برخورداری جمعیت از درمان مناسب میدندانپزشک م

 0/00پزشک، کاهش  0010باشد که نسبت به سال قبل با پزشک می 0306بالغ بر  11تعداد کل پزشکان استان در سال    

 میباشد. 3/0درصدی داشته است. با این حال شاخص نسبت پزشک به هزار نفر جمعیت در استان 

نفر است.  تعداد کل پزشکان  5/0، برابر با  11هزار نفر جمعیت در سال  01اد پزشک عمومی استان به ازای هر تعد   

درصد افزایش داشته است.  3/3نفر بوده که نسبت به سال گذشته   516برابر با   11متخصص و فوق تخصص استان در  سال 

درصد در مرکز استان مشغول به  4/04نپزشک در مرکزاستان، شایان ذکر است از مجموع پزشکان عمومی،  متخصص و دندا

اند در حالیکه سایر های مناسب تر جذب مرکز استان گردیدهفعالیت هستند که به دلیل وضع اجتماعی و فرهنگی و وجود انگیزه

نظر میرسد در سالهای ها به خصوص در ارتباط با نیاز به پزشکان متخصص، با کمبود بیشتری مواجه هستند. گر چه بشهرستان

اخیر اقدامات موثری در خصوص بهبود شرایط در شهرستانهای محرومتر صورت پذیرفته ، ولی همچنان عدم توازن معناداری 

متخصص حضور دارد. تعداد پزشک  4و  9های تنگستان و دیر به ترتیب  مشاهده می گردد بگونه ای که  متاسفانه در شهرستان

 متخصص بوده است. 5برابر با  11هزار نفر جمعیت در سال  01هرمتخصص استان به ازای 



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
259 

دندانپزشک بوده که نسبت به سال قبل از آن  0/0برابر با  11هزار نفر جمعیت در سال  01تعداد دندانپزشک به ازای هر   

 اندکی افزایش داشته است. 

تر دانشگاه علوم پزشکی استان جهت افزایش با توجه به اهمیت وجود کادر متخصص در عرصه بهداشت و سالمت تالش بیش

 باشد.های آتی ضروری میجذب این نیروها و  افزایش سرانه پزشک متخصص و فوق تخصص و دندانپزشک در استان طی سال

دهنده تاثیر عوامل محیطی، سوء تغذیه و کمبود ارائه خدمات بهداشتی است. شاخص مر  و میر کودکان زیر پنج سال، نشان  

روزگی. با  31ماه و  51کودکان زیر پنج سال، عبارت است از مر  خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن  مر 

ریزی های موثر در مر  و میر کودکان افزایش یافته و در نتیجه امکان بیشتری جهت برنامهشناخت این شاخص، اطالع از بیماری

برابر با  11نرخ مر  و میر کودکان زیر پنج سال در هر هزار تولد زنده در سال  آید.سازی فراهم میصحیح بهداشتی و مصون

 درصد افزایش داشته است.  1/00باشد که نسبت به سال قبل درصد می 3/06

سال بررسی  5ماه( و مرك کودکان یک ماه تا سال در قالب دو شاخص مر  نوزادی )زیر یک 5شاخص مر  کودکان زیر   

های مادرزادی است که ها و مطالعات انجام شده شایع ترین علت مر  نوزادان، نارسی و ناهنجاریبررسی شاخصمی شود که در 

 5های یک ماه تا متاثر از کیفیت خدمات بارداری و ارائه خدمات مناسب و به موقع بیمارستانی برای نوزادان نارس است. در مر 

طلبد. های بین بخشی عظیمی را میدهند که در این زمینه، هماهنگیتشکیل می هاسال نیز بیشترین علت را حوادث و ناهنجاری

های بارداری با توجه به اجرای برنامه ادیام یافته سالمت البته در بهبود این شاخص به خصوص در زمینه افزایش کیفیت مراقبت

های و درمان به موقع بیماری هایی مانند عفونتمادران، اجرای برنامه کودك سالم و مراقبت از کودك بیمار در راستای تشخیص 

 تنفسی و اسهال اقدامات زیادی در استان انجام شده است.

نفر در هر هزار تولد زنده بوده که نسبت به سال قبل  01/00برابر   11سال در سال میزان مر  و میر کودکان زیر یک   

سطح بهداشت زنان باردار و چگونگی رشد جنین طی دوره بارداری درصد افزایش داشته است. این شاخص، بیشتر نشانگر  6/00

دهد بیشتر مر  و میر نوزادان، ناشی از ها نشان میگردد. بررسیهای بهداشتی مناسب، مفید واقع میاست و جهت ارائه برنامه

های شایع نظیر اتی که بیماریوجود شرایط نامساعد محیطی، تغذیه و عدم مراقبت های بهداشتی است. تغذیه مناسب و رعایت نک

 کند. دهد و پایش رشد کودکان به ارتقای سطح سالمت آنان در این دوران کمک میهای تنفسی را کاهش میاسهال و عفونت

 نفر در هر یکصد هزار تولد زنده   11/55برابر با   11میزان مر  و میر مادران باردار به علل عوارض حاملگی در سال    

ه نسبت به سال قبل روند افزایشی زیادی داشته است. شیوع ویروس کرونا و او  آن طی ماههایی از سال باعث روند باشد کمی

افزایشی شدن بسیاری از مر  و میرها و از جمله مر  و میر مادران باردار گردیده است.  مر  و میر مادری، عبارت است از مر  

روز بعد از خاتمه حاملگی بدون در نظر گرفتن طول مدت و محل حاملگی و بدون  03یک زن هنگام حاملگی، زایمان یا در فاصله 

 های مربوط به حاملگی باشد. توجه به اینکه علت مر ، حاملگی یا درمان

 شاخص مر  مادران متاثر از عوامل متعددی از جمله کیفیت خدمات بارداری، کیفیت خدمات زایمانی و پس از زایمان    

ها در بیمارستان اتفاق افتاده است که تمام موارد فوق به طور کامل در کمیته دانشگاهی درصد مر  11چنین بیش از باشد. هممی

 کاهش مر  مادران ذکر شده و توجه به خدمات بیمارستانی و نقش آنها در مر  مادران، توجه بیشتر بخش خصوصی 
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ت خدمات، بهبود کیفیت خدمات خار  بیمارستانی در مراکز بهداشتی ) متخصصین زنان ( به امر مراقبت مادران و توجه به کیفی

 شود. درمانی پیشنهاد می

های درون منزل  و ارتقای سطح های گسترده جهت آگاهی دادن به مادران و فعال نمودن مشاورهدر این زمینه فعالیت   

ماهای محلی، همچنین افزایش راندمان و کیفیت ارائه اندازی تسهیالت زایمانی و آموزش ماآگاهی همسران مادران باردار، راه

خدمات زایشگاهی و حساس سازی پرسنل پزشکی و خانواده ها در مواجه با عالئم خطر در استان راه گشا خواهد بود. مهمترین 

 خود بیماری انواع از یکی لوپوس دالیل مر  و میر مادران در استان بوشهر عبارتند از : لوپوس، آمبولی و خونریزی مغزی. بیماری

 این. کند می فرد خود بدن های اندام و ها بافت حمله به شروع بیمار بدن ایمنی سیستم که دهد می رخ زمانی و است ایمنی

 .شود می ریه و قلب خون، ها، کلیه پوست، مفاصل، همچون بدن مختلف نقاط دیدن آسیب و ورم التهاب، باعث حمالت

در   HIV مورد جدید به شمار مبتالیان به ویروس 6نفر می باشد و  511برابر با  11ه ایدز در پایان سال تعداد افراد مبتال ب      

درصد کاهش  49جدید به ویروس ایدز در استان نسبت به سال گذشته  این سال افزوده گردیده است. خوشبختانه تعداد مبتالیان

 یافته است. 

شود به احتمال بسیار های واگیر نیست و مواردی که شناسایی میدز مانند دیگر بیماریشناسایی موارد جدید ابتال در بیماری ای

 اند. زیاد چندین سال قبل دچار بیماری بوده و عالئم نشان نداده

 های کنترل بیماری در سطح استان و وجود مرکز مشاوره پس از شناسایی هر فرد مبتال، خانواده و اطرافیانبا توجه به برنامه   

گیرند و در این زمینه هدف اصلی از مجموعه اقدامات بیان شده عدم انتقال بیماری به اطرافیان تحت آموزش و مراقبت قرار می

 باشد که از بروز مورد جدید جلوگیری شود.فرد به ویژه خانواده درجه یک می

در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی نداشته است.  باشد کهآزمایشگاه می 90برابر با  11های استان در سال تعداد آزمایشگاه   

نفر را  03301جمعیتی معادل ، هر واحد آزمایشگاهی در مجموع های استان دولتی بوده و درصد آزمایشگاه 40، حدود 11در سال 

 دهد.می تحت پوشش قرار استاندر کل 

به یک واحد استان نسبت جمعیت باشد. مرکز می 011برابر با  11تعداد مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی استان در سال    

. در موجود استو فیزیوتراپی نفر یک واحد توانبخشی هزار  01 به ازای هر تقریبا یعنی ،است نفر 01354 و فیزیوتراپی توانبخشی

ها، ادارات و انواحد مربوط به  سایر سازم 4واحد خصوصی و  11واحد توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی،  0استان 

 باشد.ها میشرکت

باشد که در مقایسه با سال قبل تنها یک مرکز مرکز می 01برابر با  11تعداد مراکز پرتونگاری و رادیولوژی استان در سال    

 دهد.تحت پوشش قرار می استاننفر را در کل  31103 جمعیتی معادلمرکز پرتونگاری به طور کلی هر  اضافه گردیده است.

نفر جمعیت یک داروخانه در استان  4931باشد. به ازای هر داروخانه می 000برابر با  11های استان در سال تعداد داروخانه   

 وجود دارد که با افزایش تعداد داروخانه ها در سطح استان این رقم نسبت به سال قبل اندکی بهبود یافته است. 
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درمانی به بخش خصوصی واگذار گردیده به طوری که در پایان سال  –اکز بهداشتی های مرهای اخیر ایلب داروخانهدر سال   

گردند. همچنین تعداد پزشکان داروساز استان در این سال برابر های سطح استان بصورت خصوصی اداره میداروخانه 015تعداد  11

 درصد کاهش داشته است.  3/0نفر بوده که نسبت به سال قبل  050

میانگین رسیدگی به  مرکز اورژانس در مرکز استان مشغول به فعالیت است. 1پایگاه اورژانس ثابت شهری و  06تعداد    

 .دقیقه است 0شهرهای استان  درمصدومین 

بر اساس موافقت نامه وزارت بهداشت با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی یک فروند بالگرد برای امداد  10اواخر سال     

به گونه ای که در حال حاضر هر  تیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گرفت و این اورژانس فعالیت خود را آیاز کردهوایی در اخ

ماموریت به خصوص بیمارانی از جزیره خار  و خدمات رسانی جاده ای را با موفقیت انجام داده و در کاهش  0ماه بطور میانگین 

با راه اندازی اوژانس هوایی در این استان، بوشهر زشکی نقش بسزایی ایفا نموده است. زمان رساندن مصدومین به مراکز خدمات پ

د. حادثه خیز بودن استان لزوم هفدهمین استان برخوردار از این مزیت برای خدمات رسانی به بیماران در کشور به شمار می رو

قال سریع مصدومان از محل حادثه به نزدیکترین مراکز اهش مر  و میر و انتتقویت امکانات پزشکی مشابه را ضروری مینماید. ک

این بالگرد که هم اکنون درفرودگاه منطقه دوم نیروی دریایی  بوشهر میباشد. درمانی از جمله اهداف راه اندازی اورژانس هوایی

قابلیت حمل سه بیمار را دهد در شرایط خاص و بحرانی  پرواز انجام می ،بنا به تشخیص ستاد هدایت اورژانسو ارتش مستقر است 

محدودیت شعاع پروازی برای . کیلومتر از شمال به دیلم و از جنوب به کنگان است 051مسافت تحت پوشش این بالگرد  .دارد

دو شهرستان جم و عسلویه در جنوب استان امکان خدمات دهی به بیماران نباشد و درصورت  در اورژانس هوایی بوشهر باعث شده

 .اران از طری  زمینی به شهرستان کنگان منتقل و پس از آن از طری  هوایی به مرکز استان اعزام شوندنیاز باید بیم

 باشد. پایگاه می 06برابر با  11تعداد کل پایگاه اورژانس بین راهی استان بوشهر در سال 

دستگاه در  46دستگاه دولتی ) 006داد باشد که از این تعدستگاه می 050برابر با   11های استان در سال تعداد کل آمبوالنس

باشد. تعداد آمبوالنس های دستگاه خصوصی موجود می 9ها و سایر موسسات درمانی( و دستگاه در بیمارستان 41مراکز اورژانس و 

 درصدی داشته است.   0/03نسبت به سال قبل افزایش  11سال 
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 9911در سال کیک شهرستان تعداد درمانگاههای استان بوشهربه تف: 9-9جدول شماره 

 شهرستان

 درمانگاه عمومی
درمانگاه دندان 

 پزشکی

وابسته  جمع

به 

 دانشگاه

 خصوصی
تامین 

 اجتماعی
 فرهنگیان

شرکت 

 نفت

نیروی 

 مسلح
 خصوصی *سایر

نیروی 

 مسلح

 31 0 00 0 0 3 0 3 0 3 بوشهر

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 تنگستان

 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 جم

 9 1 3 1 0 1 0 3 0 0 دشتستان

 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 دشتی

 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 دیر

 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 دیلم

 5 1 1 1 0 3 1 0 0 1 عسلویه

 6 1 0 1 0 1 1 0 0 3 کنگان

 4 1 1 1 1 1 1 0 0 3 گناوه

 61 0 09 0 4 9 3 01 1 00 جمع

 استان بوشهر ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 شامل درمانگاههای هالل احمر، نیروگاه اتمی و بنیاد شهید می باشد *
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 های فعال موجود در آنها بر حسب وضعیت حقوقی تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت: 9-3جدول شماره 

 9915 -11های طی سال

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان         
 

 9911-11شاخص های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه به تفکیک شهرستان طی سالهای : 9-5جدول شماره 

 نام بیمارستان رستانشه
 نسبت فوت در هزارنفر درصد اشغال تخت

نسبت پذیرش بیمار 

 برای هر تخت

9911 9911 9911 9911 9911 9911 
 0/0 0/6 05 04 00 50 کل استان

 بوشهر
 9/3 0/5 69 35 09 54 شهدای خلیج فارس

 1/0 1/6 01 00 54 40 تخصصی قلب

 0 9/0 3 0 34 00 امام حسین)ع( تنگستان

 9/0 4 00 09 53 60 شهید گنجی دشتستان

 4/0 3/5 05 01 36 04 زینبیه دشتی

 9/0 9/0 30 00 31 00 بقیه ا...االعظم)عج( دیلم

 3/5 0/4 30 03 01 04 امام خمینی )ره( کنگان

 گناوه
 6 0/1 09 1 00 51 امیرالمومنین)ع(

 3/0 0 315 009 35 30 سوانح و سوختگی

 0/0 0/0 5 0 33 36 امام هادی دیر
 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان      

 شرح

وابسته به 

 دانشگاه

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 ودرمانی استان

ت درمانی مؤسسا

وابسته به 

سازمان تأمین 

 اجتماعی

واحدهای مربوط 

 به وزارت نفت

واحدهای مربوط 

 به نیروهای مسلح
 خصوصی

 موسسه سال 
تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال

0015 1 135 0 300 3 11 3 011 1 1 

0016 01 140 0 361 3 40 0 003 1 1 

0014 01 0119 0 365 3 93 0 011 1 1 

0019 01 195 0 361 3 93 0 000 1 1 

0011 01 150 0 355 3 46 0 056 1 1 
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 هاتعداد تخت فعال بیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر در استان به تفکیک شهرستان: 9-6جدول شماره 

 9911 -11های طی سال 

 بوشهر ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان    

 شهرستان

9911 9911 

 جمعیت
تعداد 

 بیمارستان

تعداد 

تخت 

فعال 

 موجود

تعداد تخت 

فعال به ازای 

 هر ده هزار نفر

نسبت تخت 

موجود به 

 مصوب

 جمعیت
تعداد 

 بیمارستان

تعداد تخت 

 فعال موجود

تعداد تخت 

فعال به ازای 

 هر ده هزار نفر

نسبت تخت 

موجود به 

 مصوب

 3/40 0/30 635 4 351169 9/44 1/35 655 4 350130 بوشهر

 9/10 0 01 0 40059 0/90 5/0 36 0 40604 تنگستان

 0/93 0/01 59 3 55111 0/41 3/01 50 0 53111 جم

 0/91 6/1 303 0 303101 0/91 4/00 361 3 301695 دشتستان

 4/13 0/01 91 0 90993 3/91 6/1 44 0 91606 دشتی

 4/64 0/0 36 0 51531 4/00 0 04 0 59590 دیر

 011 1/03 05 0 00463 0/10 0/03 03 0 00360 دیلم

 0/90 0/03 50 3 06000 011 0/4 03 0 05104 عسلویه

 4/64 0/04 001 0 46000 4/64 9/04 001 0 40316 کنگان

 0/019 6/00 003 0 010455 0/015 0/00 009 3 013110 گناوه

 0/41 00 0009 01 0135641 90 0/00 0001 09 0110101 جمع
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 9911 -11های طی سال تعداد پزشکان در استان به تفکیک شهرستان: 9-7جدول شماره 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمانی استان بوشهر ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی            

 

 

 شهرستان

9911 9911 

 جمعیت
پزشک 

 عمومی

پزشک 

متخصص و 

 تخصصفوق

 دندان

 پزشک
 جمعیت داروساز

پزشک 

 عمومی

پزشک متخصص 

 تخصصو فوق

 دندان

 پزشک

تعداد 

 داروسازان

 60 000 301 050 351169 60 053 301 010 350130 بوشهر

 0 5 9 31 40059 0 4 9 30 40604 تنگستان

 00 03 01 34 55111 00 01 00 34 301695 جم

 35 06 41 54 303101 30 05 90 41 91606 دشتستان

 9 0 30 05 90993 1 1 31 33 59590 دشتی

 6 6 4 01 51531 6 9 0 06 40316 دیر

 6 5 03 00 00463 4 6 00 00 013110 دیلم

 0 0 36 30 06000 0 00 05 36 00360 عسلویه

 09 9 00 35 46000 09 36 05 01 53111 کنگان

 03 1 04 30 010455 00 01 01 00 05104 گناوه

 050 090 516 045 0135641 056 010 015 051 0110101 جمع
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 9915 - 11های های کلیدی بهداشت و درمان استان بوشهر طی سالشاخص: 9-1جدول شماره 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درمانی استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                  

 سال

تعداد تخت 

ثابت 

 بیمارستانی

تعداد تخت 

فعال 

 بیمارستانی

تعداد تخت فعال 

بیمارستانی به ازای 

 هر ده هزار نفر

 اشغال درصد

 تخت

 بیمارستانی

درصد()  

هزار 90زای هر تعداد پزشک به ا

 نفرجمعیت)نفر(
 تعداد 

خانه های 

 بهداشت

تعداد خانه بهداشت 

فعال  به ازای هر هزار 

روستایی   نفر جمعیت

 )باب(

پزشک 

 عمومی
 متخصص

 دندان

 پزشک

0015 0451 0059 0/03 65 9/0 1/0 6/3 330 9/1 

0016 0465 0001 1/00 63 4/0 4/0 1/3 330 9/1 

0014 0465 0060 0/00 56 1/0 9/0 6/3 330 9/1 

0019 0449 0001 0/00 50 5/0 1/0 0 331 9/1 

0011 0901 0009 00 00 4/0 1/0 9/0 309 9/1 
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 9913 - 11های طی سال برحسب وضعیت حقوقی های استانانهداروخها و آزمایشگاه تعداد: 9-1جدول شماره 

 سایر خصوصی علوم پزشکی  وابسته به دانشگاه جمــع سال 

 آزمایشگاه

0015 41 51 04 03 

0016 90 50 09 03 

0014 93 01 30 03 

0019 93 01 33 00 

0011 90 01 33 00 

 داروخانه

0015 000 00 96 06 

0016 009 01 13 06 

0014 035 9 013 05 

0019 030 6 013 06 

0011 000 01 015 06 

 درمانی استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                 

 

 9913 - 11های طی سال برحسب وضعیت حقوقی استان تعداد مراکز پرتونگاری وتوانبخشی: 9-90جدول شماره 

 سایر خصوصی علوم پزشکی  هوابسته به دانشگا جمع سال

 و رادیولوژی مرکزپرتونگاری

0015 05 06 01 01 

0016 00 05 09 01 

0014 50 00 34 01 

0019 09 00 30 01 

0011 01 01 39 00 

 و فیزیوتراپی توانبخشی

0015 49 0 60 00 

0016 44 0 60 00 

0014 95 0 43 01 

0019 11 0 91 4 

0011 011 0 11 4 

 درمانی استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                
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 به تفکیک شهرستان  11در سال  استان و مراکز پرتونگاری و توانبخشی ها، داروخانههاتعداد آزمایشگاه: 9-99جدول شماره 

 شهرستان
 مرکز توانبخشی مرکز پرتونگاری داروخانه آزمایشگاه

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 91 01 30 30 013 33 33 61 کل استان

 01 0 00 4 05 01 01 00 بوشهر

 0 1 1 0 3 1 1 5 تنگستان

 03 0 6 0 30 0 0 00 دشتستان

 0 0 1 0 6 0 0 5 دشتی

 0 1 1 0 5 0 1 0 دیر

 0 0 1 0 0 1 1 0 دیلم

 01 1 3 3 9 3 0 6 کنگان

 03 0 3 5 01 0 3 5 گناوه

 4 1 0 0 5 3 0 0 جم

 0 1 1 0 6 0 3 0 عسلویه

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان    

 

 به تفکیک شهرستان  11در سال  استان و مراکز پرتونگاری و توانبخشی ها، داروخانههاتعداد آزمایشگاه: 9-91جدول شماره 

 شهرستان
 مرکز توانبخشی مرکز پرتونگاری داروخانه آزمایشگاه

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 11 01 39 30 015 36 33 63 کل استان

 01 3 00 6 04 01 00 01 بوشهر

 0 1 1 0 3 0 1 5 تنگستان

 03 5 9 0 30 0 3 05 دشتستان

 0 0 1 0 6 0 0 5 دشتی

 0 1 1 0 5 0 1 5 دیر

 3 1 1 0 0 0 1 0 دیلم

 00 1 3 3 9 3 0 6 کنگان

 03 3 0 0 00 0 3 5 گناوه

 9 1 0 0 5 3 0 0 جم

 0 1 1 3 6 0 3 5 عسلویه

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان    
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 9911استان بوشهر در سال  995تعداد مراکز اورژانس : 9-99جدول شماره 

 شهرستان

تعداد 

های پایگاه

 مصوب

کز مر

 اورژانس

نسبت تعداد  های موجودتعداد پایگاه

پایگاههای  اورژانس 

 موجود به مصوب

پایگاه ثابت 

 شهری

پایگاه ثابت 

 بین راهی

پایگاه 

 هوایی
 جمع

 49 50 0 06 06 1 69 کل استان

 96 03 0 9 0 0 00 بوشهر

 011 5 1 0 0 0 5 تنگستان

 44 01 1 9 3 0 00 دشتستان

 60 5 1 0 0 0 9 دشتی

 011 5 1 0 0 0 5 دیر

 45 0 1 3 0 0 0 دیلم

 51 0 1 0 3 0 6 کنگان

 61 0 1 3 0 0 5 گناوه

 45 0 1 0 3 0 0 جم

 011 0 1 3 3 1 0 عسلویه

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

 

 

 9915 – 11های  سالهای دولتی و غیر دولتی استان در تعداد آمبوالنس: 9-93جدول شماره 

 جمع غیر دولتی دولتی 995 اورژانس سال

 میانگین زمانی شروع پاسخگویی

 تا رسیدن بر بالین بیمار)دقیقه( 

 جاده شهر

0015 91 49 0 061 0 4 

0016 41 45 0 054 5 9 

0014 40 40 1 050 0 4 

0019 61 69 1 004 0 9 

0011 46 41 9 050 0 9 

 درمانی استان بوشهر  –علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مأخذ : دانشگاه 
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 9911-11حوادث ویژه و مهم اتفاق افتاده در استان بوشهر طی سالهای : 9-95جدول شماره 

 نوع حادثه

9911 9911 

 تعداد مصدومین
تعداد 

 فوتیها

تعداد آمبوالنس 

 اعزام شده

تعداد 

 مصدومین

تعداد 

 فوتیها

تعداد آمبوالنس 

 اعزام شده

 009 04 000 351 59 561 حوادث ترافیکی

 5 0 01 90 6 95 مسمومیت

 1 1 1 5 1 5 زلزله

 09 9 09 35 4 34 تیراندازی

 36 30 00 05 06 01 یرق شدگی

 05 39 1 31 03 9 خودکشی

 353 19 500 400 11 009 جمع کل

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  

 

 9911-11در سال های  مهمترین علل مرگ و میر  در استان بوشهر: 9-96ه جدول شمار

 علت مرگ ردیف
 9911سال  9911سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 4/09 3000 4/03   0115 بیماری های قلبی و عروقی 0

 9/04 *196 3/0 55 بیماریهای عفونی و انگلی 3

 00 600 6/03 560 سرطان ها و تومورها 0

 9/1 501 3/00 511 وادث )ترافیکی و ییرترافیکیش(ح 0

 6/0 351 5/4 006 بیماری های یدد، تغذیه و متابولیک  5

 1/0 306 6/5 353 بیماری های دستگاه تنفس 6

 3/3 033 4/3 033 بیماری های دستگاه ادراری تناسلی 4

 0/3 001 4/3 031 بیماری های دوران حول تولد  9

 0/3 009 0/3 019 ه گوارشبیماریهای دستگا 1

 0/0 40 3 10 خودکشی 01

 5/6 061 0/4 000 سایر 00

 011 5500 011 0050 جمع

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر              

 نیز می گردد. 01شامل بیماریهای کووید *               
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 9915 – 11های اشت و درمان استان طی سالهای بخش بهدشاخص: 9-97جدول شماره 

 0011 0019 0014 0016 0015 عنوان شاخص ردیف

 00 50 56 63 65 درصد تخت روز اشغالی 0

 0/3 5/3 0/3 5/3 5/3 متوسط روزهای بستری 3

 3/3 6/3 0/3 5/3 5/3 متوسط اقامت بیمار 0

 05 04 3/00 05 05 نسبت فوت شده درهزار بیمار ترخیص شده  0

 0 0/6 3/4 6/4 1/4 نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت  5

 9/0 3/0 03/0 03/0 19/0 نسبت تخت ثابت به هزار نفر جمعیت 6

 0/0 0 1/1 99/1 90/1 نسبت تخت فعال به هزار نفر جمعیت 4

 93 41 93 91 49 درصد تخت فعال به ثابت 9

 00/1 0/1 0/1 05/1 00/1 نسبت تخت روانی به ده هزار نفر جمعیت 1

 30/1 3/1 33/1 33/1 30/1 نسبت تخت سوختگی به ده هزار نفر جمعیت 01

 0/3 5/0 00/0 06/0 36/0 نسبت تخت های ویژه به ده هزار نفر جمعیت 00

 01 51 04 04 04 درصد عمل سزارین به کل زایمان ها 03

 33 01 31 30 31 درصد عمل سزارین به کل اعمال جراحی 00

 09/1 04/1 06/1 05/1 05/1 بیمارستان به ده هزارنفر جمعیت در کل استاننسبت  00

 93/1 90/1 40/1 45/1 4/1 نسبت آزمایشگاه به ده هزارنفر جمعیت در کل استان 05

 0 0 44/1 4/1 4/1 نسبت واحدهای توانبخشی به ده هزارنفر جمعیت در کل استان 06

 04/1 04/1 06/1 0/1 0/1 ر جمعیت در کل استاننسبت واحدهای پرتونگاری به ده هزارنف 04

 05/1 00/1 01/1 04/1 04/1 نسبت پزشک عمومی به هزارنفر جمعیت در کل استان 09

 5/1 01/1 05/1 04/1 0/1 نسبت پزشک متخصص به هزارنفر جمعیت در کل استان 01

 00/1 0/1 36/1 31/1 35/1 نسبت دندانپزشک به هزارنفر جمعیت در کل استان 31

 06 04 03 00 03/1 درصد پزشکان عمومی به کل پزشکان وابسته به دانشگاه 30

 00 01 04 09 04/1 درصد پزشکان متخصص به کل پزشکان وابسته به دانشگاه 33

 5 3/5 5/0 5 0/1 درصد پزشکان فوق تخصص به کل پزشکان وابسته به دانشگاه 30

 00 00 00 05 00/1 به دانشگاهدرصد دندانپزشک به کل پزشکان وابسته  30

 0 9/0 5/0 0 0 درصد داروسازان به کل پزشکان وابسته به دانشگاه 35
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 9915 – 11های های بخش بهداشت و درمان استان طی سالشاخص  :9-97جدول شماره  ادامه

 0011 0019 0014 0016 0015 عنوان شاخص ردیف

 90/1 54/9 54/9 09/9 01/9 زندهمیزان مر  و میر نوزادان در هزار تولد  36

 01/00 50/00 6/00 15/00 13/00 میزان مر  و میر کودکان زیر یکسال در هزار تولد زنده 34

 3/06 09/00 33/00 56/00 00/00 میزان مر  و میر کودکان زیر  پنج سال در هزار تولد زنده 39

 00/6 10/5 65/5 09/6 63/5 سال در هزار تولد زنده 5تا  0میزان مر  و میر کودکان  31

 11/55 04/30 49/30 91/33 90/33 میزان مر  و میر مادران در صد هزار تولد زنده 01

 1 3/9 0/4 9/4 9 میزان مرده زایی در هزار 00

 0/0 35/0 94/0 10/0 40/0 میزان خام مر  در هزار 03

 55/05 49/06 05/01 96/31 16/31 میزان موالید در هزار 00

 10/0 35/0 56/0 61/0 43/0 رشد طبیعی جمعیت )درصد( 00

 90/0 10/0 09/3 04/3 05/3 باروری کلی 05

 11/11 11/11 11/11 19/11 16/1 متولدین وزن شده )درصد( 06

 10/6 96/6 15/5 10/6 53/5 گرم )درصد( 3511متولدین کمتر از  04

 3/66 0/60 56 00 09 میزان شیوع دیابت در هزار )روستایی( 09

 3/61 0/56 00 31 9/05 میزان شیوع دیابت در هزار )کل جمعیت( 01

 039 5/035 010 5/40 50 میزان شیوع فشار خون در هزار )روستایی( 01

 19 0/10 64 5/03 0/33 میزان شیوع فشار خون در هزار )کل جمعیت( 00

 0 5/5 0/5 0/5 6/5 میزان بروز سل در صد هزار 03

 9/0 0/3 00 3/5 6/9 وز سالک در صد هزارمیزان بر 00

 511 560 506 509 015 شناسایی شده از ابتدای برنامه HIVتعداد بیماران آلوده به ویروس  00

 6 34 01 30 31 موارد جدید ابتال به ایدز )نفر( 05

 1/11 1/11 9/11 93/11 90/11 درصد میزان دسترسی جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم  06

 5/11 04/11 4/14 9/14 4/16 درصد خانوارهای روستایی برخوردار از توالت بهداشتی 04

 5/11 04/11 0/19 0/14 3/14 میزان دفع بهداشتی زباله  در روستاها 09

 4/09 03 5/00 4/00 0/00 درصد مر  ناشی از بیماری های قلبی وعروقی به کل مر  ها 01

 9/1 5/03 6/1 16/01 0/01 عمد به کل مر  هادرصد مر  ناشی از حوادث ییر 51

 00 03 0/00 60/03 6/03 درصد مر  ناشی از سرطان ها به کل مر  ها 50

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
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 شاخص های بخش تحقیقات و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر : 9-91جدول شماره 

 9911-11 طی سالهای

 مراکز تحقیقاتی
 تعداد طرحهای مصوب

11 11 

 01 00 مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی

 3 0 مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای

 6 0 مرکز تحقیقات طب عفونی و گرمسیری

 بودجه پژوهشی
 شاخص)درصد(

11 11 

 5/1 0/1 نسبت اعتبار پژوهشی به کل بودجه دانشگاه

 0/1 14/0 ی نسبت به سال گذشتهرشد اعتبار پژوهش

 4/09 30 نسبت بودجه های طرح های تحقیقاتی به کل بودجه پژوهشی

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر                          
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 تربیت بدنی -دوم فصل

 

 

 

 مقدمه 

حرفه ای و شغلی از  میل به موفقیت در وظایف ادابی و نشاط ،حفظ سالمت ،تعمیم بهداشت ،رشد قوای جسمانی ،کسب ش

 اهدف تربیت بدنی بشرح ذیل می باشد: .اهداف مهم تربیت بدنی می باشد

  اهداف اجتماعی -0  اهداف روانی -3  اهداف جسمانی

 .بدست آورد سقراط : مهمترین اصل در زندگی سالمت و تندرستی است که می توان آن را از طری  فعالیتهای بدنی

سالمت روحی و روانی و اجتماعی فرد فواید زیادی دارد و در  ایبر ،ورزش و حرکات منظم بدنی عالوه بر سالمت جسم

ورزش  گذارد. ی نظیر افسردگی و نیز بر حافظه تآثیر مییها در درمان بیماری، همچنین سازگاری فرد در جامعه و شخصیت فرد

 .آید تا در پناه آن به نهایت رشد و کمال مطلوب انسانی دست یابند ساب میبرای جوانان تکیه گاهی امن به ح

 .باشد میسودمندی است که الزم و حیاتی  توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار

هایی  را برای تحمل چنین وضعیت ها آنو در مواقع سختی و اضطراب توان  هشدافراد های بدنی باعث افزایش بنیه و قدرت  فعالیت

 دهد.  افزایش می

تربیت بدنی با توجه به پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم نقش مهمی در تندرستی و شادابی اقشار مختلف جامعه بر 

های  گستره فعالیتباشد.  های اجتماعی و رفتارهای مطلوب افراد مطرح می عهده داشته و به عنوان عاملی مهم در تقویت ارزش

های فرهنگی و  بدنی ضمن آنکه نمایانگر سطح سالمتی و پویایی و نشاط جامعه است، در عین حال زمینه اعتالی ارزش تربیت

بدنی، نمود چندگانه فرهنگی، اجتماعی و . . .  سازد و بدین ترتیب آثار فعالیت بخش تربیت سرافرازی و وفاق ملی را نیز فراهم می

های  مندی نوجوانان به فعالیت میت ورزش از یک سو و وجود ویژگی جوانی جمعیت کشور و استان، همچنین عالقهیابد. اه می

تر از آن اتخاذ تدابیری برای استفاده بهینه از  ورزشی از سوی دیگر، توجه بیش از پیش به تامین و تجهیز امکانات ورزشی و مهم

 نماید. آنها را اجتناب ناپذیر می

موجود ، گزارشی از وضعیت 0011تا  0014سالهای های مهم بخش تربیت بدنی در شاخص استفاده ازل با در این فص

 های این بخش، ورزشکاران، فضاها و امکانات ورزشی ارائه گردیده است.  شاخص

ین دلیل در به دلیل بیماری کرونا، بسیاری از باشگاهها و سالنهای ورزشی استان تعطیل بوده است و به هم 0011در سال 

 بعضی شاخصها تفاوت خیلی زیادی با سال گذشته داشته وجود دارد . 
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 تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی 

دهد و  شود که ورزش را با هدف تامین تندرستی و ارتقاء سطح سالمت و نشاط انجام می ورزشکار همگانی به فردی گفته می

بالغ بر  0011باشد. تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی استان در سال  ب نتیجه و مدال نمیمعطوف به کس

نفر بوده در  16051درصد زن بوده است و نسبت به سال قبل که  05درصد مرد و  55باشد که از این تعداد حدود  نفر می 31031

این کاهش زیاد به علت شیوع بیماری کرونا و بسته شدن باشگاهها و  دهد . الزم به ذکر است درصد کاهش نشان می 16مجموع 

 سالن های ورزشی می باشد.

 رکوردهای ارتقاء برای خاص، مقررات و قوانین به توجه با که است ای یافته سازمان و رقابتی های ورزش قهرمانی، ورزش

 6091 استان قهرمانی ورزش نهادهای پوشش تحت ارانورزشک تعداد 0011 سال در. شود می انجام مدال یا رتبه کسب و ورزشی

 سال به نسبت مجموع در ورزشکاران این تعداد. اند بوده زن درصد 05 و مرد درصد 50 تعداد این از که شده گزارش نفر

 .این کاهش زیاد به علت شیوع بیماری کرونا و همه گیری بیماری بوده است .است داشته کاهش درصد 63( نفر 06000)قبل

دیلم  شهرستان و داشته استان در را قهرمانی ورزش نهادهای پوشش تحت ورزشکار بیشترین بوشهر شهرستان 0011 سال در 

  .است داده اختصاص خود به را سهم کمترین و دیر

 

 تعداد کارشناسان و مربیان ورزشی 

 دست استان بدنی تربیت بخش در فعال انیانس نیروی و اجرایی کارهای و ساز از روشنی تصویر توان می شاخص این کمک با

 درصد 00 حدود( نفر 363)گذشته سال به نسبت که باشد می نفر 316 با برابر 0011 سال در استان ورزشی کارشناسان تعداد. یافت

 سال این در را ورزشی کارشناس کمترین نفر  01 با عسلویه شهرستان و بیشترین نفر  41 با بوشهر شهرستان. است داشته افزایش

 . اند بوده دارا استان های شهرستان میان در

 شهرستان. است یافته افزایش درصد 0 قبل سال به نسبت که بوده نفر 0044 با برابر 0011 سال در استان ورزشی مربیان تعداد

 .باشند می استان های ستانشهر میان در مربی تعداد کمترین دارای  نفر 034 با دیر شهرستان و بیشترین دارای نفر  963 با بوشهر

 شهرستان. است یافته افزایش درصد 4 قبل سال به نسبت که بوده نفر 0115 با برابر 0011 سال در بوشهر استان داوران تعداد

 .باشند می استان در داور تعداد کمترین دارای نفر 90 با عسلویه شهرستان و بیشترین دارای نفر 605 با بوشهر

 های ورزشی  مکان

 انجام ورزشی فعالیت چند یا یک آن در که گردد می اطالق پوشیده سر یا روباز از اعم محصور، فضایی نوع هر به ورزشی انمک

 یورزش یتعداد سالنها0011. در سال باشد بدنی تربیت سازمان نظارت تحت و برخوردار تشکیالتی ریزی برنامه یک از و شود می

 مساحترا داشته است.  یدرصد 5/0 شیلن بوده است که نسبت به سال گذشته افزاسا 000تحت پوشش اداره ورزش وجوانان 

 استخر مجموع. گذشته می باشد سال به نسبت افزایش درصد 6/0 نشانگر که بوده مترمربع 060593 استان ورزشی های سالن

 مساحت با روستایی ورزشی سالن 09 تعداد 0011سال  پایان تا. باشد می مترمربع 9501 مساحت با استخر 5 استان، سرپوشیده

 متر مربع بوده است. 006111زمین به مساحت  300است. تعداد زمین چمن روستایی  بوده موجود استان در مترمربع 04154
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 مکان یک در ورزشی فعالیت امکان مشخص زمانی واحد یک در که شود می گفته ورزشکارانی تعداد به ورزشی، مکان ظرفیت

 قبل سال با مقایسه در که باشد می روز در نفر 00001 با برابر 0011 سال در استان ورزشی های مکان ظرفیت کل .باشند داشته را

 ظرفیت کمترین و بوشهر شهرستان به مربوط روز -نفر 0051 با ورزشی های مکان ظرفیت باالترین . است داشته رشد درصد  0/3

 باشد می روز-نفر  0411 با برابر نیز بانوان خاص ورزشی های مکان ظرفیت. شدبا می کنگان  شهرستان به مربوط روز-نفر 551 با

 . است داشته افزایش درصد 0/0 حدود قبل سال به نسبت که

« ای در استان های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه گسترش ورزش»با توجه به آنچه گفته شد در ارتباط با  راهبرد 

های بهبود را در گستره راهبرد مذکور مشاهده نمود ولی با توجه به گسترش جمعیت استان و نیز حیاتی  نهتوان نشا در مجموع می

بودن نقش ورزش در ارتقاء سطح سالمت و نشاط اجتماعی، همچنان باید به اشاعه فرهنگ ورزش همگانی و فراهم سازی ساز و 

تر امکانات و  های محروم و توزیع مناسب فضاهای ورزشی در شهرستانکار اجرایی آن بیشتر مبادرت ورزید. در این زمینه احداث 

های موجود تقلیل یابد، توجه به ورزش کارکنان دولت از طری  فراهم نمودن تاسیسات و امکانات  ای که نابرابری اعتبارات به گونه

منظور علمی کردن ورزش مفید خواهد  الزم، توجه بیشتر به احداث مکانهای ورزشی اختصاصی بانوان، همچنین اهتمام ویژه به

 بود.

 

 ها  های بخش تربیت بدنی به نسبت جمعیت شهرستان مقایسه شاخص

ها در اختیار  های بخش تربیت بدنی در سطح شهرستان تری از وضعیت شاخص در این بخش به منظور این که تصویر روشن

 گردد.  ارائه میها  ها به نسبت جمعیت شهرستان داشته باشیم، مقایسه این شاخص

 

 4/1 بر بالغ استان کل 0011براورد جمعیت سال  در هر نفر جمعیت ازاء به روباز ورزشی فضای سرانه : روباز ورزشی فضای

 از باالتر هیجم ، عسلو ،یدشت لم،یتنگستان، د ر،ید شهرستان شش روباز ورزشی فضای سرانه. است گردیده محاسبه مترمربع

 . است گرفته استان قرار میانگین از تر پائین ان ، کنگان، گناوه، بوشهردشتست سرانه و میانگین

 0011 سال در استان کل در جمعیت نفر هر ازاء به دولتی ورزشی های سالن مساحت سرانه : دولتی ورزشی های سالن مساحت

 هیجم ، عسلو ،یدشت لم،یگستان، دتن ر،ید شهرستان پنج دولتی ورزشی های سالن مساحت سرانه. است شده محاسبه 99/1 بر بالغ

 . است گرفته قرار میانگین استان از تر پائین دشتستان ، کنگان، گناوه، بوشهر شهرستان چهار سرانه و میانگین از باالتر
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 9917-11 یسالها یاستان ط یبدن تیترب یدیکل یها شاخص:  1-9جدول شماره 

 9911 9911 9917 واحد عنوان
درصد 

 تغییرات

 5/0 000 003 031 سالن ای ورزشی اداره ورزش و جوانان سالنه

 6/0 060593 061103 059003 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی اداره ورزش و جوانان 

 6/0 340 363 301 تعداد تعداد زمین چمن ورزشی  اداره ورزش و جوانان 

 3/0 914556 960356 900656 متر مربع مساحت زمین چمن ورزشی اداره ورزش و جوانان 

 4/06 4 6 6 تعداد تعداد زمین ورزش های ساحلی 

 4 09031 06131 06131 متر مربع مساحت زمین ورزش های ساحلی 

 00 01 1 9 تعداد تعداد خوابگاه ورزشی 

 9 00110 03150 03650 متر مربع مساحت خوابگاه ورزشی 

 1 5 5 5 تعداد تعداد استخر سرپوشیده

 1 9501 9501 9501 متر مربع پوشیدهمساحت استخر سر

 1 3 3 0 تعداد تعداد پیست تارتان 

 1 00011 00011 3511 متر مربع مساحت پیست تارتان 

 4/3 09 04 06 تعداد تعداد سالن های ورزشی روستایی

 4/3 04154 05914 00054 متر مربع مساحت سالن های ورزشی روستایی

 1/0 300 315 014 تعداد تعداد زمین چمن روستایی 

 1/3 006111 006011 031111 متر مربع مساحت زمین چمن روستایی 

 0/3 00001 01955 01341 روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی استان

 5/0 0411 0601 0345 روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان

تعداد ورزشکاران مرد تحت پوشش نهادهای ورزش 
 قهرمانی

 -43 0001 03063 00931 نفر

تعداد ورزشکاران زن تحت پوشش نهادهای ورزش 
 قهرمانی

 -31 3901 0141 0465 نفر

مجموع ورزشکاران مرد و زن تحت پوشش نهادهای 
 ورزش قهرمانی

 -63 6091 06000 05595 نفر

 0/3 0044 0016 3135 نفر تعداد مربیان ورزشی

 9/3 0115 0101 0959 نفر تعداد داوران ورزشی
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 9917-11 یسالها یاستان ط یبدن تیترب یدیکل یها شاخص:  1-9جدول شماره ادامه 

 9911 9911 9917 واحد عنوان
درصد 

 تغییرات

 0/1 916 404 413 نفر تعداد ناجی یری 

 -41 00341 50651 50001 نفر تعداد مردان تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی

 -49 1151 00411 01001 نفر نیتعداد زنان تحت پوشش نهادهای ورزش همگا

مجموع تعداد مردان و زنان تحت پوشش نهادهای 
 ورزش همگانی

 -41 31031 16051 10541 نفر

 3/0 136146 991046 900146 متر مربع مساحت اماکن ورزشی روباز

 9/0 390 341 356 مکان تعداد اماکن ورزشی روباز 

 3 096015 093015 041015 متر مربع مساحت اماکن ورزشی سرپوشیده

 3 001 006 003 مکان تعداد اماکن ورزشی  سرپوشیده

 -46 06636 41109 46100 نفر ورزشکاران سازمان یافته

 کل ورزش و جوانان استان بوشهر ادارهماخذ:        
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 9911در سال  ها شهرستان تیبه نسبت جمع یبدن تیبخش ترب یها شاخص سهیمقا:  1-1جدول شماره 

 محل

پیش بینی 

جمعیت سال 

9911 

سرانه فضای 

 ورزشی

سرانه فضای 

ورزشی 

 سرپوشیده

سرانه فضای 

 ورزشی روباز

سرانه فضای 

 ورزشی روستایی

پیش بینی جمعیت 

روستایی سال 

9911 

 نفر مترمربع نفر واحد

 004301 04/0 40/1 05/1 99/1 0369931 کل استان

 39451 43/0 5/1 00/1 63/1 000010 بوشهر

 55300 09/0 3/0 33/1 00/0 90003 تنگستان

 03459 93/1 45/1 05/1 1/1 45464 جم

 90406 13/1 61/1 03/1 9/1 340410 دشتستان

 34391 01/0 0 30/1 36/0 10010 دشتی

 03940 39/0 34/0 00/1 03/0 66011 دیر

 6500 9/3 05/0 30/1 01/0 09503 دیلم

 31009 19/1 59/1 06/1 40/1 005604 کنگان

 30540 41/1 54/1 03/1 61/1 003101 گناوه

 04041 15/1 45/1 09/1 10/1 41000 عسلویه

 بوشهرماخذ: اداراه کل ورزش و جوانان استان 
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 9911بوشهر سال  استان یبدن تیترب یدیکل یها شاخص:  1-9جدول شماره 

 شاخص

تعداد لیگ های 

ورزشی در لیگ 

 یقهرمان کشور

تعداد مدالهای قهرمان 

 کشوری کسب شده

 سرانه فضای ورزشی روباز

 )بجز زمین های خاکی(

سرانه فضای ورزشی 

 سرپوشیده

 متر مربع متر مربع مدال تیم واحد

 05/1 40/1 066 00 استان

 00/1 5/1 05 01 بوشهر

 33/1 3/0 05 3 تنگستان

 05/1 45/1 06 3 جم

 03/1 61/1 35 6 دشتستان

 30/1 0 03 3 دشتی

 00/1 34/0 9 0 دیر

 30/1 05/0 1 0 دیلم

 06/1 59/1 00 3 کنگان

 03/1 54/1 30 5 گناوه

 09/1 45/1 00 3 عسلویه
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 9911سال  ربوشه استان یبدن تیترب یدیکل یها شاخص:  1-9جدول شماره ادامه 

 عنوان

متراژ فضای 

ورزشی 

 سرپوشیده

متراژ فضای 

 ورزشی روباز

کل  متراژ

 فضای ورزشی

متراژ فضای ورزشی 

 سرپوشیده روستایی

متراژ فضای 

روباز 

 روستایی

متراژ کل فضای 

 ورزشی روستایی

 متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع واحدمتعارف

 01046 00051 5136 316001 069416 04600 بوشهر

 90955 40151 1115 006144 14911 09344 تنگستان

 36451 30011 0651 69316 54111 00316 جم

 46900 61011 4500 331361 094951 03001 دشتستان

 01413 31611 00013 009003 16011 30103 دشتی

 06511 06511 1 10511 90331 1041 دیر

 09316 04111 0316 50509 00311 1009 دیلم

 39460 36311 3560 95640 64511 09040 کنگان

 09616 06311 3016 46103 60111 00103 گناوه

 05300 03411 3500 40105 51011 00605 عسلویه

 010154 006111 04154 0000190 136146 096015 کل استان
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 به تفکیک شهرستان 9911های تربیت بدنی در سال  عملکرد شاخص:  1-3جدول شماره 

 عنوان
 تحت پوشش نهادهای ورزش قهرمانی ورزشکاران همگانی  افراد تحت پوشش نهادهای ورزش

 جمع زن مرد جمع زن مرد

 0311 551 651 0011 0911 3511 بوشهر

 041 051 331 0411 901 151 تنگستان

 501 351 391 3311 151 0351 جم

 0101 091 551 0111 0911 3311 دشتستان

 091 301 351 0301 561 691 دشتی

 011 091 331 0101 061 551 دیر

 031 051 041 0111 041 501 مدیل

 591 351 001 0051 611 451 کنگان

 941 031 051 3151 151 0011 گناوه

 011 091 331 0091 631 461 عسلویه

 6091 3901 0001 31031 1151 00341 کل استان
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 به تفکیک شهرستان 9911های تربیت بدنی در سال  عملکرد شاخص:  1-5جدول شماره 

 عنوان

تعداد  روی انسانی فنینی

سالن 

های 

ورزشی 

 روستایی

مساحت 

سالنهای 

ورزشی 

 روستایی

تعداد 

زمین 

های 

ورزش 

های 

 ساحلی

مساحت 

زمین 

های 

ورزشی 

 ساحلی

تعداد 

پیست 

 تارتان

مساحت 

زمین 

های 

پیست 

 تارتان

 مربی کارشناس
ناجی 

 غریق
 داور

واحد 

 متعارف
 متر مربع تعداد متر مربع ادتعد متر مربع سالن نفر نفر نفر نفر

 00011 3 9911 0 5136 5 605 056 963 41 بوشهر

 1 1 1 1 1115 9 035 09 334 31 تنگستان

 1 1 1 1 0651 0 061 59 303 36 جم

 1 1 0311 0 4500 6 360 000 653 00 دشتستان

 1 1 1 1 00013 1 009 96 305 31 دشتی

 1 1 0031 0 1 1 000 53 034 30 دیر

 1 1 1 1 0316 0 000 60 304 33 یلمد

 1 1 1 1 3560 3 061 19 061 03 کنگان

 1 1 5111 3 3016 3 006 66 340 33 گناوه

 1 1 1 1 3500 3 90 04 050 01 عسلویه

 00011 3 09031 4 04154 09 0115 916 0044 316 کل استان
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 شهرستان تفکیک به 9911 سال رد بدنی تربیت های شاخص عملکرد:  1-5ادامه جدول شماره 

 عنوان
تعداد سالن 

 ورزشی

 مساحت 

 سالن های ورزشی

تعداد زمین 

 چمن ورزشی

مساحت زمین 

 چمن ورزشی

تعداد استخر 

 سرپوشیده

مساحت 

استخر 

 سرپوشیده

 متر مربع تعداد متر مربع متر مربع مکان متر مربع واحدمتعارف

 0011 0 009616 35 01000 39 بوشهر

 1 1 14911 04 04144 00 نتنگستا

 1 1 54111 30 01016 9 جم

 0000 0 096651 66 31945 33 دشتستان

 0011 0 16011 35 01603 06 دشتی

 1 1 90011 31 1141 1 دیر

 1 1 00311 03 9040 4 دیلم

 0545 0 64511 00 05359 1 کنگان

 0011 0 59111 04 01103 00 گناوه

 1 1 51011 35 00605 01 عسلویه

 9501 5 914556 340 060593 000 کل استان
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 شهرستان تفکیک به 9911 سال در بدنی تربیت های شاخص عملکرد:  1-6ادامه جدول شماره 

 عنوان
تعداد خوابگاه 

 ورزشی

مساحت خوابگاه 

 ورزشی

تعداد زمین 

 چمن روستایی

مساحت زمین 

 چمن روستایی

ظرفیت مکانهای 

 ورزشی استان

انهای ظرفیت مک

ورزشی خاص 

 بانوان

 روز –نفر  روز –نفر  متر مربع زمین متر مربع تعداد واحدمتعارف

 0501 0005 00051 00 0911 0 بوشهر

 031 911 40151 00 0311 0 تنگستان

 005 0615 30011 01 0011 0 جم

 051 901 61011 55 0311 0 دشتستان

 031 601 31611 09 0311 0 دشتی
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 آموزش و پرورش-فصل سوم 

 

 

 

 مقدمه
های مطلوب رفتار یا ود که از طری  آن دانش،مهارت، شایستگی و کیفیتشآموزش و پرورش به عمل یا فرآیندی اطالق می

 شود.منش به فرد آموخته می

اینکه آموزش برای فرد و جامعه امری ضروری و مفید است بر کسی پوشیده نیست.دین مبین اسالم بیش از ادیان دیگر به 

 تزکیه نفس انسان بوده است. اهمیت آموزش توجه داشته و گویی رسالت اساسی دین اسالم، آموزش و

اگر به تاریخچه آموزش و پرورش و ایجاد مدارس دولتی نگاهی بیندازیم مشخص می گردد که بعد از مدرسه دارالفنون در 

شمسی ساختمان  0391قمری برابر با  0001کشور این عمل رون  گرفت.استان بوشهر نیز از این قضیه مستثنی نبود که در سال

لتی به نام مدرسه سعادت ایجاد گردید هرچند که ابتدا این مدرسه به صورت مکتب خانه اداره می گردیده است و اولین مدرسه دو

شیخ محمد خان سعادت از تهران برای مدیریت این مدرسه فرستاده شد و آن را به شکل جدید سازماندهی نمود. در  0004در سال

ی  سه دولتی نوبنیاد فوالدی توسط فرزند برومند خالو حسین دشتی به شیوهدومین مدر0034ساخت این مدرسه بود که در سال  پی

 امروزی در روستای بردخون،ایجاد گردید.

در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز به اهمیت آموزش و پرورش فراوان پرداخته شده است.چنان که حضرت امام خمینی در 

 اند.ا دانستهگیری نظام، معلمی و آموزش را شغل انبیابتدای شکل

ها و استعدادهای خویش را پرورش دهند، دارای آثار و آموزش و پرورش عالوه بر آنکه فرصتی فراهم می آورد تا افراد توانائی 

های باشد.چرا که با ارتقاء سطح تحصیالت مردم جامعه، سطح بهداشت و تغذیه باالتر، هزینهفوائد اجتماعی و اقتصادی نیز می

های مختلف اجتماعی افزایش یافته و میزان اعتیاد و جرم د دارو به طور نسبی کمتر خواهد شد. حضور در صحنهدرمان و سوبسی

 یابد.کاهش می

توجه به نقش آموزش و پرورش در بیشتر برنامه های مختلف به خصوص از حیث تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز 

در ساختار نظام های آموزشی کشورهای مختلف است. در این راستا در ابتدای سال  جامعه از جمله دالیل ایجاد تغییرات متعدد

( جایگزین نظام قدیم آموزشی گردیده است تا بر اساس نظام جدید دانش آموزان 6-0-0نظام آموزشی جدید ) 0010-13تحصیلی 

دین آموزش و پرورش، مقاطع تحصیلی های زندگی و اجتماعی آماده شوند.بر اساس طرح تحول بنیابرای کسب آداب و مهارت

-باشند. در ادامه به بررسی شاخصکالس متوسطه دوم می 0کالس متوسطه اول )متوسطه اول قدیم(و  0کالس ابتدایی، 6شامل 

 و مقایسه آن با سال قبل پرداخته شده است. 0011-0011های مهم آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
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 یابی تحوالت بخشهای ارزتصویر عملکرد شاخص
 

 آموزان تعداد دانش

-نفر می 309631درصدی نسبت به سال قبل برابر با   0با رشد  0011-0011آموزان استان در سال تحصیلی  تعداد کل دانش

درصد، سهم دانش آموزان ییر  0/50درصد وسهم دانش آموزان پسر  6/09آموزان دختر برابر باشد. در سال مذکور سهم دانش

درصد می  3/44 درصد و سهم دانش آموزان مناط  شهری 9/33 درصد و سهم دانش آموزان مناط  روستایی 5/05رابر دولتی ب

 باشد که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. 

 

 دوره آمادگی  
درصد جمعیت  4/0 نفر بوده که معادل 00016برابر 0011-0011آموزان دوره آمادگی استان در سال تحصیلی  تعداد کل دانش

آموزان مناط  درصد و سهم دانش 4/04آموزان دختر در این مقطع برابر باشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میدانش

های قبل با تشکیل پایه ششم و با توجه به کمبود فضا در مدارس ابتدایی، دوره درصد بوده است. طی سال 3/31روستایی برابر 

دولتی حذف گردید.  نسبت تعداد دانش آموزان دوره آمادگی استان به جمعیت در سن دوره آمادگی برابر    .... در  آمادگی از مدارس

بوده است . این نسبت در نقاط شهری برابر ... درصد ، در نقاط روستایی برابر .... درصد ، برای پسران  0011-0011سال تحصیلی 

 ... درصد بوده است . برابر .... درصد و برای دختران برابر 

 

 دوره ابتدایی
درصد  1/50نفر بوده که معادل  000030برابر  0011-0011آموزان دوره ابتدایی استان در سال تحصیلی   تعداد کل دانش    

ابر آموزان ییر دولتی بردرصد، سهم دانش 0/09آموزان دختر برابر باشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میجمعیت دانش

 درصد بوده است.  3/34آموزان مناط  روستایی برابر درصد و سهم دانش 0/00

 

 دوره متوسطه اول
درصد جمعیت  0/30نفر بوده که  55001برابر  0011-0011آموزان دوره متوسطه اول استان در سال تحصیلی   تعداد کل دانش

درصد  3/00آموزان ییردولتی برابردرصد، سهم دانش4/09ر برابر آموزان دختباشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میدانش

 درصد بوده است.  1/33آموزان مناط  روستایی برابر و سهم دانش

 
 دوره متوسطه دوم وفنی وکاردانش

درصد  0/04نفر بوده که معادل  00390برابر  0011-0011آموزان دوره متوسطه دوم استان در سال تحصیلی تعداد کل دانش

آموزان ییردولتی برابر درصد، سهم دانش 01آموزان دختر برابر باشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میمعیت دانشج

 درصد بوده است.  0/1آموزان مناط  روستایی برابر درصد و سهم دانش 0/01
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درصد جمعیت دانش  4/6 وده که معادلنفر ب 05166آموزان دوره فنی وکاردانش در سال تحصیلی مذکور برابر با   تعداد دانش

 باشد.  آموزی استان می

 تعداد کادر آموزشی ) رسمی و پیمانی وقراردادی(
باشد که در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کادر آموزشی شامل کلیه کارمندان معلم، مدیر معلم و معلم ورزش می

 باشند.استثنایی مشغول به فعالیت می

 00درصد زن و  51نفر بوده که از این تعداد  01405تعداد کادر آموزشی رسمی استان برابر  0011-0011حصیلی در سال ت

درصد 3/00نفر بوده که نسبت به سال قبل  0900باشند. در سال مذکور تعداد کادر آموزشی ابتدایی استان برابر  درصد مرد می

درصد نسبت به سال قبل  3/03نفر بوده که  3503ه اول استان برابر کاهش داشته است. همچنین تعداد کادر آموزشی متوسط

درصد نسبت به سال قبل کاهش  0/1نفر بوده که   0001کاهش داشته است. بعالوه تعداد کادر آموزشی متوسطه دوم استان برابر 

 داشته است.

 

 تعداد آموزشگاه و کالس

های ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه عمومی در استان دایر در دورهآموزشگاه دولتی  0990تعداد 0011-0011در سال تحصیلی 

آموزشگاه متوسطه اول ،  040آموزشگاه ابتدایی،  114درصد کاهش نسبت به سال تحصیلی قبل ( که به ترتیب شامل  0/0بوده )

 باشد.آموزشگاه دوره استثنایی می 55آموزشگاه متوسطه دوم  و  054

آموزشگاه   41دارای بیشترین تعداد آموزشگاه بوده و شهرستان دیلم با  آموزشگاه 093ان با در این سال شهرستان دشتست

 کمترین تعداد آموزشگاه را در سطح استان داشته است.

 

 نسبت دانش آموز به معلم

بر تعداد از شاخص های مهم در آموزش و پرورش ، نسبت دانش آموز به معلم می باشد که از تقسیم تعداد کل دانش آموزان 

هر  کند. تعداد معلمان از عوامل مهمی است که به تعیین کیفیت آموزش کمک میمعلمان بدست می آید. همانطور که می دانیم 

چه معلمان به تعداد کمتری دانش آموز تعلیم دهند باالطبع کیفیت آموزش باالتر می رود و برعکس آن تاثیر نامطلوبی بر کالس 

 های درس خواهد داشت. 

می باشد که این رقم  5/05در مدارس استان  0011-0011بت دانش آموز به معلم در مقطع ابتدایی طی سال تحصیلینس

نفر تنهای یک معلم ابتدایی وجود دارد. این شاخص نسبت به سال قبل  05وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. یعنی به ازای هر 

وضع مطلوبتری در استان حاکم  0019-11شان می دهد در سال تحصیلی واحد افزایش داشته است که ن 0در همین مقطع حدود 

می باشد که در این مقطع نیز شاهد افزایشی مشابه مقطع قبل نسبت به سال  4/01بوده است. در مقطع متوسطه اول این نسبت 

لی قبل تغییری نداشته می باشد که نسبت به سال تحصی 9/09گذشته می باشیم. این شاخص در مقطع متوسطه دوم با  برابر 

 است.
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 نرخ پوشش تحصیلی

یکی از شاخص های مهم آموزش و پرورش، نرخ پوشش تحصیلی واقعی در دوره های مختلف تحصیلی می باشد. این شاخص 

به دست  011از تقسیم دانش آموزان شایل به تحصیل هر دوره تحصیلی به جمعیت الزم التعلیم همان دوره تحصیلی و ضرب در 

درصد نزدیک تر باشد  011آید. این شاخص در شرایط ایده آل باید صد باشد. هر چقدر عدد مربوط به پوشش تحصیلی به می 

نرخ پوشش تحصیلی پایه های ابتدایی، متوسطه اول و 0011-0011نشان از وضعیت مطلوب آن دوره می باشد. در سال تحصیلی 

درصد بوده  0/91و  0/14،  0/11می باشد. این مقادیر در سال تحصیلی قبل درصد  1/91و  5/14،  5/19متوسطه دوم به ترتیب  

روند منفی داشته ولی در  ابتدائیه ی در دور 0019-11است. متوسط رشد نرخ پوشش تحصیلی در سطح استان طی سال تحصیلی 

 .است ه های متوسطه اول و متوسطه دوم روند مثبتی را طی نموده دور

 
 

 نرخ گذر تحصیلی

گذر تحصیلی یکی دیگر از شاخص های مهم آموزش و پرورش می باشد که نشان می دهد چه درصدی از دانش آموزان  نرخ

بر  لآخر دوره ی قبپذیرفته شدگان سال دوره های تحصیلی توانسته اند با موفقیت وارد دوره بعدی گردند. این شاخص از تقسیم 

بدست می آید. نرخ گذر ابتدایی به متوسطه اول در سال  011بدست آمده در و ضرب عدد  دبع دوره ی اول ی آموزان پایه دانش

درصد کاهش داشته است و نشان موفقیت کمتر دانش  6/0درصد بوده که نسبت به سال قبل  16حدود  0011-0011تحصیلی 

درصد می باشد که در  15دوم ،  آموزان ابتدایی برای ورود به متوسطه اول را دارد. این شاخص برای پایه متوسطه اول به متوسطه

درصدی نسبت به سال تحصیلی قبل می باشیم. افزایش شاخص گذر تحصیلی در مقاطع  9/0این مقطع نیز شاهد کاهش حدود 

مختلف بخصوص ابتدایی به متوسطه اول نشان دهنده موفقیت آموزش و پرورش استان در ارائه برنامه های آموزشی مورد نیاز در 

 می باشد.  دوره ابتدایی

 

 تراکم دانش آموز در کالس

از دیگر شاخص های مهم آموزش و پرورش تراکم دانش آموز در کالس می باشد که از تقسیم تعداد دانش آموزان به تعداد   

. گذارد آموزان درکالس به روشهای مختلف بر میزان یادگیری آنها اثر می تراکم دانشکالس های تشکیل شده بدست می آید. 

 بر میزان و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر یا به عبارت دیگر، سطح مراودات اجتماعی آنها تأثیر می آموزان ت،شمار دانشنخس

تر باشد، فراوانی رفتارهای  هرچه یک کالس متراکم در کالس باشد. نابهنجارتواند سر و صدا یا رفتار  س آن میجنتی  .گذارد

واهد بود و این ویژگی به همراه سر و صدای بیشتر در محیط ممکن است تأثیر منفی بر همس ناسازگار با پیشرفت تحصیلی بیشتر خ

هرچه  .کند نیز مطرح است می آموز و نیازهای وی ، مدت زمانی که معلم صرف توجه به هر دانش دوم  .بگذارد دانش آموزان

یابد که این توجه هم در کالس و  افزایش می آموزتر باشد، دستکم از بعد نظری، امکان توجه بیشتر به هر دانش  کالس کوچک

 .کند لی پیدا میجهم در بررسی تکالیف و امتحانات ت
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نفر در کالس بوده است که نسبت به سال  30در دوره ابتدایی  0011-0011تراکم دانش آموز در کالس در سال تحصیلی   

نفر در کالس  35نفر در کالس و در دوره متوسطه دوم  0/30ص قبل تقریبا تغییری نداشته است. در دوره متوسطه اول این شاخ

درصد و در دوره متوسطه دوم اندکی نسبت به سال قبل  5/3بوده است. این شاخض در دوره متوسطه اول نسبت به سال قبل 

 زایش تعداد ، بایستی به ساخت آموزشگاهای جدید و افمطلوببرای رسیدن به وضعیت  اوصاف این باافزایش داشته است .  

 بیشتری گردد.های دایر توجه  کالس

 

  جنس و دولتی غیر - دولتی روستایی - شهری مقاطع تفکیک به استان آموزان دانش تعداد:  9-9جدول شماره 

 9911-9300 سال در

 متوسطه اول ابتدایی آمادگی شرح
متوسطه 

 دوم

فنی و 

 کاردانش
 جمع

 شهری

 دولتی

 46005 9106 9616 04030 01604 3653 پسر

 45556 5336 00040 04156 09411 3000 دختر

 050410 00363 01964 05191 49034 5165 کل

 ییردولتی

 01393 0300 0090 0463 1154 0106 پسر

 00051 313 0015 3669 6103 0900 دختر

 03003 0006 3949 4001 06911 0491 کل

 روستایی

 دولتی

 30130 946 416 6001 04000 01 پسر

 30160 013 0446 6100 06405 6 دختر

 01996 0369 3543 03040 00956 06 کل

 ییردولتی

 3049 1 1 306 100 0011 پسر

 3303 1 1 011 116 0104 دختر

 0601 1 1 005 0101 3306 کل

 کل

 دولتی

 010169 9103 1013 30350 56409 3663 پسر

 011501 5609 03104 30111 55505 3001 دختر

 310594 00501 33001 04350 003390 5190 کل

 ییردولتی

 30661 0300 0090 0119 01111 0005 پسر

 05093 313 0015 3964 4109 3991 دختر

 04103 0006 3949 4965 09909 6135 کل

 جمع

 033439 01006 01945 39353 64609 5914 پسر

 005110 5931 00003 36964 60040 5311 دختر

 309631 05166 35004 55001 000030 00016 کل
 مأخذ:اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 دانش آموزان و كاركنان آموزشی اداره كل آموزش و پرورش استان:  9-1جدول شماره 

سال تحصیلی و 

 شهرستان

 کارکنان آموزشی آموزان دانش

 معلّم دختر پسر جمع
مدیریت و کیفیت 

 بخشی

16-0015  310500 010936 11695 9514 0499 

14-0016  016440 011440 16111 9090 0511 

19-0014  331014 009056 000150 4991 0349 

11-0019 305501 030330 000001 9106 0666 

0011-0011 309631 033409 005110 1101 0500 

 963 0456 01349 03031 63019 بوشهر

 304 909 9105 9360 06016 تنگستان

 334 630 9060 9640 06906 جم

 905 3101 35416 34530 50031 دشتستان

 001 911 9401 1010 09000 دشتی

 331 414 6063 6400 00045 دیر

 031 314 0666 0105 4600 دیلم

 051 041 5100 5303 01345 عسلویه

 304 603 1140 1646 09404 کنگان

 396 466 01604 00090 30909 گناوه

 ماخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
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  جنسیت و قرارداد نوع ، تحصیلی مقاطع تفکیک به استان آموزشی کادر تعداد:  9-9جدول شماره 

 9911-9300 تحصیلی سال در

 جمع استثنایی متوسطه دوم متوسطه اول ابتدایی شرح

 رسمی
 5010 054 0064 0310 3640 زن

 0490 90 0046 0165 0351 مرد

 پیمانی
 106 05 001 15 616 زن

 544 05 305 009 041 مرد

 قراردادی
 4 1 0 1 6 زن

 0 1 1 1 0 مرد

 کل

 6050 043 0519 0311 0045 زن

 0060 19 0600 0300 0001 مرد

 01405 341 0001 3503 0900 جمع
 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان 

 
 

 

 9911-9300تعداد آموزشگاه به تفکیک شهرستان  طی سال های  : 9-3جدول شماره 

 مقطع تحصیلی شهرستان
 جمع کل

 استثنائی دوممتوسطه  متوسطه اول ابتدایی
 093 00 95 010 093 بوشهر

 090 0 00 01 19 تنگستان

 030 0 31 01 40 جم

 093 04 90 030 354 دشتستان

 044 6 39 01 010 دشتی

 011 3 33 30 60 دیر

 41 3 01 06 03 دیلم

 93 0 04 33 03 عسلویه

 015 0 35 34 53 کنگان

 061 9 00 03 96 گناوه

 0990 55 054 040 114 جمع
 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان 
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  کاردانش ای، حرفه و فنی نظری، های رشته در استان متوسطه دوره آموزان دانش تعداد:  9-5جدول شماره 

 (بزرگسال بدون)  9911-9300 و 9911-11 تحصیلی سال در جنس و غیردولتی -دولتی تفکیک به

 شرح
 جمع کار و دانش  فنی و حرفه ای نظری

11-9911 
9300-

9911 
11-9911 

9300-

9911 
11-9911 

9300-

9911 
11-9911 

9300-

9911 

 دولتی

 09010 04699 5464 5501 0005 0305 1013 9150 پسر

 04565 04453 0001 0040 3349 3306 03104 03065 دختر

 06161 05001 1014 9611 5030 5000 33001 30001 کل

ییر 
 دولتی

 3604 3005 0149 0105 056 030 0090 0044 پسر

 0614 0506 000 031 59 00 0015 0050 دختر

 0000 0900 0333 0005 300 066 3949 3501 کل

 کل

 30130 31110 6905 6500 0010 0009 01945 01000 پسر

 31363 01369 0090 0310 3006 3351 00003 00409 دختر

 00390 01340 01031 1935 5604 5514 35004 30901 کل

 

 شهرستان هر تفکیک به 9300تا  9911های  سال طی شده سازی هوشمند های کالس تعداد:  9-6جدول شماره 

 تعداد کل کالس ها شهرستان
 کالس های هوشمند

 سازی شده

درصد کالس های هوشمند نسبت به 

 کل کالس ها در هر شهرستان

 50.0 0093 3699 بوشهر

 00.0 410 3504 دشتستان

 00.9 341 911 دشتی

 06.0 050 149 گناوه

 00.0 001 000 دیلم

 05.9 390 496 تنگستان

 00.6 016 413 کنگان

 50.3 315 555 دیر

 60.0 061 435 جم

 51.0 350 019 عسلویه

 03.9 0509 01510 جمع

 اداره کل آموزش و پرورش استانمأخذ:                 
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 9911-9300 سال در مدارس و دوره تفکیک به استان پسر و دختر آموز دانش کالس، آموزشگاه، تعداد:  9-7جدول شماره 

 شرح
مدارس 

 ایثارگران 

مدارس 

 شاهد 

مدارس 

نمونه 

 دولتی 

مدارس 

شبانه 

 روزی

مراکز 

آموزشی 

استعدادهای 

 درخشان

مدارس 

 استثنائی 
 کل 

 آمادگی 

 39 39 1 1 1 1 1 آموزشگاه 

 30 30 1 1 1 1 1 کالس 

 44 44 1 1 1 1 1 دانش آموز دختر 

دانش آموز دختر و 
 پسر 

1 1 1 1 1 300 300 

 ابتدائی 

 04 01 1 1 1 04 1 آموزشگاه 

 305 50 1 1 1 010 1 کالس 

 3103 365 1 1 1 3604 1 آموز دختر  دانش

دانش آموز دختر و 
 پسر 

1 5056 1 1 1 431 6046 

متوسطه 
 اول 

 46 35 01 01 01 6 05 آموزشگاه 

 351 09 03 00 00 56 04 کالس 

 3505 000 500 011 011 401 000 دانش آموز دختر 

دانش آموز دختر و 
 پسر 

091 0601 114 116 0199 395 5316 

متوسطه 
 عمومی 

 060 1 01 30 31 0 016 آموزشگاه 

 0190 1 60 050 066 09 650 کالس 

 6149 1 500 0043 0490 630 0450 دانش آموز دختر 

دانش آموز دختر و 
 پسر 

0000 0309 0651 0114 0091 1 00596 

 کل

 303 1 31 00 01 34 030 آموزشگاه 

 0509 1 015 010 300 315 611 کالس 

 00613 056 0144 0940 3390 0131 0915 دانش آموز دختر 

دانش آموز دختر و 
 پسر 

0930 9000 0554 0110 3369 0301 35313 

 اداره کل آموزش و پرورش استانمأخذ:
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  غیردولتی -دولتی روستایی، - شهری مقاطع، تفکیک به استان دایر هایکالستعداد :  9-1جدول شماره 

 (بزرگسال بدون)9911-9300  تحصیلی سال در

 جمع متوسطه عمومی متوسطه اول ابتدایی شرح

 شهری 

 5650 0560 0300 3900 دولتی 

 3041 003 001 0319 ییر دولتی 

 4901 0116 0613 0003 کل 

 روستائی 

 3600 304 611 0440 دولتی 

 053 1 30 031 ییر دولتی 

 3460 304 630 0110 کل 

 کل

 9363 0910 0900 0609 دولتی 

 3000 003 043 0034 ییر دولتی 

 01510 3300 3005 6105 کل 

 اداره کل آموزش و پرورش استانمأخذ:            

 

 های تحصیلی آموزان آموزش استثنایی برحسب دوره دانش:  9-1جدول شماره 

 دانش آموز سال و دوره تحصیلی

16-0015  0110 

14-0016  0010 

19-0014  0065 

11-0019 0334 

0011-0011 0301 

 300 پیش دبستانی 

 431 ابتدایی 

 4 دوره اول متوسطه 

 045 دوره اول متوسطه پیش حرفه ای 

 1 دوره دوم متوسطه 

 010 دوره دوم متوسطه حرفه ای 

 اداره کل آموزش و پرورش استانمأخذ:                              

 



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
296 

 9916-9911اخص های مهم بخش آموزش و پرورش استان در سال های  ش:  9-90جدول شماره 

 عنوان شاخص ردیف
واحد اندازه 

 گیری
9916 9917 9911 9911 

 11.0 19.0 19.0 14.9 درصد ساله و باالتر 6نرخ باسوادی جمعیت  0

 11.0 19.1 19.9 19 درصد نرخ باسوادی زنان 3

 19.1 19.3 19.3 19.0 درصد نرخ باسوادی مردان 0

 334034 301119 300633 300004 تعداد تعداد کل دانش آموزان 0

 000195 039510 030119 031610 تعداد تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی 5

 55111 53104 01104 06313 تعداد تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه اول 6

 00003 01041 04003 30006 تعداد تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه دوم 4

9 
ای و کار و دانش  آموزان فنی و حرفه سهم دانش
 آموزان متوسطه از کل دانش

 09.6 01 04.1 00.0 درصد

1 
ای از کل  های فنی و حرفه سهم هنرستان

 مدارس دوره متوسطه دوم
 00.4 00 01.0 01.0 درصد

 14.5 14.0 14.3 14 درصد نرخ پوشش واقعی دوره متوسطه اول 01

 91.1 91.0 91.0 99.4 درصد وشش واقعی دوره متوسطه دور دومنرخ پ 00

 * * * * متر مربع سرانه فضاهای ورزشی مدارس 03

 19.5 11.0 11.0 11.0 درصد پوشش تحصیلی ناخالص دوره ابتدایی 00

 16 14.6 14.4 14.0 درصد نرخ گذر واقعی ابتدایی به دوره متوسطه اول 00

05 
سطه اول به دوره نرخ گذر واقعی دوره متو

 متوسطه دوم
 15 16.4 14.3 14 درصد

 30.4 30.9 33.0 33.6 نفر در کالس آموز در کالس درس ابتدایی تراکم دانش 06

 30.0 30.5 30.3 33.5 نفر در کالس آموز در کالس درس متوسطه اول تراکم دانش 04

 09.3 09 01.9 31.3 نفر در کالس آموز در کالس درس متوسطه دوم تراکم دانش 09

 آموز به معلم ابتدایی نسبت دانش 01
دانش آموز به 
 معلم

03.3 00.4 00 05.5 

 آموز به معلم متوسطه اول نسبت دانش 31
دانش آموز به 
 معلم

30.0 35.6 39 01.4 

 آموز به معلم متوسطه دوم نسبت دانش 30
دانش آموز به 
 معلم

00.0 04.5 09.9 09.9 

 00 03.6 03.3 00.1 درصد رگاه رایانهدرصد مدارس دارای کا 33
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 ایفصل چهارم ـ آموزش فنی و حرفه

 

 

 مقدمه

و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور  متخصص مروزه تربیت نیروی انسانی ماهر وا

گذاری در بخش ریزی و سرمایهنیازمند به برنامه های مختلف اقتصادیکالن در بخش یگذار هیگردد و هر نوع سرمامحسوب می

 وکار کسبتواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و ای میهای فنی و حرفهآموزش .باشدمی انسانینیروی انسانی و توسعه منابع 

 های ویژه مشایل آماده نماید. پایدار متناسب با فناوری روز و علوم وابسته به همراه مهارت

ارتقاء، انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن  باهدفیی است که ها آموزشش مهارت و فناوری شامل نظام آموز

ی ها آموزش صورت بهی در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری که ور بهرهی شغلی ، افزایش مستمر و فزاینده ها مهارت

ی آموزشی ها تیظرفی آموزشی روز و ها یفناوراستفاده از با  شود یمی تکمیلی بین سطوح طراحی و اجرا ها آموزشرسمی و 

 وکار کسبی برای احراز شغل ، حرفه و ا حرفهبر اخالق  دیتأکی شغلی و با ها تیصالحمحیط کار، افراد را بر اساس استانداردها و 

 .کند یمتا سطح مطلوب تربیت 

کسب و یا ارتقاء سطح مهارت و  منظور بهاست که  های عملی و علمی کاربردیای، آموزشمنظور از آموزش فنی و حرفه

باشد. ی میررسمییهای رسمی و های مذکور شامل، آموزشگردد. آموزشتخصص افراد برای توانایی در احراز شغل ارائه می

گذراندن دوره  گردد و افراد پس ازارائه می کاردانشای و های فنی و حرفههای رسمی در دوره متوسطه و کاردانی در رشتهآموزش

نمایند. دریافت می پلمید فوقای مدرك های فنی و حرفهمتوسطه مدرك دیپلم و پس از گذراندن دوره کاردانی در آموزشکده

گردد و ای ارائه میتوسط مراکز آموزشی وابسته به سازمان فنی و حرفه مدت کوتاههای آموزش ی طی دورهررسمییهای  آموزش

 نمایند.وره، گواهینامه مهارت دوره را دریافت میافراد پس از گذراندن د

یکی از تفاوت های اساسی آموزش های فنی و حرفه ای با سایر نظام های آموزشی، تاکید بر نیازهای واقعی بازارکار    

وزش آم وشرایط عرضه و تقاضای نیروی انسانی ماهر در محیط اقتصادی کسب و کار است. اصوال خاستگاه محتوای دوره های

بخش های اقتصادی  فنی وحرفه ای، فهرست وظایف و تکالیف کاری شایلین درحرفه ها و مشایل پویا و موجود در عرصه های

 کشور مشتمل برصنعت، خدمات ، کشاورزی و فرهنگ و هنر که موسوم به استاندارد شغل است،می باشد.

ت روزافزون علوم و فناوری، سبک زندگی و شرایط از طرفی سرعت مثال زدنی تغییرات فضای اشتغال متاثر از تغییرا

 نیازمشتریان و ارتقاء دانش نظری جامعه، اقتضا می نماید که دائما مشایل و به تبع آن دوره های آموزش فنی و حرفه ای به مثابه

 درحال ریزش و رویش محتوا، شرایط و مکانیزم مهارت آموزی باشد. "ارگانیکی زنده عمل کرده و مرتبا

ی مختلف ها بخشدر  ازیموردناف نظام آموزش مهارت و فناوری شامل : تربیت و افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی اهد

ی و ا منطقهصنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استانداردهای شغلی و نیاز بازار کار داخلی و نیز تقاضای بازارهای 

 .باشد یمی الملل نیب
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 لیل عملکرد آموزشی در بخشهای مختلف:تجزیه و تح

 :یو استارت آپ ینیو توسعه مراکز )کارگاه ها( کارآفر ییو کسب و کار، شناسا ینیکارآفر یتوسعه آموزش ها

دوره مرتبط با حوزه کارآفرینی و کسب و کار در سطح استان برگزار گردید که منجر به آموزش  034تعداد  11در طول سال 

ساعت آموزش گردید. میزان اجرای برنامه در سالجاری در مقایسه با سال گذشته  -نفر  99694ضیان و اجرای نفر از متقا 0041

% کاهش یافته است که یکی از عمده ترین دالیل آن می تواند محدودیت های ایجاد شده بدلیل شیوع بیماری کرونا باشد. ولی 05

 نی در استان، امید است این کاهش میزان عملکرد سال آینده جبران گردد.با توجه به شروع فعالیت مرکز تخصصی آموزش کارآفری

تجربه باال در ارائه آموزش ها و به تبع باال بودن کیفیت آموزش ها در سازمان،وجود جمعیت جوان  از جمله نقاط قوت آن

گواهینامه بین المللی مهارت،تعامل  متقاضی فراگیری آموزش،تعدد مراکز آموزشی و تنوع حرفه های آموزشی در سطح مناط ، ارائه

 و همکاری سازمان با دستگاه ها ، نهادها و موسسات در رابطه با مسائل آموزشی و ...

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-9جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911درسال 

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 - - - - حجم برنامه*

 -%05 99694 010699 ساعت-نفر سرانه خدمات ناشی از برنامه

ت کلی استانی در نظر گرفته *اجرای برنامه توسعه آموزش های کارآفرینی و کسب و کار، شناسایی و توسعه مراکز )کارگاه های( کارآفرینی و استارت آپی بر مبنای تعهدا

 شده و اجرا گردیده است.

 

 ی:اشتغال خانگ انیزش به متقاضآمو

 در بخش مشایل خانگی در استان اجرا گردیده است. 11حرفه ی آموزشی در طول سال 03تعداد 

نفر ساعت  و   00300نفر دوره و  091با آمار پرورش دهنده قارچ دکمه ایباالترین عملکرد آموزشی مربوط به حرفه های 

 نفر ساعت می باشد. 90000نفر دوره و   096حرفه نازك دوز زنانه با 

برای برنامه مشایل خانگی تعهدی پیش بینی نشده و اجرای این برنامه بر  11با توجه به اینکه طب  برنامه آموزشی سال 

 داده ای ندارد. "تعهد پیش بینی شده )سالیانه(  "مبنای تعهدات کلی استانی در نظر گرفته و اجرا گردیده است لذا ستون

در بخش های صنعتی و سایر  برای تحصیلکردگان دانشگاهی های اشتغالفرصت وضعیت فعلی و اینکه به  با توجههمچنین 

یک راهگشا و دریچه ای برای رفع  توانسته مشایل خانگیبخش های اقتصادی بسیار کم است ارائه آموزش ها در بخش 

 .باشد.مشکالت این قبیل افراد 

برای  بسیار مناسبی یفرصت توانایی فعالیت بیرون از منزل را ندارند،ه از افرادی که مشایل خانگی برای آن دستدر همین راستا 

 .است فعالیت و درآمد زایی را فراهم نموده
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-حرفه برای عالقمندان آموزش در این بخش 011از نقاط قوت آن تنوع حرفه ها و تدوین استانداردهای آموزشی بیش از 

ال در ارائه آموزش ها و به تبع باال بودن کیفیت آموزش ها در سازمان، وجود جمعیت زیاد پوشش جغرافیایی آموزش ها، تجربه با

 متقاضی فراگیری این نوع آموزش ها و ...

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-1جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911درسال 

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
یزان رشدم  

 _ _ _ _ حجم برنامه*)تعهدات(

ساعت -نفر  سرانه خدمات ناشی از برنامه)عملکرد(  036619 040301 05+%  

 *اجرای برنامه مشایل خانگی بر مبنای تعهدات کلی استانی در نظر گرفته شده و اجرا گردیده است.

 

 ی:دانش آموز یانجمن ها هیکار ودانش واتحاد آموزش به دانش آموزان

درصد و در بخش آموزش به دانش آموزان   59های دانش آموزی میزان  درصد قبولی نهایی در بخش آموزش به اتحادیه انجمن

 درصد می باشد. 06کار و دانش میزان 

پراکندگی مناسب مراکز آموزش فنی و حر فه ای  -وجود جمعیت جوان دانش آموز و مستعد برای فراگیری آموزشهای مهارتی

 ارایه گواهینامه معتبر به دانش آموزان جهت اخذ دیپلم و حتی فعالیت در بازار کار. -ستاندر سطح ا

 از نقاط قوت این امر می باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-9جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911درسال 

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
دمیزان رش  

-%42 441811 432213 نفر ساعت حجم برنامه )تعهد(  

سرانه خدمات ناشی از 

 برنامه)عملکرد(
1%.42 452131 418111 نفر ساعت  

ی بر مبنای تعهدات كلی استانی در نظر گرفته شده و دانش آموز یانجمن ها هیآموزش به دانش آموزان كار ودانش واتحاد*اجرای برنامه 

 اجرا گردیده است.
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  :نیونو یراهبرد شرفته،یپ یهای فناور یسعه آموزش مهارتتو

در این بخش  11گردد میزان عملکرد سال  000501 نفر ساعت می باشد. و در مجموع تعداد   043 کارگاههای تخصصی در       

 این استان در حوزه فناوریهای پیشرفته،راهبردی ونوین فعال می باشند. 

هارت های پیشرفته وفناوری های نوین در حوزه های متعدد، بهره گیری طیف وسیعی از امکان برگزاری دوره های آموزشی م

اقشار جامعه جهت آموزش حرفه ای وکسب مهارت الزم جهت ورود به بازار کار، وجود نیازهای آموزشهای حوزه مهارتهای 

 له نقاط قوت این بخش  می باشد.پیشرفته  از گروههای مختلف هدف  و امکان اجرا در قالب دور ه های پیشرفته از جم

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-3جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911درسال 

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

%-/44 138221 151132 نفر ساعت حجم برنامه  

%-2/2 144821 188282 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  

 

 :انیدر دانشگاهها وآموزش به دانشجو یومشاوره شغل یمهارت آموز تیریمراکز مد جادیا

با توجه به اینکه گروه هدف این بخش دانشجویان می باشند ، لذا اهمیت کیفیت بخشی به آموزش ها  به جهت تاثیر در آینده  

ش فنی وحر فه ای بو شهر  ومراکز تابعه می باشد ولذا در تعریف دوره ها، شغلی دانشجویان در صدر بر نامه های اداره کل آموز

 انتخاب استاندار دهای آموزشی متناسب با رشته های دانشگاهی  و حتی انتخاب مربی دقت عمل وجود دارد.

ز اساسی ترین عالقمندی گروه هدف )دانشجویان( به فراگیری عملی وتجربی در راستای رشته آموزشی تحصیلی در دانشگاه ا

نقاط قوت این بخش از آموزش های فنی وحر فه ای می باشد.لذا دانشجویان با آگاهی و شناخت نسبت به انتخاب دوره ها اقدام 

 یاستقرار برخنموده وهمزمان  با فراگیری دروس تئوری با بازار کار وآینده شغلی خود آشنا وکسب تجربه می نمایند و همچنین 

بخش از  نینقاط قوت ا نیتر یاز اساس، دیبا اسات یدر دانشگاهها و همکار یمراکز مشاوره شغل یعمل یرگاههادر کا ژهیو انیمرب

 .باشد یم یوحر فه ا یفن یآموزش ها
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 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-5جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911 سال در  

(11)قبل از شروع در    

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

-%04/9 359060 390063 نفر ساعت حجم برنامه )تعهد(  

-%30/36 341019 050451 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه)عملکرد(  

 

 :آموزش به زنان سرپرست خانواده

رت  گرفته است بر اساس برگزاری جلسات متعدد با مسئولین حوزه های مختلف با موضوع آموزش زنان سرپرست خانواده صو

 پیش بینی صورت گرفته آموزش ها به سمت کیفی سازی هدایت می شوند

تمایل بیشتر زنان سرپرست خانواده برای مهارت آموزی، برگزاری دوره های مهارتی برای زنان  آن میتوان به نقاط قوتاز  

د کارگاههای متعدد در مراکز آموزشی ثابت و سیار سرپرست خانواده در مناط  حاشیه نشین جهت جلوگیری از تردد آنها، وجو

استان و فراهم سازی زمینه اجرای آموزش در روستاها، ایجاد  اشتغال برای  زنان سرپرست خانواده  از طری  مهارت آموزی، 

 د.اشتغال زایی حاصل از مهارت آموزی که فشار ناشی از آسیب اجتماعی را  در سطح جامعه کاهش می دهد، اشاره کر

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-6جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911درسال 

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

-%  31 033011 000140 نفر ساعت حجم برنامه)تعهد(  

-.  %14 009113 061401 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  

 

 :  انیآموزش به زندان

با توجه به اینکه مهمترین مشکل در اجرای دوره در زندان محدودیت مربی بوده است که با ابالغ سازمان درخصوص  اجرای 

 آموزش در محیط واقعی کار  روند فعالیت را در زندان بهتر خواهد کرد.

رسیدن به شغل،  دوری از  افراد آسیب دیده که می تواند این شروع زندگی جدید، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و  نقاط قوتاز 

 باعث برگشت مجدد آنان به زندان شود، می باشد.
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 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-7جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11)قبل از شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

فر ساعتن حجم برنامه  001،011 95030 33%-  

%01 003665 10069 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  

 

 :آموزش به سربازان

استان بوشهر با وجودادامه  شرایط کرونا  در سال جدید عملکرد آموزشی  وضعیت مناسب داشته است. و در این حوزه آموزشی 

بطوریکه منجر به پوشش تعهدات و برگزاری منظم دوره های آموزشی و  تعامالت خوبی بین یگانهای نظامی صورت گرفته است

گسترش و تنوع حرفه های آموزشی در پادگانها، توسعه آموزش  محیط واقعی کار در پادگانها،برگزاری کالس های  آزمونی گردید.

لسات مستمر استانی و شهرستانی با مشاوره و هدایت آموزشی گروهی  به سربازان در هنگام ورود آنها  به قرارگاه، برگزاری ج

نمایندگان قرارگاههای مهارتی، انجام بازدید های مستمر توسط کارشناسان اداره کل از کارگاههای موجود در پادگانها جهت بررسی 

وضعیت استفاده آنها در امر آموزش، شرکت در مراسم صبحگاهی و جلسات رسمی پادگانها و تشریح فرآیندهای آموزش های 

ارتی برای سربازان، اعزام سربازان به کارگاههای آموزشی مستقر در مراکز ثابت جهت ارائه آموزش های تکمیلی به آنها،  از مه

 جمله نقاط قوت تفاهم نامه ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-1جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11)قبل از شروع در    

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

. %13 001،111 010،000 نفر ساعت حجم برنامه  

%00 550403 019691 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  

 

 ی:رسم ریدر سکونت گاه غ نیساکن

تجهیز و ایجاد کارگاهها و همکاری دستگاههای  با توجه به توافقات صورت گرفته  در حوزه آموزش سکونت گاه ییر رسمی  و 

مرتبط منجر به پوشش تعهدات گردید. تاسیس راه اندازی دفاتر تسهیلگری در مناط  حاشیه نشین، پتانسیل راه اندازی خانه 

از مهارت در مناط  حاشیه نشین، برگزاری جلسات مشاوره خاص افراد در محالت هدف، توانمند سازی متقاضیان گروه هدف 

طری  شناسایی نیازهای آنها و اجرای دوره های مهارت آموزی به آن ها در محالت و در صورت لزوم ارجاع به نزدیکترین مرکز 

آموزشی فنیو حرفه ای و اولویت در اجرای دوره آموزشی برای آنها، تعامل با دستگاههای اجرایی متولی مانند اداره راه و شهرسازی 

 رید تجهیزات خاص ایجاد کارگاههای آموزشی در محالت هدف از نقاط قوت این بخش می باشند.استان و عقد قرارداد، خ
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 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-1جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11)قبل از شروع در    

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

-.%11 06،111 01،441 نفر ساعت حجم برنامه)تعهد(  

%96 61039 04،015 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه)عملکرد(  

 

 :گان مواد مخدرافتیآموزش به بهبود 

با پیگیری های به عمل آمده نتایج خوبی حاصل شده است. مشارکت جدی تر  دستگاههای اجرایی در این  برنامه و مهم بودن 

ت حمایت اجتماعی و آموزش مهارتی توسط متولیان امر، گسترش برنامه های مبتنی بر گروه این برنامه برای آنان، درك ضرور

 های انجمن گمنام، وجود گروه های همیار و سمن ها  در سطح جامعه، از نقاط قوت این بخش می باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-90جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911ل درسا

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

%1.14 01،111 39،111 نفر ساعت حجم برنامه)تعهد(  

%1.10 01009 01،443 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه)عملکرد(  

 

 :تیمعلول یآموزش به افراد دارا

   شده است وجود استانداردهای آموزشی خاص حوزه معلولین با هماهنگی های به عمل آمده تعهدات درنظر گرفته شده محق

وجود انگیزه برای یادگیری در معلولین، توجه عمومی جامعه و دستگاههای اجرایی به حوزه از کاهش آسیب های اجتماعی، از 

 جمله نقاط قوت آموزش به معلولین می باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-99جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11)قبل از شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

%1.15 30541 35،111 نفر/ ساعت حجم برنامه  

-%04 30169 00430 نفر ساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  
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 : اجرای دوره های مهارت آموزی ویژه

گروه درسی در قالب برنامه مهارت آموزی ویژه در سطح استان برگزار گردید که  01از  دوره آموزشی 006تعداد  11طی سال 

ساعت آموزش گردید. میزان اجرای برنامه در طول سالجاری در -نفر 009616نفر از متقاضیان و اجرای  0903منجر به آموزش 

ی تواند محدودیت های ایجاد شده بدلیل شیوع % کاهش یافته است که یکی از عمده ترین دالیل آن م00مقایسه با سال گذشته 

بیماری کرونا باشد. دارا بودن امکانات نرم افزاری درستاد بویژه پورتال جامع آموزشی و امکانات طرح های مرتبط با این دفتر از 

دفتر از نقاط قوت جمله سامانه ها، وجود تفاهمنامه های منعقده و همکاری نزدیک با آنها، طراحی مدل های مختلف آموزشی در 

 این بخش می باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-91جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9911درسال 

(11شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 - - - نفرساعت حجم برنامه

-%00 009616 064519 نفرساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  

 

 : آموزش به ساکنین مناطق مرزی ) همکاری با کارگروه ویژه مناطق مرزی(

در بخش مناط  مرزی در بخش دولتی  به میزان          11ماهه سال  03همانگونه که از جدول فوق مشاهده می گردد در

وسعه بلند مدت، عدم تخصیص نداشتن برنامه ت نفرساعت ارائه خدمات آموزشی به جامعه هدف صورت پذیرفته است. 5001

برنامه های  نبود ، پیچیدگی تخصیص اعتبارات و معضالت قانونی مرتبط با آن، مناط  مرزی اعتبارات مکفی برای آموزشهای

با توجه به بعد مسافت ، حمل و نقل سیار  ی مناط  مرزی شرایط خاص بکارگیری مربیان آموزش آموزشی مبتنی بر پژوهش،

 باشد. یز جمله نقاط قوت آموزش به به ساکنین مناط  مرزی مای آموزش تجهیزات

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-99جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
  9911درسال

(11)قبل از شروع در    

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 % 0411 1 نفرساعت حجم برنامه

امهسرانه خدمات ناشی از برن %+1.30 5001 5314 نفرساعت   
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 یی: روستا یوحرفه ا یفن یتوسعه آموزش ها

کاهش  11با توجه به راهبرد کیفیت بخشی به آموزش ها والزامات در خصوص تنظیم تعهدات استانی تعهدات کمی در سال 

اهده می گردد بیشترین عملکرد در یافته است. وبه تبع آن عملکرد آموزشی کاهش یافته است.  همانگونه که از جدول ذیل مش

نفرساعت ارائه خدمات  001090در بخش روستایی در مشارکتی نوع دوم درکارگاه های اقماری استان به میزان  11ماهه سال 03

آموزشی به جامعه هدف صورت پذیرفته است. ایجاد امکانات نرم افزاری توسط سازمان جهت دسترسی به پورتال ودریافت 

مراکز آموزش تخصصی کشاورزی  ، تجهیزات کارگاههای آموزش روستایی، کارگاههاید نیاز در هر زمان مکاناطالعات مور

 از نقاط قوت این بخش می باشد. مناط ، وجود تفاهم نامه های منعقده و همکاری نزدیک با آنها

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-93جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11)قبل از شروع در    

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

-%31.0 011310 006649 نفرساعت حجم برنامه  

 نفرساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه
530441 

 
055301 %00.1-  

 

 ی: ریعشا یوحرفه ا یفن یتوسعه آموزش ها

کاهش یافته است. .همچنین با توجه به فصلی بودن  11ت کمی در سال با توجه به راهبرد کیفیت بخشی به آموزش ها تعهدا

ماهه دوم سال امکان اجرای آموزش عشایری در استان وجود 6حضور عشایر در استان بوشهر وشرایط آب و هوایی منطقه فقط در 

ی نوع دوم درکارگاه های در بخش عشایری در مشارکت 11ماهه سال 03دارد. همانگونه که از جدول فوق مشاهده می گردد در 

نفرساعت ارائه خدمات آموزشی به جامعه هدف صورت پذیرفته است. میانگین تحق  برنامه در  01654اقماری استان به میزان 

آموزشی نزدیکی  جامع پورتال ستاد بویژه در افزاری نرم و افزاری سخت امکانات بودن % می باشد. دارا0/91،  11ماهه سال 03

 های نامه تفاهم وجود جامعه  عشایری استان، به محل اسکان کشاورزی خصوصا در زمینه تخصصی  آموزش راکزکارگاههای م

 بین دستگاههای متولی امر از نقاط قوت این بخش می باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-95جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11 )قبل از شروع در  

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

%353 01011 00111 نفرساعت حجم برنامه  

%030 01654 04401 نفرساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  
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 شناسایی کارآموزان مستعد کارآفرینی روستایی و عشایری: 

هر فعالیت هایی را در راستای تحق  اهداف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوش، 11ابالغ برنامه آموزشی سال  پس از

–نظرسنجی از کارآموزان وذینفعان برنامه –و عملیاتی نمودن برنامه بعمل آورددریافت و اعالم رضایت از شرکائ اجرای برنامه 

رار داده است  اجرای فرآیند بهره وری مربیان از جمله اقداماتی می باشد که استان برای بررسی میزان تحق  اهداف کیفی مدنظر ق

که نتایج کیفی حاصل از اجرای برنامه به شرح شناسایی استعدادهای برتر مهارتی وکارآفرینی روستایی وعشایر،  با ارایه خدمات 

آموزش تکمیلی و زمینه سازی جهت نقش آفرینی استعدادهای شناسایی شده در عرصه اقتصاد و اجتماع، در رشد و شکوفایی 

در مناط  محروم  صاحبان استعدادهای برتری هدایت و حمایت آموزشوردار کشور مفید و موثر بوده است، مناط  محروم و کم برخ

رشد و بالندگی آنان به  پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد سازوکارهای مناسب برایو کم برخوردار و زمینه سازی جهت 

برنامه، وجود دستورالعمل سازمانی کارآفرینان مهارت بنیان رویکرد حاصل می گردد. از نقاط قوت این  ملی عنوان سرمایه های

 در افزاری نرم و افزاری سخت امکانات بودن حمایت از نخبگان ونوآوران در سازمان ، ایجاد تنوع در شیوه های ارائه آموزش ،دارا

 با نزدیک همکاری و منعقده های نامه همتفا وجود تخصصی ، آموزش کارگاههای مراکز آموزشی ، وجود  جامع پورتال ستاد بویژه

 دفتر می باشد. در آموزشی مختلف مدل های طراحی آنها،

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3-96جدول شماره 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
9911درسال   

(11)قبل از شروع در   

9911درسال   

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 . 40 40 نفرساعت حجم برنامه

%356 040 09 نفرساعت سرانه خدمات ناشی از برنامه  

 

تحلیل افزایش عملکرد آموزشی به شیوه مشارکتی نوع دوم نسبت بخش دولتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر 

 ح زیر اعالم می گردد.از جمله افزایش و استقبال مراکز و مربیان به برگزاری دوره های آموزشی به شیوه مشارکتی به شر 0011

 الزم به ذکراست تعهدات آموزشی ساالنه ای که توسط سازمان برای استانها در نظر گرفته می شود با درنظر گرفتن 

زیرساخت های استانی می باشد و براساس ظرفیت اسمی موجود تعیین می گردد.اما فعالیت های اثربخشی که درراستای استفاده 

نطقه ای انجام پذیرفته است باعث افزایش میزان عملکرد آموزشی شده است .که در ذیل به مهمترین و حداکثری از ظرفیت های م

 برجسته ترین آنها اشاره شده است .

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور )به پیوست( در خصوص  16/03/14مورخ  311/د00001با توجه به نامه شماره 

شکل دولتی ، مشارکتی اول، دوم)بدون هزینه( و سوم)با قرارداد مالی( و  0موزشی در سازمان به ابالغ نحوه برگزاری دوره های آ

گانه بر عهده سازمان می باشد و به لحاظ فنی امکان مشارکت  01نظر به اینکه در شیوه مشارکتی دولتی تمام نهاده های آموزشی 

 ی بهره وری مربیان برگزاری دوره های با مشارکت یکی از سایر دستگاه ها موجود نمی باشد و از طرفی یکی از شاخص ها



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 
307 

 دستگاه های اجرایی و طرف تفاهم نامه است لذا استقبال مراکز آموزشی و مربیان بیشتر به سمت برگزاری دوره های مشارکتی 

 می باشد.

به عنوان مثال دوره های  در دوره های مشارکتی امکان رایگان شدن ثبت نام کارآموز بستگی به نوع مشارکت وجود دارد

زندانیان با توجه به تفاهم نامه منعقده در سطح ملی با سازمان زندان های کشور در مشارکتی نوع دوم و دوره های سربازان وظیفه 

با توجه به قرارداد سه ساله ستاد کل نیروهای مسلح در سط ملی در بخش مشارکتی نوع سوم و دوره های تفاهم نامه منطقه ویژه 

انرژی پارس در سطح استانی و همچنین دوره های زنان سرپرست خانوار به توجه به تفاهم نامه وزارت کشور از این دست می 

باشند لذا تعرفه های ثبت نام، مشاوره، معرفی به آزمون و صدور گواهینامه از کارآموز اخذ نمی گردد. ولی در بخش دولتی همه 

 ت گردد.هزینه ها توسط کارآموز باید پرداخ

ضمن اینکه به لحاظ فنی در هنگام تعریف دوره در بخش دولتی امکان انتخاب دستگاه تفاهم نامه از طرف پورتال مقدور نمی 

 باشد)به پیوست تصویر(.

درصد کل آموزشهای برگزار شده  04استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و مربیان مشارکتی سایر دستگاههای اجرایی به میزان 

 (0011استان.)به پیوست فایل تحلیل عملکرددر سطح 

با توجه به اولویت دادن اجرای آموزش ها توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برروی دوره های مشارکتی بدلیل 

 مقرون به صرفه بودن هزینه ها برای سازمان و صرفه جویی در تمامی نهاده های آموزشی لذا اولویت اجرای دوره ها با  توجه به

 تقاضای شرکای آموزشی سازمان با مشارکتی نوع دوم می باشد.

درصد آموزشها با همکاری شرکای  61درصد کل دوره ها بدون مشارکت سایر دستگاهها بوده لذا  00تنها  0011در سال 

هزیستی ، سازمان آموزشی می باشد که از این بین ستاد کل نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام خمینی)ره( ، آموزش و پرورش، ب

زندانها ، دانشگاههای استان و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیشترین همکاری در این زمینه با اداره کل آموزش فنی و حرفه 

 با این اداره کل همکاری داشتند. 0011طرف قرارداد و یا تفاهم نامه در سال  09ای استان داشتند در کل 

کلیه گروههای هدف جامعه اعم از دانشجویان،فارغ التحصیالن و...  با توجه به شرایط   بهارتقای سطح آموزش های مهارتی 

 ویروس کرونا و محدودیت آموزش های حضوری و استقبال کارآموزان از دوره های آموزشی از طری  آموزش آنالین. 

و بازار کار و نیازهای آموزشی دستگاههای با توجه به نیاز جامعه   تغییر کاربری کارگاههای آموزشی در کلیه مراکز آموزشی

 طرف تفاهم نامه.

آیاز عملیات احداث ساختمان مرکز آموزشی صنایع دریایی و بندری در بندردیر و راه اندازی رشته های مرتبط با همکاری 

 شیالت.

تنوع گروه های هدف تنوع اجرای دوره در بین بخش های آموزشی شامل روستا ، عشایر ، ساکنین سکونت گاه و .... با 

گانه ، امکان دوره های آموزشی در خار  از مرکز دولتی را تسهیل بخشیده است لذا استقبال سایر گروههای هدف در  09آموزشی 

 اماکن ییر از مراکز ثابت از عوامل برگزاری دوره های آموزشی در بخش مشارکتی نوع دوم و سوم می باشد.
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 9911ش آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهربه تفکیک شهرستان سال شاخص های بخ: 3-97جدول شماره 

 

 

مراکز ثابت 

 ای فنی و حرفه

 )واحد(

های  کارگاه

 آموزشی 

 )کارگاه(

های  رشته

آموزشی 

 مراکز 

 )رشته(

 تعداد

 مربیان

 )مربی(

 تعداد 

آموزش 

 دیدگان

 )نفر(

مراکز فنی 

ای  حرفه

 خصوصی

 )واحد(

 تعداد 

 آموزش دیدگان

 صیمراکز خصو

 )نفر(

 91311 919 10565 71 137 17 95 استان

 5500 93 6654 01 01 03 5 بوشهر

 530 1 404 0 31 0 0 تنگستان

 064 9 906 0 31 0 0 جم

 0560 09 0459 00 04 05 3 دشتستان

 010 03 3010 0 00 4 0 دشتی

 61 0 0000 0 36 5 0 دیر

 59 3 0041 0 33 6 0 دیلم

 063 03 0946 5 36 9 0 کنگان

 535 1 3119 00 35 06 3 گناوه
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 9911عملکرد دوره های آموزشی  به تفکیک گروه هدف استان بوشهر سال  : 3-91جدول شماره 

درصد 

 عملکرد کل

عملکرد نفر  

 ساعت 

عملکرد نفر  

 دوره
 گروه هدف نام گروه هدف تعداد دوره 

آموزی متقاضیان مهارت 461 0401 910959 39%  04 

 00 سربازان وظیفه 045 0419 569090 09%

 03 ساکنین مناط  روستایی 300 3069 065501.5 00%

 6 دانشجویان 030 0631 306005 4%

 05 شایلین بنگاه های اقتصادی 030 0411 391190.5 1%

 1 زنان سرپرست خانوار 44 903 055300.5 5%

 5 دانش آموزان 60 0160 013110.5 6%

0% 10065 609 64 
آسیب دیدگان اجتماعی) خانواده های آسیب 

 دیده از اعتیاد(
0 

 01 زندانیان 034 0030 000051 0%

 9 زنان خانه دار 1 033 06960.5 0%

 0 دانش آموختگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 01 341 05531 0%

 3 افراد دارای معلولیت 00 000 30349 0%

ین بهبود یافتهمعتاد 30 010 01009 0%  09 

 00 ساکنین سکونتگاه ییر رسمی 05 343 43091.5 3%

 0 پناهندگان و اتباع خارجی 4 45 04611.5 0%

 06 عشایر 30 390 01091 0%

 00 ساکنین مناط  محروم مرزی 0 00 5001 1%

 جمع کل 3060 31040 0099039.5 011%
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 9911ی آموزشی مراکز دولتی استان بوشهر سال  عملکرد و تنوع دوره ها: 3-91جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 نام مرکز

تعهد  تنوع دوره عملکرد)نفرساعت( عملکرد)نفردوره( تعداد دوره

 کل)نفرساعت(

 درصد عملکرد

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 %016 %014 000646 16163 65 06 031441 013044 404 143 16 63 مرکز شماره ده تنگستان )دومنظوره( 0

 %91 %016 064161 063960 60 61 000010 043411 0041 0095 099 009 مرکز شماره هشت دیلم)برادران( 3

 %000 %039 010661 010519 61 09 305191 309000 0000 0365 036 16 مرکز شماره سیزده بندر دیر )دو منظوره( 0

 %011 %14 004005 055064 03 03 061633 051096 103 0161 40 41 مرکز شماره چهار بندر بوشهر )خواهران( 0

5 
مرکز شماره پانزده  بندر بوشهر 

 )دومنظوره، فناوری اطالعات(
41 60 0144 495 030590 000544.5 00 03 015005 000010 004% 19% 

 %91 %001 000396 044951 011 039 016594 000500 3010 3601 334 339 مرکز شماره نه دشتی )دومنظوره( 6

 %11 %10 060000 501513 004 030 050690.5 093410 3100 0960 341 344 مرکز شماره پنج دشتستان )برادران( 4

 %030 %014 015111 014513 005 016 513006.5 005950 0033 0510 060 333 مرکز شماره سه بندر بوشهر )برادران( 9

 %44 %13 353111 360360 61 00 010036.5 301115 0330 3901 061 000 مرکز شماره دو بندر بوشهر )برادران( 1

 %004 %95 353511 010631 49 91 316131.5 356419 0910 0600 095 004 مرکز شماره هفت بندرکنگان )دومنظوره( 01

 %011 %000 009061 039553 00 03 009430 003003 906 0140 91 43 مرکز شماره چهارده جم )دو منظوره( 00

 %95 0.03 011111 303061 03 00 061490.5 309300 164 0511 44 016 مرکز شماره دوازده بندر گناوه )خواهران( 03

 %93 %13 050610 300444 00 51 030441 333594 904 0061 46 90 مرکز شماره یازده دشتستان )خواهران( 00

 %93 %45 40600 010409 00 05 60103.5 49330 005 495 66 59 مرکز شماره یک بندربوشهر )دومنظوره( 00

 %41 %91 396041 050605 51 03 330693 391193 0100 0069 010 013 مرکز شماره شش بندر گناوه )برادران( 05

 %14 %11 0311030 0630330 191 100 0316004 0511600 31590 36614 3049 0903 جمع کل استان
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 1399وع دوره های آموزشی  به تفکیک بخش های آموزشی استان بوشهر سال  عملکرد و تن: 3-10جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 نوع دوره
 تعداد دوره 

 عملکرد   عملکرد 
 تنوع دوره

 تعهد کل 
 درصد عملکرد

 )نفرساعت( )نفر ساعت( )نفر دوره(

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 %40 %91 0509090 0691953 005 050 0006590.5 0099603 6630 01091 659 440 کارگاه ثابت و سیار شهری 0

 %94 %001 094111 006649 001 031 030940.5 530441 3130 0114 301 300 کارگاه روستا 3

 %000 %000 003111 010000 93 46 065506 054140 0006 0103 310 360 کارگاه آموزشی -پادگان  0

0 
مرکز مدیریت مهارت آموزی و 

 شاوره شغلیم
000 011 3069 0515 300101 311114 16 66 390063 306111 94% 95% 

 %006 %030 301003 360001 96 014 051664 001364 0110 3944 000 066 کارگاه صنایع و صنوف 5

 %035 %000 10111 001011 03 05 006131.5 033160 0103 0003 40 49 کارگاه زندان 6

4 
در محیط کارگاه مهارت آموزی 

 واقعی کار
361 001 503 654 000100 019911.5 055 069 004111 64609 19% 030% 

9 
سکونت گاه ییر رسمی )حاشیه 

 نشینی شهرها(
09 01 010 003 05411 45401.5 00 00 01441 06111 005% 301% 

1 
مرکز درمانی تحت پوشش 

ترك  05بهزیستی )مرکز ماده 
 اعتیادو...(

01 05 003 069 00919 01403 1 00 39111 39111 50% 41% 

 %10 %034 59111 00111 36 01 50051 04401 001 060 00 00 کارگاه عشایری 01

00 
مرکز درمان اجباری معتادین بهبود 

 (06یافته )ماده
0 3 00 00 0015 5011 0 3 1 0511 011% 050% 

03 
واحد پذیرنده محیط  -پادگان 
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 آمـوزش عالـی -فصل پنجم

 

 

 مقدمه

ی از میراث گرانبهای هر جامعه می باشد. علم دیروز پاسخگوی نیاز امروز نبوده و علم امروز نیز تکافوی علم و تکنولوژی بخش

نیاز فردا نخواهد بود. از این رو آموزش یکی از مهمترین ارکان هر نظام اجتماعی بوده و نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد. آموزش و 

ساسی و تاثیرگذار در امر توسعه جامعه است و آموزش عالی باید به عنوان عامل حیاتی بهسازی منابع انسانی یکی از راهکارهای ا

ها و مراکز آموزش عالی در راستای تربیت نیروی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه قرارگیرد. دانشگاه

نقش اساسی دارند. الزم به ذکر است که با وجود انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقای دانش و پژوهش، 

ریزی منظم و مدون در بخش آموزش عالی وجود نداشته باشد هدف نهایی که گذاری و برنامهها، اگر یک نظام سیاستتالش

و در نظر  همان توسعه و پیشرفت جامعه است، آن طور که باید و شاید محق  نخواهد گردید. پس باید بر اساس نیازهای روز جامعه

 ها و مراکز آموزش عالی تربیت شوند.ها، نیروی انسانی ماهر در دانشگاهها و قابلیتها، توانمندیگرفتن ظرفیت

موسسه آموزش عالی که عبارتند از دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه پیام نور،  9در استان بوشهر تعداد 

موسسه آموزش عالی ییر  3ای ،آموزش کشتیرانی و مع علمی کاربردی، دانشکده فنی و حرفهدانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه جا

های های پیام نور، آزاد اسالمی، علمی کاربردی دارای مراکز و واحدهای متعددی دراکثر شهرستانکنند. دانشگاهانتفاعی فعالیت می

باشد که در این قسمت به معرفی اجمالی تعدادی از این مرکز می 50باشند. تعداد مراکز آموزش عالی موجود در استان استان می

 پردازیم.مراکز آموزشی می

 

 های استان معرفی دانشگاه 

 دانشگاه خلیج فارس 

دانشکده علوم انسانی، علوم پایه، فنی و  5شود و دارای دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر در استان شناخته می

رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی  64باشد. این دانشگاه در حال حاضر در می ومعماری ، هنرمهندسی، کشاورزی

نیز دانشکده هنر ومعماری به صورت رسمی در 0010-15نماید. در سال تحصیلیارشد و دکترا فعالیت نموده و دانشجو جذب می

 اح گردید.بافت قدیم بوشهر و به شکل معماری خاص قدیم بوشهری افتت

های تاریخ،  مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، روانشناسی عمومی، اقتصاد در رشته 11-0011این دانشگاه در سال تحصیلی 

و ادبیات عرب در دانشکده ادبیات ، در دانشکده هنر و معماری رشته های مهندسی معماری و شهرسازی،در دانشکده فنی جم 

های مهندسی شیمی، مکانیک، عمران، برق، مخازن و مهندسی نفت در دانشکده مهندسی و رشته مهندسی نرم افزار و صنایع و در

ای، فیزیک جامد، زیست های ریاضی آنالیز، ریاضی کاربردی، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی تجزیه،  فیزیک هستهدر رشته
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های علوم یزیک در دانشکده علوم پایه و در رشتهشناسی، زیست فناوری دریا، فیزیک اتمی، آمار اقتصادی اجتماعی و شیمی ف

کند. همچنین این دانشگاه در بایبانی و تکثیر و پرورش آبزیان در دانشکده کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو جذب می

دانشجو  رشته شیمی فیزیک، شیمی آلی و مهندسی شیمی،آمار،تاریخ ،ریاضی محض و کاربردی و شیمی معدنی در مقطع دکتری

 کند. پذیرش می

نفر مرد و  111نفر بوده که شامل  0110برابر با   11-0011تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه در سال تحصیلی  

باشد. این دانشگاه در این سال در مقطع کاردانی دانشجویی نداشته است.  سهم دانشجویان کارشناسی بیش از نفر زن می 0190

 باشد.  یسایر مقاطع م

درصد آن  50نفر بوده که حدود   4350برابر با  11-0011تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه در سال تحصیلی    

نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به  0650نفر در مقطع کارشناسی و  5611دهند. از این تعداد را زنان تشکیل می

درصد آن به   50نفر بوده که   035برابر با  11-0011ان فارغ التحصیل دانشگاه در سال تحصیلی  تحصیل هستند. تعداد دانشجوی

نفر در مقطع دکتری   01نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  06نفر در مقطع کارشناسی،  061زنان اختصاص داشته و از این تعداد  

 اند.  فارغ التحصیل گردیده

 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

باشد که دانشکده پزشکی ، پرستاری و مامایی ، بهداشت و پیراپزشکی می 0انشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال حاضر دارای د

رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی به فعالیت اشتغال داشته و همچنین در  30در 

 نماید. وژی و آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش میهای پرستاری، کتابداری، میکروبیولرشته

 399نفر مرد و  011نفر بوده که  شامل  094برابر با  11-0011تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه در سال تحصیلی 

 باشد. نفر زن می 339نفر مرد و  001 نفر، شامل  059باشد. تعداد فارغ التحصیالن در سال تحصیلی مذکور برابر با نفر زن می

 

 دانشگاه پیام نور 

باشد. شهرهای بوشهر و های مختلف میواحد آموزشی در شهرستان 9مرکز آموزشی و  0دانشگاه پیام نور استان دارای 

ورمو ، جم، دیلم، دیر الملل آموزشی و شهرهای گناوه، کنگان، اهرم، خبرازجان دارای مرکز آموزشی، بندر عسلویه دارای مرکز بین

رشته دانشگاهی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد  40باشند. این دانشگاه در و شبانکاره دارای واحد دانشگاهی می

 نماید. فعالیت می

نفر شامل  3901برابر با   11-0011کل دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه، مراکز و واحدهای تابعه در سال تحصیلی  

باشد که نفر می 1456باشد. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه و مراکز  نیز برابر با  نفر مرد می 0014نفر زن و  0403

-درصد( دانشجویان این دانشگاه زن می 60نفر)معادل  6363دهند و همچنین تعداد درصد کل دانشجویان استان را تشکیل می 31

 باشند.درصد آن زن می 59نفر بوده که  0063شجویان فارغ التحصیل این دانشگاه در این سال باشند. تعداد دان
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 *دانشگاه آزاد اسالمی

واحد مستقل آموزشی تشکیل شده است. مراکز  دلوار، دیر و  6دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر از سه مرکز آموزشی و 

نمایند. در شهرهای بوشهر، دشتستان، خار ، گناوه، اسالمی بوشهر فعالیت میکنگان مراکزی هستند که زیر نظر دانشگاه آزاد 

دانشکده علوم انسانی،  0باشند. این دانشگاه در شهر بوشهر از خورمو  و دیلم واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در حال فعالیت می

ای مختلف با توجه به بزرگی و کوچکی هفنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد و تحصیالت تکمیلی تشکیل شده ودرشهرستان

رشته در مقطع  01دانشکده وجود دارد. دانشگاه آزاد اسالمی در استان در یک رشته در مقطع دکتری،  3تا  0دانشگاه بین 

 نماید. رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش می 05کارشناسی ارشد و بیش از 

  0351نفر بوده که  0593برابر با  0019-11دانشگاه و واحدهای تابعه در سال تحصیلی   تعداد دانشجویان پذیرفته شده این

نفر بوده که  00501برابر با  0019-11باشند. تعداد دانشجویان در حال تحصیل در سال تحصیلی  نفر مرد می 3003نفر آن زن و 

باشند. از کل دانشجویان در حال درصد  زن می 00هد و ددرصد از کل دانشجویان مراکز آموزش عالی استان را تشکیل می 5/31

نفر  3330درصد( در مقطع کارشناسی و  59) نفر 4933درصد( در مقطع کاردانی، 30) نفر 0010های آزاد اسالمی تحصیل دانشگاه

داد دانشجویان فارغ باشند. تعدرصد(  در مقطع دکترا مشغول به تحصیل می 0) نفر 010درصد( در مقطع کارشناسی ارشد و   06)

 0006نفر در مقطع کاردانی،  630باشند.  درصد آن زن می 36نفر بوده که  3965برابر با 0019-11التحصیل در سال تحصیلی  

 اند. نفر در مقطع دکترا فارغ التحصیل شده 5نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  910نفر در مقطع کارشناسی ،  

 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

واحد آموزش عالی دولتی و خصوصی تشکیل شده که در  مقاطع کاردانی و 09دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان از 

نماید. دفتر مرکزی این دانشگاه در استان نقش ناظر را بر روی مراکز خود دارد. این دانشگاه در کارشناسی دانشجو جذب می

باشد که عمدتاً در مقطع کاردانی دانشجو   و گناوه و دیلم دارای واحد آموزشی میهای بوشهر، دشتستان، کنگان، خورموشهرستان

 پذیرند. کشاورزی،  فرهنگ و هنر و استانداری در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز دانشجو می کنند و در بوشهر مراکز جهادپذیرش می

باشند. درصد آن زن می 09نفر بوده که  3061تعداد  11-0011کل دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه در سال تحصیلی  

باشد. از کل درصد آن زن می 05نفر است که  4304برابر با  11-0011تعداد دانشجویان در حال تحصیل در سال تحصیلی  

باشند. مینفر در مقطع کارشناسی ناپیوسته مشغول به تحصیل  0009نفر در مقطع کاردانی و  0461دانشجویان در حال تحصیل، 

 نمایند.کلیه اعضاء مدرسین این دانشگاه به صورت ح  التدریس  با این دانشگاه همکاری می

 

 ای دانشکده فنی و حرفه

ای پسرانه امام کنند و شامل دانشکده فنی و حرفهای فعالیت میای زیر نظر دانشگاه فنی حرفههای فنی و حرفهدانشکده

 کنند. رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش می 4ها در  باشد. هر دوی این دانشکدهای و دخترانه الزهراء میخامنه

                                                           
 ، آمار این دانشگاه مربوط به سال تحصیلی قبل می باشد. 11-0011بدلیل عدم ارسال اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصیلی  - *
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درصد  01نفر بوده که  0036برابر با    11-0011های پسرانه و دخترانه در سال تحصیلی کل دانشجویان پذیرفته شده دانشکده

باشد. تعداد درصد آن زن می 50نفر  بوده که  3404یلی برابر با باشد. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این سال تحصآن زن می

 باشد. درصد آن زن می 06باشد که نفر می  000ها در این سال برابر با دانشجویان فارغ التحصیل این دانشکده

 

 غیر دولتی -موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی  

در استان بوشهر افتتاح گردید که در مقطع کاردانی و کارشناسی  دو مرکز آموزش عالی ییرانتفاعی 11-0011در سال تحصیلی 

رشته در کارشناسی  01رشته در مقطع کاردانی،  00نماید. این دو موسسه در پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشجو جذب می

یرند. تعداد دانشجویان پذیرفته شده پذناپیوسته، یک رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و یک رشته در کارشناسی ارشد دانشجو می

باشد. تعداد دانشجویان در نفر زن می 399نفر مرد و  011نفر شامل  599برابر با   11-0011در این موسسات در سال تحصیلی

 036نفر زن و تعداد فارغ التحصیالن این موسسات  151نفر شامل  0494حال تحصیل این موسسات در این سال تحصیلی مذکور 

 باشد. نفر زن می 36شامل  نفر

 

 *نمای کلی از آموزش عالی در استان 

 تعداد دانشجویان جدید 

درصد( آن زن  04نفر ) 0600نفر بوده که  1900برابر با  11-0011تعداد دانشجویان پذیرفته شده استان در سال تحصیلی   

مقطع کارشناسی و مابقی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا  نفر در 5113نفر در مقطع کاردانی،  3000باشند. از این دانشجویان می

 باشد.  اند. بیشترین دانشجویان پذیرفته شده در گروه علوم انسانی و فنی و مهندسی میمشغول به تحصیل شده

 

 دانشجویان درحال تحصیل 

ه است. از کل دانشجویان در حال نفر بود  00010برابر با  11-0011تعداد دانشجویان درحال تحصیل استان در سال تحصیلی 

 باشند. درصد( زن می 01نفر)  06010تحصیل 

 

 التحصیل    دانشجویان فارغ

نفر بوده است. از کل دانشجویان فارغ  6500برابر  11-0011تعداد دانشجویان فارغ التحصیل استان در سال تحصیلی 

 درصد( زن بوده است. 03نفر )   3001التحصیل در این سال 

 

                                                           
 شاخص های ارئه شده در این بخش مربوط به همه ی موسسات آموزش عالی استان بجز دانشگاه آزاد اسالمی می باشد. - *
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 های مهم بخشحلیل شاخصت

درصد بیشترین آمار ثبت نام  1/53در بین گروههای مختلف تحصیلی در دانشگاههای استان ، گروه تحصیلی علوم انسانی با    

را به خود اختصاص داده است. این گروه در سال تحصیلی قبل نیز در بین گروههای مختلف  11-0011شدگان در سال تحصیلی 

درصد ثبت نام کنندگان را شامل می گردد.  بیشترین  9/34رو بوده است.  پس از آن گروه فنی و مهندسی با ثبت نام شده، پیش

درصد و پس از آن دانشگاه جامع  1/39آمار دانشجویان ثبت نام شده در استان در این سال تحصیلی مربوط به دانشگاه پیام نور با 

موسسات آموزش عالی در استان ، دانشگاه فرهنگیان بوشهر کمترین آمار ثبت  درصد می باشد. از بین 0/33علمی و کاربردی با 

ثبت نام شده جدید ، در بین دیگر شهرستان های استان مقام نخست را درا می باشد.  6564نام شدگان را داشته است. بوشهر با 

 نفر در رتبه دوم جای دارد. 900پس از آن بندر کنگان با 

 0/31بیشتر در دانشگاه پیام نور در حال تحصیل بوده اند ) 11-0011ای استان در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاهه   

درصد در رتبه های بعد قرار دارند. بوشهر  4/30و  1/30درصد(. دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه جامع علمی کاربردی به ترتیب با 

دانشجو را در  0401را در خود جای داده است پس از آن بندرکنگان نفر بیشترین آمار دانشجویان در حال تحصیل استان  30600با 

 مراکز خود دارا می باشد. 

درصد دارا بوده  6/56بیشترین آمار فارغ التحصیالن استان را با  11-0011دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال تحصیلی    

درصد در  0/33شرو بوده است . پس از آن دانشگاه پیام نور با در حالی که در سال تحصیلی قبل نیز این دانشگاه در این زمینه پی

درصد بیشترین آمار فارغ التحصیالن استان را در  3/00و  0/04جایگاه بعد قرار دارد. بوشهر و پس از آن بندر کنگان به ترتیب با 

 این سال تحصیلی دارا می باشد.

 

 نسبت دانشجویان زن به کل دانشجویان 

ها و مراکز آموزش عالی استان در سال تحصیلی پذیرفته شده زن به کل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاهنسبت دانشجویان 

 درصد بوده است.  04برابر با  0011-11

ها و مراکز آموزش عالی استان در سال نسبت دانشجویان در حال تحصیل زن به کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه

 باشد. درصد می 01بر با برا 11-0011تحصیلی 
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 11-9300نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک گروه تحصیلی، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی  تعداد ثبت: 5-9جدول شماره 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به)

تحصیلی گروه  
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 دکتری عمومی

)حرفه ای(   

 کتری تخصصید

(PhD ) 
 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 5014 3064 3901 30 01 00 1 1 1 640 319 046 0640 0501 3005 935 531 015 علوم انسانی

 611 040 009 9 5 0 1 1 1 000 50 90 064 005 053 1 1 1 علوم پایه

 061 010 366 03 6 6 003 41 50 03 9 30 350 46 049 01 35 5 علوم پزشکی

 3405 3011 005 9 4 0 1 1 1 001 313 09 0053 133 301 0305 0141 056 فنی و مهندسی

کشاورزی و 

 دامپزشکی
0 09 01 10 90 044 31 30 50 1 1 1 1 1 1 030 035 301 

 590 60 531 1 1 1 1 1 1 00 4 0 369 09 331 010 9 316 هنر

 1900 5331 0600 53 39 30 003 41 50 0300 691 691 5113 3490 0311 3000 0651 460 جمع کل

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 ت تعداد ثبت نام شدگان آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک موسسات ، دوره تحصیلی و جنسی: 5-1جدول شماره 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به) 11-9300در سال تحصیلی 

 دستگاه اجرایی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 دکتری عمومی

)حرفه ای(   

 دکتری تخصصی

(PhD ) 

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
1 1 1 900 560 0045 353 031 590 1 1 1 09 01 04 0190 111 0110 

 3901 0014 0403 0 0 1 1 1 1 399 053 006 3509 153 0516 1 1 1 دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی
014 110 0010 096 993 0169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 090 0496 3061 

 000 094 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 094 000 1 1 1 دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فنی و حرفه 

 ای
550 695 0309 000 04 099 1 1 1 1 1 1 1 1 1 610 403 0036 

موسسات آموزش 

 -عالی ییردولتی 

 ییرانتفاعی

9 06 00 000 45 316 001 091 009 1 1 1 1 1 1 399 011 599 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

5 35 01 014 41 346 34 01 04 50 41 003 6 6 03 399 011 094 

 1900 5331 0600 53 39 30 003 41 50 0300 691 560 5113 3490 0311 3000 0651 460 جمع

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 هر به تفکیک شهر یا شهرستان، دوره تحصیلی و جنسیتتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوش: 5-9جدول شماره 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به) 11-9300در سال تحصیلی  

شهر یا 

 شهرستان

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 دکتری عمومی 

 )حرفه ای(

 دکتری تخصصی

(PhD ) 

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 013 04 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 013 04 65 1 1 1 اهرم

 615 351 055 1 1 1 1 1 1 001 91 51 004 051 399 01 00 9 برازجان

 005 55 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 01 50 33 05 4 بندردیلم

 900 616 004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 093 061 033 060 006 35 بندرکنگان

 504 019 301 1 1 1 1 1 1 3 3 1 059 303 336 94 40 00 بندرگناوه

 6564 0009 0301 53 39 30 003 41 50 119 503 066 0556 0501 3106 0931 0001 611 بوشهر

 361 031 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 361 031 001 1 1 1 جم

 010 01 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 010 01 60 1 1 1 خورمو 

 331 040 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 035 11 36 15 45 31 دشتی

 005 34 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 005 34 99 1 1 1 دیر

 01 35 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 35 05 1 1 1 شبانکاره

 011 060 009 1 1 1 1 1 1 015 66 01 310 15 011 1 1 1 عسلویه

 1900 5331 0600 53 39 30 003 41 50 0300 691 560 5113 3490 0311 3000 0651 460 جمع کل

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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  11- 9300تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهرستان، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی : 5-9جدول شماره ادامه 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به)

 شهرستان
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 دکتری عمومی 

 )حرفه ای(

 دکتری تخصصی

(PhD ) 

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 6564 0009 0301 53 39 30 003 41 50 119 503 066 0556 0501 3106 0931 0001 611 بوشهر

 013 04 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 013 04 65 1 1 1 تنگستان

 361 031 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 361 031 001 1 1 1 جم

 605 345 041 1 1 1 1 1 1 001 91 51 094 090 010 01 00 9 دشتستان

 030 300 014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 336 001 94 15 45 31 دشتی

 005 34 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 005 34 99 1 1 1 دیر

 005 55 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 01 50 33 05 4 دیلم

 011 060 009 1 1 1 1 1 1 015 66 01 310 15 011 1 1 1 عسلویه

 900 616 004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 093 061 033 060 006 35 کنگان

 504 019 301 1 1 1 1 1 1 3 3 1 059 303 336 94 40 00 گناوه

 1900 5331 0600 53 39 30 003 41 50 0300 691 560 5113 3490 0311 3000 0651 460 جمع کل

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

 

 



1399گزارش اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال   

 

 321 

 تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک گروه تحصیلی، دوره تحصیلی و جنسیت : 5-3جدول شماره 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به ) 11-9300یلی در سال تحص

 گروه

 تحصیلی

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 دکتری عمومی 

 )حرفه ای(

دکتری 

 ( PhDتخصصی)

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 04611 4553 01009 40 04 00 1 1 1 0650 400 130 00600 5300 9091 3050 0550 910 علوم انسانی

 0944 006 0000 65 39 04 1 1 1 059 000 305 0050 015 0001 1 1 1 علوم پایه

 3640 0196 0594 50 35 36 964 036 000 099 61 039 0000 050 194 036 030 5 علوم پزشکی

فنی و 

 9433 4051 0560 06 03 00 1 1 1 940 696 099 0400 0450 163 0191 3611 011 مهندسی

کشاورزی و 

 641 010 046 1 1 1 1 1 1 001 41 61 015 011 015 05 00 3 دامپزشکی

 0553 356 0316 1 1 1 1 1 1 51 30 31 950 303 603 609 30 635 هنر

 00010 06913 06010 300 033 000 964 036 000 0360 0690 0591 33569 01000 03035 6363 0039 0900 جمع کل

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -اخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوریم
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  11 -9300تعداد دانشجویان آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک موسسات ، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی : 5-5جدول شماره 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به )

دستگاه 

 اجرایی

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 دکتری عمومی

)حرفه ای(   

دکتری 

 ( PhDتخصصی)

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

1 1 1 0036 3040 5611 400 400 0090 1 1 1 49 10 061 0104 0016 4350 

 1456 0010 6363 03 5 4 1 1 1 146 500 000 9469 3106 5933 1 1 1 دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع 

 علمی کاربردی
650 0005 0461 064 3190 0009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0030 6116 4304 

دانشگاه 

 فرهنگیان
1 1 1 151 651 0611 1 1 1 1 1 1 1 1 1 151 651 0611 

دانشگاه فنی و 

 حرفه ای
0005 0190 3336 011 300 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0005 0313 3404 

موسسات آموزش 

 -عالی ییردولتی 

 ییرانتفاعی

01 000 000 641 010 0160 351 000 590 1 1 1 1 1 1 151 904 0494 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

5 030 036 0111 041 0561 050 66 331 000 036 964 36 36 53 0406 0009 3900 

 00010 06913 06010 300 033 000 964 036 000 0360 0690 0591 33569 01000 03035 6363 0039 0900 جمع

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 سیتتعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا شهرستان، دوره تحصیلی و جن: 5-6جدول شماره 

 (اسالمی آزاد دانشگاه استثنای به ) 11 -9300در سال تحصیلی  

شهر یا 

 شهرستان

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 دکتری عمومی 

 )حرفه ای(

دکتری 

 ( PhDتخصصی)

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 396 016 091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 396 016 091 1 1 1 اهرم

 0400 600 0003 1 1 1 1 1 1 300 033 13 0000 009 0110 99 50 04 برازجان

 014 055 053 1 1 1 1 1 1 1 1 1 014 19 11 001 54 50 بندردیلم

 0401 0306 040 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3160 0400 053 0604 0535 033 بندرکنگان

 0955 116 101 1 1 1 1 1 1 6 6 1 0610 416 919 305 010 50 بندرگناوه

 30600 01110 00553 300 033 000 964 036 000 3045 0010 0390 00005 5105 9311 0150 3000 0501 بوشهر

 0119 005 650 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0119 005 650 1 1 1 جم

 049 011 361 1 1 1 1 1 1 1 1 1 049 011 361 1 1 1 خورمو 

 090 013 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 060 005 31 301 064 53 دشتی

 005 14 009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 005 14 009 1 1 1 دیر

 016 66 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 016 66 01 1 1 1 شبانکاره

 0361 649 510 1 1 1 1 1 1 569 060 314 410 004 090 1 1 1 عسلویه

 00010 06913 06010 300 033 000 964 036 000 0360 0690 0591 33569 01000 03035 6363 0039 0900 جمع کل

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 9911-11تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک گروه تحصیلی، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی : 5-7جدول شماره 

 وهگر

 تحصیلی

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 دکتری عمومی 

 )حرفه ای(

 دکتری تخصصی

(PhD ) 

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 0091 3139 0060 0 3 3 1 1 1 300 001 000 3016 0396 0001 909 601 309 علوم انسانی

 009 06 93 4 0 0 1 1 1 06 4 1 13 36 66 0 1 0 علوم پایه

 001 039 303 1 1 1 41 34 00 01 4 03 330 60 054 01 01 1 علوم پزشکی

 3001 3019 300 0 0 1 1 1 1 19 40 30 0003 0100 000 0149 0133 56 فنی و مهندسی

کشاورزی و 

 دامپزشکی
3 34 31 01 01 49 3 0 0 1 1 1 1 1 1 00 64 001 

 009 04 030 1 1 1 1 1 1 0 0 0 65 1 56 61 5 60 هنر

 6500 0090 3001 03 6 6 41 34 00 090 313 041 0110 3005 0551 3154 0400 000 جمع کل

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 9911-11به تفکیک موسسات ، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی  تعداد دانش آموختگان آموزش عالی استان بوشهر: 5-1جدول شماره 

 دستگاه اجرایی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی

 دکتری عمومی

)حرفه ای(   

 PhDدکتری تخصصی)

) 

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
1 1 1 311 061 061 33 30 06 1 1 1 0 6 01 336 011 035 

 0063 041 113 3 1 3 1 1 1 366 000 003 0061 001 900 00 04 04 دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع 

 علمی کاربردی
301 0506 0406 336 0405 0100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 056 0300 0694 

 003 06 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 003 06 46 1 1 1 دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فنی و 

 حرفه ای
10 003 335 00 96 001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 036 309 000 

موسسات آموزش 

 -عالی ییردولتی 

 ییرانتفاعی

0 01 33 00 00 59 1 04 06 1 1 1 1 1 1 36 011 036 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

1 01 01 061 66 305 06 4 30 00 34 41 1 1 1 339 001 059 

 6500 0090 3001 03 6 6 41 34 00 090 313 041 0110 3005 0551 3154 0400 000 جمع

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 9911-11ن، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا شهرستا: 5-1جدول شماره 

شهر یا 

 شهرستان

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی
 دکتری عمومی

)حرفه ای(   

دکتری 

 ( PhDتخصصی)

 جمع کل

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 01 05 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 05 30 0 1 0 اهرم

 014 69 031 1 1 1 1 1 1 3 1 3 060 51 000 00 09 00 برازجان

 013 51 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 30 04 60 05 36 بندردیلم

 3104 0915 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0039 0105 90 111 951 51 بندرکنگان

 010 300 060 1 1 1 1 1 1 0 1 0 006 041 006 44 60 06 بندرگناوه

 0141 0414 0393 03 6 6 41 34 00 353 030 000 0961 169 913 995 645 301 بوشهر

 060 00 031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 061 00 001 0 3 0 جم

 64 1 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 1 59 1 1 1 خورمو 

 054 001 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 60 01 96 61 04 دشتی

 56 03 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56 03 00 1 1 1 دیر

 01 03 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 09 00 4 0 0 1 شبانکاره

 310 000 10 1 1 1 1 1 1 036 90 05 45 31 06 0 0 1 عسلویه

 6500 0090 3001 03 6 6 41 34 00 090 313 041 0110 3005 0551 3154 0400 000 جمع کل

 ش عالیموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموز -ماخذ: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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 فرهنگ و هنر   -ششم  فصل

 

 

        

 مقدمه

فرهنگ مفهومی پیچیده است که از آن تعارف گوناگونی ارایه شده است. اما ارزش ها، روش ها، عادات و رسوم یک جامعه،  

فرآیند توسعه،  مشخصات اصلی فرهنگ یک جامعه را در بر می گیرد. فرهنگ پدیده ای پویا، قابل انتقال و قابل تغییر است. در

مولفه های فرهنگی در تاثیر و تاثر متقابل با مولفه های اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. شرط الزم برای ارتقا مولفه های فرهنگی 

 است . در برنامه های توسعه، ایجاد زیر ساخت ها و تاسیسات یا به بیان دیگر ایجاد امکانات فرهنگی و هنری

ها و  های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت نگ رفتاری خانوار از طرحطرح آمارگیری از فره    

، 0011این آمارگیری در سال .های فرهنگی کشور طراحی شده است ریزی رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه

 به آمارگیری این در. است ارایه قابل ها استان تمام تفکیک به یجنتا که است شده طراحی ای ساله و بیشتر گونه 05برای افراد 

خانوار مراجعه شده و اطالعات مرتبط با حوزه کتاب و  63561نوار روستایی و در کل به خا 09961 و شهری خانوار 00411

 است شده اخذ بیشتر و ساله 05 افراد...  و اجتماعی سرمایه تغذیه، ورزشی، های فعالیت اجتماعی، های¬نشریات، موسیقی، شبکه

 :است های طرح در حوزه مطالعه به شرح زیر  مهمترین یافته

 به که شد برآورد دقیقه 09 و ساعت 9  تر با سواد در ماه به طور متوسط ساله و بیش05سرانه مطالعه افراد  0011ر سال د  - 

 30 و ساعت 0 ییردرسی، کتاب مطالعه سرانه دقیقه03 و ساعت 6 مقدار این از. است بوده روز در ثانیه 06 و دقیقه 06 دیگر عبارت

 .دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است 30 و روزنامه مطالعه سرانه دقیقه

یک نوع مطالعه ییردرسی اعم از کتاب ییردرسی،  0011ساله و بیشتر در سال  05درصد افراد با سواد  63/ 1به طور کلی  - 

  .اند روزنامه یا نشریه داشته

تر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب ییردرسی اعم از چاپی یا  ساله و بیش 05درصد از افراد باسواد  50/ 5 -

 .اند الکترونیکی داشته

 .ندا تر، در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده ساله و بیش 05درصد از افراد باسواد  33/ 0 - 

 .اند کرده مطالعه  تر، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه )چاپی یا الکترونیکی( ساله و بیش 05درصد از افراد باسواد  9/ 1 - 

ساعت سرانه  0دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و  03ساعت و  3دقیقه سرانه مطالعه کتاب ییر درسی در ماه، 03ساعت و 6از  - 

 .درسی بوده استمطالعه سایر کتب ییر 

 53/ 4درصد حداقل یک عنوان کتاب ،  00/ 3مطالعه کتاب ییردرسی داشته اند،  0011ساله و بیشتر که در سال  05از افراد  - 

 .درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه داشته اند 6/ 5درصد پنج تا هفت و  4/ 5رصد دو تا چهار عنوان، د

لویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه ، رمان و داستان های کوتاه بزرگساالن، نتایج آمارگیری نشان می دهد او - 

 .روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی )بجز ادعیه و قرآن( بوده است
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و دقیقه در ماه بیشترین  59ساعت و 03دقیقه و قزوین با  03 و ساعت 05 با قم  دقیقه، 06ساعت و  05استانهای یزد با  - 

دقیقه در  01ساعت و  3دقیقه و بوشهر با  33ساعت و  0دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با  01ساعت و  0استان های کرمانشاه با 

 .داشته اند0011ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال 

 امکانات فرهنگی و هنری

ق می شود که در آن مکان ها، فعالیت هایی امکانات فرهنگی و هنری به تاسیسات ، مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری اطال

در راستای تغییر، تقویت و یا توسعه، نگرش ها، ارزش ها و عادات صورت می گیرد. به عبارت دیگر در این مکان ها، خدمت و یا 

ها، آموزشگاه کاالی فرهنگی ارائه و یا تولید می گردد. امکانات فرهنگی و هنری شامل کتابخانه ها، مساجد، سینماها، چاپخانه 

 های آزاد هنری، انتشارات، سالن های نمایش تئاتر و مواردی از این قبیل می باشد. 

 کتابخانه

کتابخانه عمومی از جمله مهمترین فضاهای فرهنگی به شمار می رود. نقشی که این فضای فرهنگی در آگاه سازی و فرهنگ 

باشد. بر این اساس ، باب می 66برابر با  0011ای عمومی استان در سال هسازی جامعه دارد، نقشی بی بدیل است. تعداد کتابخانه

تغییری  19می باشد که نسبت به سال  11به ازای یکصد هزار نفر جمعیت در سال  0/6سرانه کتابخانه عمومی استان بوشهر 

است که سرانه کتابخانه عمومی  بوده 3/0نداشته است. سرانه کتابخانه عمومی در کشور نسبت به یکصد هزار نفر جمعیت کشور 

 واحد نسبت به کشور بیشتر می باشد. 1/0استان بوشهر 

در هزار کیلومتر مربع بوده  0/0براساس اطالعات سالنامه آماری کشور، توزیع کتابخانه عمومی در سطح استان نسبت به کشور 

 در کشور قرار گرفته است.  05است که از این نظر رتبه

درصد افزایش  4/00جلد بوده که نسبت به سال قبل 0166150های عمومی برابر با د کتب موجود کتابخانهدر همین سال تعدا

 456کتاب به ازای هزار نفر جمعیت استان به  400یافته است. بر این اساس سرانه کتب موجود در کتابخانه های عمومی استان از 

باشد که نسبت نفر می 53150های عمومی برابر با ت.تعداد اعضاء کتابخانهکتاب به ازای هزار نفر جمعیت استان افزایش یافته اس

 درصد افزایش داشته است.  00به سال قبل حدود 

عالوه بر کتابخانه های عمومی،کتابخانه های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان نیز از جمله مهمترین فضاهای 

رهنگ سازی جامعه نقش مهمی ایفا می کنند. این کتابخانه ها مراکزی هستند که فرهنگی به شمار می روندکه در آگاه سازی و ف

 30تعداد  0011در آن تمامی فعالیت های فرهنگی اعم از کتاب خوانی و یادگیری نقاشی ، خط و سرود انجام می گیرد. در سال 

ستان بوشهر موجود بوده است که نسبت به سال باب کتابخانه ) ثابت، پستی، سیار( کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان در ا

بوده   061696تعداد کتاب های موجود در این کتابخانه ها برابر با  0011قبل یک باب کتابخانه افزایش داشته است و در سال 

 است.

 09ل به میزان ساعت بوده که نسبت به سال قب 0094معادل  0011های تلویزیونی مرکز بوشهر در سال میزان تولید برنامه   

در  19ساعت بوده که نسبت به سال  0063های رادیویی مرکز بوشهر میزان تولید برنامه 0011درصد افزایش یافته است، در سال 

درصد کاهش داشته که این کاهش را می توان در تولید بخش عام و جوان  مشاهده نمود.براساس اطالعات سالنامه آماری  6حدود 
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را به خود  30و  09برنامه های تلویزیونی و برنامه های رادیویی در استان نسبت به کشور به ترتیب رتبه  کشور، میزان تولید

 اختصاص داده است.

 باشد که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. چاپخانه می 004برابر با  0011های استان در سال تعداد چاپخانه   

ساز، نقش موثری در شکل دهی ، تغییر و تقویت نگرش و بینش جامعه دارد . تعداد  سینما به عنوان ابزاری فرهنگ        

سینما   9صندلی بوده است . شهرستان بوشهر دارای  0101باب با ظرفیت  01برابر   0011سینماهای فعال استان بوشهر در سال 

د سینما می باشند.براساس اطالعات سالنامه آماری و شهرستان دشتستان و جم هر کدام یک سینما داشته اند و سایر شهرستانها فاق

کشور قرار  9درصد از تعداد سالن های سینما در کشور به ازای یک میلیون نفر جمعیت رتبه  5کشور، استان بوشهر با دارا بودن 

 یش داشته است.درصد افرا 6/5نسبته به سال قبل،  تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی در سینما  0011گرفته است.درسال 

رشدی حدود  0019موسسه بوده است که نسبت به سال  004برابر با  0011های فرهنگی و هنری در سال تعداد موسسه   

 6/1های فرهنگی و هنری در سطح استان نسبت به کشور درصد دارد. براساس اطالعات سالنامه آماری کشور، توزیع موسسه 5/0

 در کشور قرار گرفته است.  09که از این نظر رتبه  در هزار کیلومتر مربع بوده است

باب تکیه و  100باب مسجد،  0040باشد که از این تعداد مورد می 3505برابر  0011تعداد اماکن مذهبی استان در سال  

باب مهدیه، زینبیه و فاطمیه و... است. میزان درآمد موقوفات متصرفی و ییر  01باب قدمگاه،  004حسینیه، 

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.  همچنین درآمد بقاع متبرکه در استان  41میلیون ریال بوده که 010511فیمتصر

 میلیون ریال افزایش یافته است .   01005درصدی نسبت به سال قبل به میزان  45با رشد  0011سال 
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 9911ها در سال  ، کتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانهکتابخانه: 6-9جدول شماره 

 شاخص
کتابخانه های 

 عمومی نهادی

کتابخانه های 

 عمومی مشارکتی

کتابهای 

 )جلد(موجود

تعداد 

 اعضا
 امانت ساالنه

 49661 53150 0166150 01 66 استان

 00551 00464 041150 5 01 بوشهر و بخش ویژه خارك

 05019 6014 030640 1 01 تنگستان

 00913 0500 004500 0 5 جم

 06131 01301 306131 0 00 شتستاند

 0414 0061 10105 0 6 دشتی

 5930 0011 90049 1 0 دیر

 0040 3005 50049 1 0 دیلم

 0516 0361 56431 1 5 کنگان

 0054 3410 15944 1 6 گناوه

 0300 3001 34340 1 0 عسلویه

 بوشهر استان های کتابخانه کل مأخذ : اداره
 

 9917-11های فرهنگی و هنری طی سال امکانات: 6-1جدول شماره 

 تغییرات 9911 9911 9917 واحد شرح

 1 01 01 1 تعداد تعداد سینماهای استان)فعال(

 1 0100 0100 0510 صندلی های سینماگنجایش سالن

تعداد سالن نمایش وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
 اسالمی

 1 03 03 00 تعداد

به اداره کل فرهنگ و  گنجایش سالن نمایش وابسته
 ارشاد اسالمی

 1 6435 6435 6144 صندلی

 0/04 069 369 361 کانون های تبلیغاتیتعداد کانون

 5/0 004 005 000 تعداد های فرهنگی و هنریتعداد موسسه

 1 0 0 0 هنرستان های هنریتعداد هنرستان

 0/0 13 10 11 آموزشگاه های آزاد هنریتعداد آموزشگاه

 1 004 004 006 چاپخانه ها ) چاپ سیلک، چاپ دیجیتال و ...(د چاپخانهتعدا

 1 003 003 031 باب های انتشاراتیتعداد موسسه

 3/1 011 019 013 کانون های فرهنگی و هنری مساجد) ارشاد(تعداد کانون

 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر
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 9911 ورش فکری کودکان و نوجوانان استان در سالآمار کانون پر: 6-9جدول شماره 

شرح           

 سال 

 های موجودتعداد کتابخانه

 ) ثابت، پستی، سیار( 
 تعداد مراجعه تعداد اعضا )نفر( های موجود)جلد(کتاب

 06911 3011 061696 30 استان

 6011 011 01414 0 بوشهر

 0311 311 00500 3 تنگستان

 0611 011 01111 0 جم

 9111 511 09690 5 دشتستان

 0911 011 04011 0 دشتی

 0611 011 06055 0 دیر

 0611 011 1690 0 دیلم

 0911 011 00315 0 کنگان

 0311 311 01411 3 گناوه

 0611 011 01000 0 عسلویه

 مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر

 

 های تلویزیونی مرکز بوشهر به تفکیک مخاطب ) ساعت(امهمیزان تولید برن: 6-3جدول شماره 

 عام بزرگسال نوجوان کودك خردسال جمع سال 

0010 0000 056 010 011 94 941 

0015 0061 305 000 60 310 600 

0016 0500:01:11 019:05:11 359:00:01 050:00:51 011:01:31 603:09:51 

0014 0995:00:11 095:00:11 63:05:11 03:06:11 610:03:11 3101:50:11 

0019 0350:01:11 09:11:11 035:01:11 035:01:11 336:11:11 536:01:11 

0011 0094:00:56 09:10:11 019:15:11 09:00:01 049:51:04 0000:30:01 

 بوشهر مرکز سیمای و مأخذ: صدا
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 فکیک مخاطب ) ساعت(های رادیویی، مرکز بوشهر به تمیزان تولید برنامه: 6-5جدول شماره 

 عام بزرگسال نوجوان کودك خردسال جمع سال 

0010 0609 111.. 31 051 015 3901 

0015 0911 1 06 000 301 0300 

0016 0509:34:01 14:05:11 35:06:11 066:01:05 301:03:09 0909:51:34 

0014 0411:34:11 1 63:05:11 03:06:11 610:03:11 3101:50:11 

0019 0633:35:11 1 00:51:11 09:19:05 464:09:05 3440:09:01 

0011 0051:03:11 1 1 01:05:11 305:04:01 3995:01:01 

 بوشهر  مرکز سیمای و مأخذ: صدا

 
 

 های انجام شده اداره کل اوقاف و امور خیریه از محل اعتبارات موقوفات متصرفیها و انواع هزینهفعالیت: 6-6جدول شماره 

 ) میلیون ریال(9911-11های طی سال 

 9911 9911 شرح فعالیت و هزینه

 0511 5434 محاکماتی –های ثبتی هزینه

 3011 0011 ترویج قرآن

 0111 0351 آموزان(توسعه علم و دانش ) کمک به دانش

 0641 0911 کمک به احداث و تعمیر مساجد و حقوق ائمه جمعه و خادمین

 03111 9111 نشر معارف

 05111 511 تضعفینکمک به مس

 01111 00331 مراسمات مذهبی

 4110 0111 کمک به ایتام

 0111 011 مدارس علوم دینی و کمک به طالب

 00050 0411 هاسایر کمک

 19009 06113 جمع

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر

 

 میزان درآمدهای موقوفات و بقاع متبرکه استان : 6-7جدول شماره 

 )میلیون ریال( 9911-11های در سال

 درصد تغییرات 9911 9911 شرح

 43.6 010511 61111 و ییرمتصرفی درآمد موقوفات متصرفی

 45.6 01035 00111 درآمد بقاع متبرکه استان

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر                        
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 9911هبی استان بوشهر در سال تعداد اماکن مذ: 6-1جدول شماره 

 مهدیه، زینبیه، فاطمیه قدمگاه تکیه و حسینیه مسجد شهرستان

 9 00 95 311 بوشهر

 0 5 04 90 تنگستان

 _ 0 11 056 جم

 09 31 310 011 دشتستان

 0 03 006 301 دشتی

 6 _ 006 001 دیر

 _ 01 30 55 دیلم

 _ _ 00 011 عسلویه

 3 _ 13 64 کنگان

 3 35 61 004 گناوه

 01 004 100 0040 جمع

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر                
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 میراث فرهنگی و گردشگری  -فصل هفتم 

 

 

 مقدمه

شود که به منظور تفریح، استراحت، ورزش،  طب  تعریف سازمان جهانی  گردشگری  )توریست یا گردشگر( به فردی گفته می

های مذهبی به شهری ییر از وام و دوستان، ماموریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، معالجه، مطالعه و تحقی  و یا فعالیتدیدار اق

 کند. ساعت و کمتر از یک سال سفر می 30محیط زندگی خود برای مدت بیشتر از 

  ری که امروزه بعد از صنعت نفت و خودروطو دانند، به تجارت و صادرات نامرئی می کترینترین و پا صنعت گردشگری را پررون 

های اقتصادی در دنیا است که ترین فعالیت صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده .باشد می پردرآمدترین صنعت دنیا

ت تاثیر های اقتصادی و فرهنگی را تحکند و بطور مستقیم و ییر مستقیم، سایر فعالیت باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می

آید به طوریکه بسیاری از آن به عنوان  دهد. گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می قرار می

تواند منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به  کنند. گرچه گردشگری به تنهایی نمی صنعت اول دنیا یاد می

های مربوطه، توسعه را نیز در پی خواهد داشت و در دراز مدت باعث جاد امکانات برای اقامت، جابجایی و سایر فعالیتتغییر و ای

 افزایش امکانات و تاسیسات خواهد شد.

اقتصاد آینده جهان بیش از هر زمان دیگری بر روی صنعت گردشگری استوار خواهد بود و همین نکته است که تصمیم سازان 

 اند.برای کسب سهم بیشتری از این بازار پررون  مهیا کردهرا خود  ، یافته و از هم اکنون آگاهیاز کشورها به آن بسیاری 

تواند سطح زندگی مردم را بهبود بخشد.  اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و منابع  یک کشور به درستی توزیع شود، می     

یافته، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش  کشورهای کمتر توسعه به همین دلیل توسعه گردشگری، به ویژه در

  شود. درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رون  اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می

و ارز آور بودن آن، بعنوان یک صنعت مدرن امروزه پدیده توریسم و اکوتوریسم به دلیل داشتن منافع اقتصادی بسیار باال 

نمایند. های هنگفتی را در این صنعت میجهانی معرفی شده و به همین منظور بسیاری از کشورهای جهان هر ساله سرمایه گذاری

از مناظر طبیعی منظور بازدید باشد ولی اکوتوریسم که بههای زیربنایی هنگفتی میگذاریاگرچه برای جذب توریسم نیاز به سرمایه

 باشد. گیرد، با حداقل امکانات و تجهیزات قابل انجام میهای بکر طبیعت صورت میو محیط

ای نظیر منطقه حفاظت شده استان بوشهر به دلیل دارا بودن سواحل زیبا و کم نظیر و همچنین داشتن مناط  حفاظت شده     

با توجه ط  حفاظت شده جزیره خارك و خارکو و پارك ملی نخیلو و همچنین مند، پارك ملی نایبند، منطقه حفاظت شده حله و منا

، پتانسیل خوبی را جهت جذب توریسم و اکو توریسم دارا به ثبت رسیده است آناثر تاریخی در   019 خود کهبه قدمت تاریخی 

 .باشدمی
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 عملکرد شاخص های ارزیابی تحوالت بخش

 شاخص های عمده بخش

باشد که در این میان  تاریخی می –مورد فرهنگی  93مورد طبیعی،  51های گردشگری در سطح استان، ذبهاز نظر ترکیب جا

دهد. همچنین از نظر پراکنش درصد است به خود اختصاص می 0/63تاریخی که معادل –های فرهنگی بیشترین سهم را جاذبه

های کنگان  ، درصد بیشترین سهم و شهرستان 35ترتیب با های دشتستان و بوشهر بهها، شهرستانها در سطح شهرستانجاذبه

اند که انتظار می رود با مطالعه و ایجاد درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده   0/5و 5/0،  9/0دیلم و گناوه  به ترتیب 

 این حیث بهبود یابد.زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری وضعیت این سه  شهرستان در طی سال های برنامه ششم توسعه از 

 

 9911 - 11های گردشگری استان بوشهر تعداد جاذبه: 7-9جدول شماره 

 جاذبه

 گونه             
9911 9911 

 سهم 

 ) درصد (

 011 003 10 کل

 9/04 51 06 طبیعی

 0/63 93 45 تاریخی –فرهنگی 

 ع دستی و گردشگری استان بوشهرمأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنای                             

 

 9911های گردشگری استان به تفکیک شهرستان ها در سال توزیع جاذبه: 7-1جدول شماره 

 گونه                    

 شهرستان

 تاریخی -فرهنگی  طبیعی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 011 93 011 51 011 003 کل

 0/05 31 9 0 35 00 بوشهر

 0/6 5 03 6 0/9 00 ستانتنگ

 0/6 5 01 5 6/4 01 جم

 1/39 30 31 01 35 00 دشتستان

 1/0 0 03 6 6/4 01 دشتی

 4/0 0 9 0 0/5 4 دیر

 0/3 3 9 0 5/0 6 دیلم

 0/6 5 01 5 6/4 01 عسلویه

 4/0 0 0 3 9/0 5 کنگان

 4/0 0 9 0 0/5 4 گناوه

 ه کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهرمأخذ: ادار                                
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 گردشگری داخلی و خارجی   

که در تاسیسات گردشگری با حجم کل   03تعداد سرمایه گذار پروژه  0011در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 

میلیارد  ریال تسهیالت دولت با  601 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و 419میلیارد ریال شامل  963سرمایه  گذاری 

  903پروژه احداث تاسیسات گردشگری با حجم سرمایه گذاری  00تعداد  0019نفر سرمایه گذاری گردید . در سال   500اشتغال 

نفر  006میلیارد  ریال تسهیالت دولتی با اشتغال  004میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و  515میلیارد ریال شامل 

 سرمایه گذاری گردیده است . 

باشد که تغییرات سالجاری نسبت به سال قبل نفر می   031100برابر با   0011تعداد گردشگران ورودی به استان در سال 

های اخیر عالوه بر اینکه تاثیر مثبت درصد است. رشد چشمگیر ورود تعداد گردشگر به استان در سال  -6/19بیانگرکاهش معادل 

بر روی اقتصاد استان داشته در زمینه اشتغال و تثبیت معیشت بومیان بسیار موثر بوده است. از جمله دالیل ورود گردشگر و خوبی 

توان وجود آب و هوای مناسب و طبیعت زیبا در فصل سرد سال، برخورداری از سواحل زیبای خلیج فارس به دلیل به استان را می

-ی متعدد عمرانی صورت گرفته در سواحل، آثار تاریخی، وجود بازارهای اجناس خارجی، مهمانها ها و انجام فعالیتگذاریسرمایه

های بین راهی برشمرد. با توجه به اینکه اکثریت گردشگران در ایام عید نوروز به  های جنگلی و پاركنوازی مردم استان، پارك

های دقی  سازماندهی شده، ریزیخصوصاً اسکان آنها با برنامههای گردشگران بایست کلیه نیازمندیکنند، لذا میاستان سفر می

 فراهم گردد.

، تعداد آثار  تاریخی ، تعداد موزه های خصوصی و  مشارکتی و تعداد موزه های استان در اداره میراث گردشگری  0011 در سال

می باشد  033و  04ل  ) بنا و محوطه و تپه ( به ترتیب باشد.  تعداد آثار ثبتی منقول  ) اشیاء ( و ییر منقومی 0و  4،  31به ترتیب 

 می باشد .  00و  03همچنین تعداد جاذبه های تاریخی و فرهنگی و تعداد اماکن فرهنگی  به ترتیب 

تا پایان سال پذیرش مسافر طب   0011در قسمت اشغال تخت تاسیسات اقامتی به دلیل شیوع بیماری کرونا از مهر ماه سال 

 می باشد .  0019تعداد تخت کمتر از سال  0011تادی ملی کرونا ممنوع گردیده است به همین دلیل در سال مصوبات س

پروژه گردشگری روستایی از محل اعتبارات گردشگری روستایی  5،  0019در میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 

ل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی پرداخت گردیده است. پروژه گردشگری روستایی از مح 00،  0011پرداخت گردید و در سال 

 می باشد  . 0011افزایش  در قسمت میزان پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی در سال 

باشد که در مقایسه با سال نفر می  30401برابر   0011ها و بناهای تاریخی استان در سال تعداد کل بازدیدکنندگان از موزه

درصد کاهش  داشته است.  در بین بناهای تاریخی، بنای تاریخی دژ برازجان  ) کاروانسرای مشیر (   -4/10میزان  به  0019

اند که انتظار می رود.  با احداث جاده دسترسی و نفر کمترین بازدید کننده را داشته 611نفر بیشترین و پل مشیر دالکی با   0051

نفر و   5011ها ، موزه رئیسعلی دلواری با ی بیشتری را به خود اختصاص دهند و از بین موزهاطالع رسانی مطلوب بازدید کننده ها

درصد نسبت به سال قبل، کمترین  تعداد بازدیدکننده را داشته است.  با توجه به تعداد زیاد گردشگر ورودی   -0/14با کاهش  نرخ 

ها و ی تاریخی، بهتر است به منظور جذب گردشگران جهت بازدید از موزهها و بناهابه استان و استقبال کم این گردشگران از موزه

ها از های ذیربط اندیشیده شود و با توجه به قدمت استان بوشهر نسبت به پر بار کردن موزه آثار تاریخی تمهیداتی توسط دستگاه
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بخش صدور کارت شناسایی صنعتگران قابل آثار تاریخی استان اقدام و تبلیغات الزم جهت معرفی این اماکن صورت پذیرد. در 

 اضافه شده است . 0019فقره به سال  41توجه است که 

 

 

           سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد زیر ساخت های  بخش گردشگری                                                                    : 7-9جدول شماره 

 9911 -9911طی سالهای 

 درصد تغییرات 9911 9911 9917 واحد شرح

 0/34 03 00 01 میلیون ریال تعداد سرمایه گذاران

 1/0044 4191151 515435 966011 میلیارد ریال آورده سرمایه گذاران 

 0/11 601911 004051 544611 میلیارد ریال تسهیالت بانکی

 4/53 500 006 010 عدد تعداد اشتغال

 9/133 9631951 903945 0000111 میلیارد ریال ذاریحجم کل سرمایه گ
 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر
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 9917 - 11های های اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی طی سالشاخص: 7-3جدول شماره 

 شرح

واحد 

 اندازه

 گیری 

9917 9911 9911 
درصد 

 تغییرات

 -6/19 031100 9013155 9305594 نفر تعداد گردشگران ورودی به استان

 0/00 31 09 03 عدد تعداد آثار تاریخی ثبت شده 

 45 4 0 0 عدد خصوصی و مشارکتی ایجاد شده  تعداد موزه های

 51 0 3 3 عدد تعداد موزه های استان 

 -35 03 06 9 عدد تعداد آثار ثبتی ناملموس

 51 1 6 0 عدد تعداد آثار ثبتی طبیعی 

 9/99 04 1 5 عدد تعداد آثار منقول ) اشیاء(

 63/1 033 031 000 عدد تعداد آثار ثبتی ییر منقول ) بنا و محوطه و تپه (

 6/06 03 06 30 عدد تعداد جاذبه های تاریخی شناسایی شده

 9/03 00 01 05 عدد تعداد اماکن فرهنگی شناسایی شده

 -3/33 00 09 06 مورد برگزاری نمایشگاه صنایع دستی

 -0/00 01 05 01 مورد تعداد رشته های صنایع دستی رایج استان

 -6/03 093 341 054 نفر آموزش صنایع دستی

 -4/03 005 040 060 فقره ) انفرادی و کارگاهی (صدور پروانه تولید

 -0/04 41 051 000 فقره صدور کارت شناسایی صنعتگران

 0/0 600 600 050 نفر ایجاد اشتغال از محل مجوزهای صنایع دستی

 0/03 10 90 304 نفر معرفی به بانک جهت دریافت وام به صنعتگران

 -0/9 310 030 041 نفر صنعتگران تحت پوشش

 0/000 0441 3301 0454 تخت ظرفیت تاسیسات اقامتی )تخت(

 -3 01 51 40 درصد درصد اشغال تخت های تاسیسات اقامتی

سیسات بخش خصوصی تامیزان سرمایه گذاری 
 )میلیون ریال( گردشگری 

میلیون 
 ریال

966011 515435 4191151 1/0044 

 حجم سرمایه گذاری از طری  تسهیالت گردشگری 
 )میلیون ریال(

میلیون 
 ریال

544611 004051 601911 0/11 

 یع دستی و گردشگری استان بوشهرمأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنا             
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 فرهنگی استان  -ها و بناهای تاریخی تعداد بازدیدکنندگان از موزه: 7-5جدول شماره 

 9917-11در سال های 

 محل بنا

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 9917سال 

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 9911سال 

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 9911سال 

 30401 360930 350355 - کل استان

 بناهای  تاریخی ثبت شده

 دژ برازجان

 )کاروانسرای مشیر( 
 0051 4105 4566 برازجان

 0191 0963 0649 برازجان کاخ چرخاب

 0001 3061 3003 برازجان کاخ بردك سیاه

 941 5400 5064 پر پشت –دشتستان  گور دختر

 941 0596 0064 پر پشت –دشتستان  کوشک اردشیر

 611 0454 0640 دالکی پل مشیر

 0651 03600 03101 سعدآباد چهل خانه

 3911 0460 0500 سیراف سیراف

 0051 5514 5001 بوشهر عارف دهدشتی

 موزه ها

 3351 09513 06450 بوشهر مردم شناسی

 5011 045100 064500 دلوار رئیسعلی دلواری

 ی و گردشگری استان بوشهرمأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دست                         
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 تاسیسات اقامتی 

صنعت  هتلداری از نظر اشتغال زایی و درآمد ، بخش قابل توجهی از صنعت گردشگری را تشکیل می دهد . کسب رضایت ، 

ر سراسر دنیا حفظ و نگهداری مشتریان و به تبع آن سود آوری در این بخش از اهمیت ویژه ای بر خوردار است . مسافرانی که د

وارد اقامتگاه ها می شوند در دو گروه دسته بندی می شوند . یک  گروه برای تجارت و گروه دیگر افراد هستند که برای تفریح و 

تخت   3100برابر با   0011ها( در سال گذران اوقات فرایت به مسافرت می روند . ظرفیت تاسیسات اقامتی )هتل و هتل آپارتمان

درصدی است.  البته ظرفیت تاسیسات اقامتی جوابگوی تعداد گردشگران ورودی در   6/00به سال قبل دارای رشد  بوده که نسبت

ایام عید نوروز نبوده و الزم است اماکن بیشتری به منظور استقرار گردشگران تدارك دیده شود. از نظر تسهیالت و خدمات 

مورد(، تعداد دفتر   015هرستان بوشهر دارای بیشترین تعداد تخت )، ش0011های استان در سال گردشگری در سطح شهرستان

های  تنگستان ، جم ، دیر و کنگان   از نظر امکانات و باشد و شهرستانمورد(  می  04خدمات مسافرتی، تورگردانی و تورگردانان )

ت جهت توسعه صنعت گردشگری و تسهیالتی زیرساختی در این شهرستان ها سرمایه گذاری ناچیزی صورت گرفته و الزم اس

 توریسم، تسهیالت و خدمات اولیه فراهم گردد.

 

 تاسیسات اقامتی )هتل و هتل آپارتمان ها( استان : 7-6جدول شماره 

 9917 -11های در سال

 9911 9911 9917 تعداد

درصد تغییرات 

 سال

 9911-9911  

 0/30 30 01 01 تعداد هتل و هتل آپارتمان

 1/35 0043 100 910 تعداد اتاق

 6/00 3100 3301 3000 تعداد تخت

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر                                      
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 9911 تسهیالت و خدمات گردشگری موجود در سطح استان در سال: 7-7جدول شماره 

 شهرستان

 مهمانپذیرها
 یفرتدفتر خدمات مسا

 گردشگری و 
تعداد  رستوران ساحلی 

 مهمانپذیر
 تعداد تخت تعداد اتاق

 1 01 015 001 4 بوشهر

 0 1 1 1 1 تنگستان

 1 0 1 1 1 جم

 6 3 011 30 0 دشتستان

 0 1 30 01 3 دشتی

 1 0 1 1 1 دیر

 0 3 61 33 3 دیلم

 1 3 09 30 0 عسلویه

 0 0 1 1 1 کنگان

 6 0 004 09 3 گناوه

 39 04 900 366 05 جمع کل

  مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر                

                              

 

 9910 -11های تعداد اقامتگاههای استان در سال: 7-1جدول شماره 

 9911 9911 9917 9916 9915 9913 9919 9911 9919 9910 هتل

 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ستاره 5و 0

 03 01 01 1 1 9 0 00 00 03 ستاره 3و 0

 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 ستاره 0

 3100 3301 3000 3161 3111 0195 3015 3305 1 1 تعداد تخت های اقامتی

 00 00 01 1 9 9 9 4 4 6 تعداد هتل

 وشهرمأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ب    
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 9911-11امکانات و تاسیسات اقامتی استان بوشهر در سال : 7-1جدول شماره 

 شرح

واحد 

اندازه 

 گیری

9911 9911 
درصد 

 تغییرات

 0/34 00 00 باب هتل ها

 3/09 00 00 مهمانپذیر مهمانپذیر ها

 5/03 1 9 آپارتمان هتل آپارتمان

 51 0 3 مجتمع مجتمع خدمات رفاهی گردشگری

نات هتل ها و مهمانپذیر ها و هتل آپارتمانامکا اتاق های  
 موجود

0033 0009 3/39 

 9/9 04 00 دفتر دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری

 011 0 3 واحد خانه مسافر 

 6/06 56 09 واحد اقامتگاه بوم گردی

 31 6 5 واحد سفره خانه سنتی گردشگری 

 6/00 35 01 راهنما تعداد راهنمایان

آموزشگاه فعال در زمینه برگزاری دوره های کوتاه مدت تعداد 
 گردشگری

 51 0 3 آموزشگاه

 -51 0 3 واحد مرکز گردشگری ساحلی و دریایی 
 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر              

 9911 -11ال وضعیت صنایع دستی در استان بوشهر در س: 7-90جدول شماره 

 درصد تغییرات 0011سال  0019سال  واحد اندازه گیری عناوین

 -5/03 90/1 3/0 میلیون دالر صادرات صنایع دستی

 -01 00 31 نمایشگاه نمایشگاه داخلی

 1 بدلیل کرونا برگزار نشد 00 بازاچه بازاچه های موقت

 -1/00 000 040 فقره صدور پروانه تولید انفرادی

 4/01 99 60 فقره انفرادی تمدید پروانه تولید

 1 3 1 فقره صدور پروانه تولید کارگاهی

 1 3 1 فقره پروانه تولید کارگاهی تمدید 

 1 3 1 فقره صدور مجوز تاسیس کارگاهی

 1 1 1 فقره تمدید مجوز تاسیس کارگاهی

 -0/04 41 051 فقره صدور کارت شناسایی صنایع دستی

 -4/50 96 096 فقره صدور مجوز مشایل خانگی ) مستقل (

 -01 1 05 فقره صدور مجوز مشایل خانگی ) پشتیبانی (

 0/43 011 59 نفر آموزش شایلین رشته های صنایع دستی

ایجاد اشتغال از محل مجوزه ای صنایع 
 دستی

 -1/06 600 0011 نفر

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر              
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 دهکده ها و مناطق گردشگری 

های بوشهر، گناوه، تنگستان و دهکده در شهرستان 0تعداد   0011 های گردشگری در سطح استان در سالاز نظر دهکده     

 هکتار در حال مطالعه، اجرا و تکمیل می باشند. 003کنگان پیشنهاد گردیده که در مساحتی بالغ بر 

منطقه به عنوان مناط  نمونه گردشگری در سطح استان معرفی   4، تعداد 0011شگری در سال از نظر مناط  نمونه گرد     

گردیده است که مناط  نمونه فوق فاقد طرح مصوب جامع گردشگری و سرمایه گذاری می باشند .  همچنین از نظر روستاهای 

شده که بیشتر آنها در شهرستان دشتستان واقع روستا به عنوان روستاهای هدف شناسایی   00تعداد  11هدف گردشگری در سال 

 شده اند.
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 9911 های گردشگری استان در سالدهکده: 7-99جدول شماره 

 شهرستان موقعیت عنوان
مساحت 

 )هکتار(

طرح  نوع اراضی

 جامع

 میزان سرمایه گذاری 

 سایر راه و شهرسازی منابع طبیعی )میلیون ریال(

 تنگستان
حد فاصل روستای  –بخش دلوار  -ساحلی -دالرام 

 محمد عامری تا بندر رستمی
 1 ندارد 1  * 011 تنگستان

 051111 ندارد 1 *  91 بوشهر بوشهر کمر بندی امام علی بوشهر

 1 ندارد 1  * 051 گناوه حد فاصل روستای خلیفه تا روستای چاهک گناوه

 011111 ندارد 1 *  03 کنگان شهرستان عسلویه کنگان

 : اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهرمأخذ

 

 9911مناطق نمونه گردشگری استان در سال : 7-91جدول شماره 

 نام منطقه

 سطح منطقه

 شهرستان
تعیین نوع 

 اراضی

 نوع اراضی
طرح جامع 

 مصوب

نام سرمایه 

 ملی استانی گذار
بین 

 المللی

منابع 

 طبیعی
 سایر راه و شهرسازی

 ندارد  *  بایر تنگستان  *  دلوار
در حال فراخوان 
 واگذاری

   * بایر گناوه   * جزیره میرمهنا
در حال فراخان  ندارد

 واگذاری 

  ندارد   * جنگل دیلم   * حماد 

   * بایر دشتستان   * سد رئیسعلی دلواری
در حال فراخان  ندارد

 واگذاری 

  ندارد   * بایر دشتی   * مند

  ندارد   * جنگل دشتستان   * ناتسرق

  ندارد   * جنگل تنگشتان   * خائیز
  مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر        
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 9911  روستاهای هدف گردشگری استان در سال: 7-99جدول شماره 

 بخش  شهرستان
 دنوع واح

 گردشگری

 نام 

 گذارسرمایه
 نوع اراضی روژهآدرس دقیق پ

 دشتستان

 روستا  سعدآباد
طب  مصوبه 

 وزارت 
 دهیاری  شول

 روستا  تنگ ارم
طب  مصوبه 

 وزارت 
 رودفاریاب

 دهیاری

 روستا  سعدآباد
طب  مصوبه 

 وزارت 
 درودگاه

 دهیاری

 روستا  بندریگ گناوه
طب  مصوبه 

 وزارت 
 جزیره شمالی

 دهیاری

 روستا  مرکزی دیلم
طب  مصوبه 

 ارت وز
 حصار

 دهیاری

 روستا  مرکزی عسلویه
طب  مصوبه 

 وزارت 
 هاله

 دهیاری

 روستا  مرکزی تنگستان
طب  مصوبه 

 وزارت 
 گشی

 دهیاری

 روستا  مرکزی دشتی
طب  مصوبه 

 وزارت 
 احشام قائد

 دهیاری

 روستا  مرکزی عسلویه
طب  مصوبه 

 وزارت 
 نایبند

 دهیاری

 روستا  مرکزی جم
طب  مصوبه 

 وزارت 
 بهارستان  

 دهیاری

 روستا  مرکزی بوشهر
طب  مصوبه 

 وزارت 
 چاکوتاه

 دهیاری

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر            
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 گردشگران خارجی وارد شده از مرزهای استان 

  1، و دریائی  00153نفر ، زمینی  6149ای هوائی هزار نفر گردشگر خارجی ) از طری  مرزه  00101تعداد   0011در سال      

 درصد از کل گردشگران ورودی به کشور می باشد .   5/1نفر ( وارد کشور شده اند که سهم استان بوشهر 

                            

 مقایسه گردشگران خارجی ورودی به مرزهای استان  و کشور : 7-93جدول شماره 

 هزار نفر ()  9911 -11 در سال 

 درصد تغییرات 9911 9911 مرز

 0/004 00101 4910 کشور

 0/5 315 015 استان

 -91 5/1 5/3 سهم از کل کشور

                  آماری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورماخذ: سالنامه                            
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 رفاه و تأمین اجتماعی-فصل هشتم 

 

 

 مقدمه 

ریزان، اقتصاددانان، سیاستمداران و سایر متولیان امور  های کلیدی و اساسی که از دیرباز تاکنون ذهن برنامهیکی از بحث

عمومی را به خود معطوف داشته است، ایجاد رفاه عمومی و امنیت اجتماعی است. سازمان ملل متحد واژه رفاه اجتماعی را این 

 گونه تعریف کرده است:

هایی را که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افراد و جامعه  ها و برنامه رفاه اجتماعی دامنه وسیعی از فعالیت›› 

 ‹‹.گیرد شود، در بر می انجام می

های تعدادی از نهادهای اجتماعی که  برای دستیابی فرد و گروه به  توان نتیجه فعالیت از جنبه نهادی، رفاه اجتماعی را می

دهد آنان تمامی استعدادهای خود را پرورش دهند و مسایل خود  هایی که اجازه می قابل قبولی از زندگی، تندرستی و فرصت سطح

 را در سازگاری با جامعه حل نمایند، دانست.

بدیهی است بدون تامین اجتماعی، تحق  عدالت اجتماعی و ارتقاء سطح کمی و کیفی منابع نیروی انسانی ممکن نیست و 

ای متشکل از دون عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی یعنی تولید و اشتغال بیشتر میسر نخواهد بود. بخش تامین اجتماعی مجموعهب

ای است که هدف آن حمایت از نیروی انسانی شایل در دوران اشتغال و بازنشستگی و حمایت از ها و اقدامات بیمهتدابیر، روش

شدگان در این نظام، ارائه بیمه خدمات  باشد. مهمترین خدمات ارائه شده به بیمهفوت شده می بازماندگان شایالن و بازنشستگان

های اجتماعی در قالب پرداخت انواع مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگی، بیکاری، یرامت نقص عضو و درمانی و بیمه

باشند که مهمترین آنها که نقش اساسی در هدایت ر هر استان میای دهای متعددی مسئول امور بیمهکمک بارداری است. دستگاه

 باشند. ای در استان را برعهده دارند، اداره کل تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی میهای بیمهو اجرای فعالیت

آنان بوده است و امروزه از بزرگترین بهزیستی نیز از ارکان مهم دفاع از معلوالن و از کارافتادگان و تامین زندگی شرافتمندانه 

ای . بخش بهزیستی متشکل از مجموعههای جسمانی و رفتاری استهای مدافع طبقات دردمند و گرفتار در مقابل آسیبسازمان

که به دالیل  ها و افرادی استای به منظور حمایت و مراقبت از خانوادههای ییربیمه، خدمات و فعالیت، تدابیرهاهدفمند از اندیشه

، خانوادگی و اجتماعی خود ، فرهنگی و یا جسمی و روانی فاقد توانایی الزم برای اداره زندگی شخصی، اجتماعیمختلف اقتصادی

ها عبارتند از: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام های متولی ارائه خدمات بهزیستی در سطح استاننترین سازما. عمدههستند

 بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعیت هالل احمر.  خمینی)ره(،

های حمایتی که برای رفع نیاز این ها و اقدامات این نهادها، افراد تحت پوشش مستقیم آنها و نوع برنامهدراین بخش، فعالیت 

 گیرد.  گردد، مورد بررسی قرار میاقشار انجام می
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 سازمان تامین اجتماعی 

ها هستند ها قرار داشته است و از آنجا که کاالیی عمومی است ناگزیر این دولتره در سرلوحه کار دولتتأمین اجتماعی هموا

 هاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند.    گردند و بر آن که سامان دهنده آن محسوب می

حمایتی، در ایجاد و برقراری عدالت اجتماعی، توزیع مجدد درآمدها، ای و سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه

ارتقاء سالمت عمومی و همچنین جبران درآمد از دست رفته افراد شایل به علل مختلف از قبیل سالمندی، ازکارافتادگی، بیماری، 

ر دو قسمت قابل بررسی است: امور کند. امور حمایتی سازمان تامین اجتماعی دحوادث و ییره نقش بسیار حساسی را ایفا می

 شدگان و امور مستمری بگیران. بیمه

 

 بیمه شدگان 

 1/1باشد که در مقایسه با سال گذشته نفر می 034600برابر با  11شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در سال تعداد بیمه

شدگان تامین اجتماعی با افراد تحت تکفل بیمه دهد. تعداد کل درصد جمعیت استان را پوشش می 36درصد افزایش یافته است و 

-درصد از جمعیت استان را تحت پوشش قرار می 44نفر بوده  که در مجموع   141300،  11تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 

به این  گان تامین اجتماعیدرصد کاهش داشته است. باال بودن آمار افراد تحت تکفل بیمه شد 04/1،  19دهد و نسبت به سال 

ها سکونت دارند و افراد تحت تکفل های پارس جنوبی و خار  در سایر استانباشد که تعداد زیادی از افراد شایل در پروژهدلیل می

ها سکونت دارند که جزء سرشماری استان محسوب نمی شوند. بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی شامل این افراد در سایر استان

 باشد.دولتی و ییر دولتی(، اختیاری، مشایل و حرف آزاد، بیمه بیکاری و بیمه رانندگان میبیمه شدگان اجباری)

 

 بیمه شدگان اجباری  

دارد، بیمه شده کند و مزد یا حقوق دریافت میای که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار میبیمه شده

شدگان اجباری استان بوشهر باشند. تعداد بیمهشدگان اجباری میشدگان اصلی استان بیمهمهدرصد از کل بی 96گویند. اجباری می

شدگان اجباری شامل درصد افزایش داشته است. بیمه 4/0باشد. که در مقایسه با سال گذشته نفر می 390040برابر با   11در سال 

 باشد. شدگان ییردولتی میشدگان دولتی و بیمهبیمه

 

 اختیاری  بیمه  

بیمه اختیاری شامل افرادی می شود که در زمان گذشته حداقل به مدت یک سال به عنوان بیمه شده برای آنان ح  بیمه 

پرداخت شده باشد و درحال حاضر نیز کارکن مستقل به شمار آیند و برای آنان مجدد بیمه پرداخت شود. تعداد این نوع بیمه 

درصد از کل بیمه شدگان این سال را شامل می شود. تعداد بیمه شدگان  0/0نفر می باشد که  0114برابر با  11شدگان در سال 

 درصد کاهش یافته است. 9/4معادل  19اختیاری در این سال نسبت به سال  
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 بیمه مشاغل آزاد 

داشتن کارگر ) به  این بیمه شامل آن دسته از صاحبان حرفه و مشایل آزاد است که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر، با

صورت کارفرما ( یا خود به تنهایی ) خویش فرما ( به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذیصالح و یا به تشخیص هیئت 

مدیره ی سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته باشند و مشمول مقررات حمایتی خاص نیز قرار نگیرند. تعداد افراد بیمه شده 

شدگان این سال را به خود اختصاص داده است. درصد از کل بیمه 3/0نفر بوده که حدود  01614معادل   11آزاد در سال مشایل 

 درصد افزایش داشته است. 4/0نسبت به سال قبل از آن  حدود  11تعداد بیمه شدگان مشایل و حرف آزاد در سال 

 بیمه بیکاری 

ون و مقررات تامین اجتماعی بیمه بوده ، ولی برخالف میل و اراده خود در حال شود که طب  قاناین بیمه شامل افرادی می

اند. سازمان تامین اجتماعی موظف است به این افراد تا زمان مشخصی مقرری ایام بیکاری پرداخت نماید. تعداد حاضر بیکار شده

درصد از کل بیمه  4/1نفر بوده که معادل  3309ند، ااز تامین اجتماعی مقرری ایام بیکاری دریافت نموده 11افرادی که در سال 

 31نسبت به سال قبل از آن  معادل  11گردد. تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در سال شدگان در این سال را شامل می

 درصد کاهش یافته است. 

 

 بیمه رانندگان 

نندگان  و . . . از جمله اهداف دولت در زمینه تامین داران، راای کلیه طبقات و اقشار مختلف از جمله کامیونپوشش بیمه

درصد از کل افراد  3باشد که معادل نفر می 6096برابر با  11باشد. تعداد افراد راننده بیمه شده تامین اجتماعی در سال اجتماعی می

 19ی این نوع بیمه نسبت به سال درصد 6/0شود. این رقم بیانگر کاهش بیمه شده تامین اجتماعی در سال مورد نظر را شامل می

 باشد.می

 

 9911-11های شدگان تأمین اجتماعی استان بوشهر طی سالآمار بیمه:  1-9جدول شماره 

 درصدتغییرات 9911 9911 شرح

 1/1 034600 030650 شدگان اصلی تأمین اجتماعیتعداد بیمه

شدگان تأمین اجتماعی با افراد تحت تکفل تعداد کل بیمه

 پوشش تامین اجتماعیتحت 
140951 141300 04/1- 

 -9/3 30640 33319 های تحت پوشش تأمین اجتماعیتعداد کارگاه

 4/6 06146 00060 مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی

 -31 3309 0065 شدگان بیمه بیکاری تأمین اجتماعیتعداد بیمه

 اجتماعی استان بوشهرمأخذ: سازمان تأمین                            
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 شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعیتعداد بیمه:  1-1جدول شماره 

 )نفر( 9911-11های طی سال

 بیکاری توافقی اجباری شرح
قراردادهای 

 خاص 
 جمع

0019 341900 005 0065 00059 030650 

0011 390040 013 3309 01500 034600 

 1/1 -3 -31 0/30 4/0 درصد تغییرات

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر                                    

 

 

 شدگان خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعیتعداد بیمه:  1-9جدول شماره 

 )نفر( 9911-11های طی سال

 شرح
حرف و 

 مشاغل آزاد
 اختیاری رانندگان بافندگان

 

کارگران 

 ساختمانی

 

 جمع سایر

0019 01000 0040 6431 5030 03414 5313 00059 

0011 01614 0016 6096 0114 03301 5094 01500 

 -3 -0/1 -0/0 -9/4 -6/0 -4/5 4/0 درصد تغییرات

 

 

** شهرستان عسلویه باالترین میزان افراد بیمه شده و شهرستان دشتی پایین ترین میزان افراد بیمه شده را به خود اختصاص      

ه اند. پس از شهرستان عسلویه ، شهرستان بوشهر باالترین رقم بیمه شدگان را دارا است .شهرستان عسلویه به دلیل داشتن داد

 نیروی کار زیاد و مهاجر جهت فعالیت در صنایع نقت و گاز رتبه باالیی را در این خصوص دارا می باشد.
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 ازمان تأمین اجتماعیشدگان اصلی تحت پوشش ستعداد بیمه:  1-3جدول شماره 

 )نفر( 9911شده در سالبه تفکیک شهرستان و نوع بیمه 

 بیکاری توافقی اجباری شرح
قراردادهای 

 خاص
 جمع

نسبت بیمه 

شدگان 

اصلی به 

 جمعیت کل

 36/1 96619 00341 0006 046 40936 بوشهر

 00/1 00616 3451 04 0 9919 تنگستان

 09/1 00513 110 11 3 03599 جم

 00/1 31096 01160 001 0 04141 تاندشتس

 01/1 1500 3910 01 0 6691 دشتی

 00/1 9496 0095 41 0 4501 دیر

 30/1 9343 0300 00 1 4139 دیلم

 00/0 91144 066 09 3 91560 عسلویه

 00/1 51501 0011 095 0 01060 کنگان

 04/1 01305 5990 003 0 00301 گناوه

 36/1 034600 01500 3309 013 390040 جمع

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر                          

 

 

دگان اصلی بدست شاز تقسیم مجموع بیمه شدگان و افراد تبعی آنها به تعداد کل بیمه  صاین شاخ :بعدخانواربیمه شدگان

است بدین معنی که هر نفر بطور متوسط در سال بوده   0برای استان بوشهر به ترتیب  11و  19این نسبت طی سالهای می آید. 

 نفر بیمه پرداخت می کند. 0سالهای مذکور ، برای 

 

 9911-11بعد خانوار بیمه شدگان طی سالهای :  1-5جدول شماره 

 سال
تعداد بیمه شدگان اصلی و افراد تبعی 

 آنها
 بعد خانوار بیمه شدگان تعداد کل بیمه شدگان اصلی

0019 140951 030650 0 

0011 141300 034600 0 
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آن است که به  بیانگرو  از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران بدست می آیدص این شاخ نسبت پشتیبانی :

طی دهه اخیر به دلیل تحوالت جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن  .وجود دارد هبیمه شد چندازای هر مستمری بگیر 

بگیران تأمین  های شغلی و عوامل مشابه، تعداد بازنشستگان و مستمریرپوشش، باال بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماریجمعیت زی

اجتماعی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. عالوه براین، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این 

 روند رشد تعداد مستمری بگیران این صندوق شده است. های اخیر منجر به تشدید قوانین در سال

 0/4به عدد  5/4بگیران( از حدود  شدگان اصلی به مستمری این تغییرات موجب شده که نسبت پشتیبانی صندوق )نسبت بیمه

-می نفر ح  بیمه 9به ازای هر یک مستمری بگیر حدود  0019برسد. مفهوم این شاخص این است که در سال  0011در سال 

 این تعداد اندکی کاهش داشته است.  0011پرداختند و در سال 
 

ضریب بیانگر نسبت تعداد نسبت جمعیت تحت پوشش به جمعیت کل ، مبین ضریب پوشش می باشد. این  ضریب پوشش: 

سازمان تامین . ضریب پوشش بیمه های اجتماعی به کل افرادی است که باید بیمه شوند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی افراد 

 درصد کاهش داشته است .  1/0و نسبت به سال قبل درصد بوده است 5/46، 0011اجتماعی در سال 

 

دهد که به  آید و نشان می به دست می به تعداد بیمه شدگان  این نسبت از تقسیم تعداد مستمری بگیران نسبت وابستگی:

می باشد که نسبت به سال  0/1حدود  0011. نسبت وابستگی در سال کنند مستمری بگیر، چند نفر ح  بیمه پرداخت می ازای هر

 قبل تغییری نداشته است.
 

 9911برخی شاخصهای سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک شهرستان در سال:  1-6جدول شماره                          

 *جمعیت شهرستان
تعداد جمعیت 
 تحت پوشش

تعداد بیمه 
 شدگان اصلی

ی تعداد مستمر
 بگیران

ضریب 
 پوشش

ضریب 
 پشتیبانی

نسبت 
 وابستگی

 01/1 3/5 0/49 06510 96619 360035 000010 بوشهر
 34/1 4/0 3/04 0046 00616 09000 90003 تنگستان
 00/1 0/4 9/50 0905 00513 00509 45464 جم

 00/1 1/0 1/06 1605 31096 011351 340410 دشتستان
 03/1 0/0 9/03 0156 1500 01990 10010 دشتی
 30/1 3/0 0/00 3140 9496 31040 66011 دیر
 30/1 6/0 0/43 0490 9343 34495 09503 دیلم

 119/1 4/033 019 400 91144 300051 41000 عسلویه
 10/1 9/34 9/000 3100 51501 031300 005604 کنگان
 34/1 6/0 61 5355 01305 64360 003101 گناوه
 0/1 0/4 5/46 06146 034600 141300 0369931 جمع
 0011بر اساس برآورد جمعیت سال   *
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 بیمه سالمت 

های نوین اثرات متفاوتی بر ابعاد زندگی فردی، آوریسالمت یکی از نیازهای جوامع بشری است و امروزه پیشرفت علوم و فن

ها، ها و تغییر الگوی بیمارییدمیولوژیک بیماریاجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته است و در حوزه سالمت نیز به دلیل گذر اپ

های نوین پزشکی و روند تدابیر تشخیص درمانی از سوی افزایش میانه سنی جمعیت و تغییر سبک زندگی از یک سو و فناوری

 های سالمت در جامعه شده است.  دیگر موجب افزایش چشمگیر هزینه

رین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحق  ، یکی از بزرگت سازمان بیمه سالمت با تشکیل 

اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع 

هم گردید . از این رو بر اساس ابالغ همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فرا

قانون برنامه پنجم توسعه ، با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور  09و بر اساس ماده  33/5/10اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 

سان به تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سالمت به طور یک 10، سازمان بیمه سالمت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 

 .تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود

-درصد از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت می 5/06بر اساس آمار ارائه شده از طرف اداره کل بیمه سالمت استان  

درصد 09/1باشد که نسبت به سال قبل  )اصلی و تبعی ( نفر می 060009،  11باشد. جمعیت بیمه شدگان بیمه سالمت در سال  

 رشد داشته است. 

 جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت به تفکیک اصلی و تبعی :  1-7جدول شماره 

 9911-11های طی سال

 9911 9911 های هدفشاخص
درصد 

 تغییرات

 45/1 054100 055901 شدگان اصلیجمعیت بیمه

 -00/1 016000 016065 شدگان تبعیجمعیت بیمه

 09/1 060009 063010 ا افراد تحت تکفل تحت پوشش بیمه خدمات درمانیتعداد کل بیمه خدمات درمانی ب

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

  

درصد بیمه   1/06درصد روستائیان،   61درصد کارکنان دولت،  0/05شامل حدود   11ای در سال  های بیمهسهم صندوق

 باشد.مه ایرانیان میدرصد بی 6/0درصد سایر اقشار و  0/6سالمت همگانی ، 

درصد  بیشترین سهم را در بین سایر  0/36شهرستان بوشهر با   11شدگان تحت پوشش بیمه سالمت در سال  از مجموع بیمه

 ها دارد که عمدتاً مربوط به کارکنان دولت می باشد.شهرستان
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 نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت به تفکیک شهرستان :  1-1جدول شماره 

 9911سال طی 

 *جمعیت شهرستان
تعداد جمعیت تحت 

 پوشش

نسبت جمعیت تحت 

 پوشش

 1/35 96،510 000010 بوشهر

 0/06 04،654 90003 تنگستان

 1/39 30،105 45464 جم

 50 009،336 340410 دشتستان

 5/01 06،594 10010 دشتی

 04 00،109 66011 دیر

 5/00 06،113 09503 دیلم

 5/01 05،060 41000 عسلویه

 9/33 36،010 005604 کنگان

 6/09 00،345 003101 گناوه

 5/06 060،009 0369931 جمع

 0011بر اساس برآورد جمعیت سال   *                          

 

 ایهای بیمهجمعیت تحت پوشش بیمه سالمت استان به تفکیک صندوق:  1-1جدول شماره 

 9911-11های  طی سال 

 درصد تغییرات 9911 9911 سال                  شرح            

 -1/0 40،366 43690 کارکنان دولت

 -0/1 344،101 346610 روستاییان

 1 1 1 فرمایان )مشایل آزاد(خویش

 -5/1 31،014 31053 سایر اقشار

 4/3 49،004 46356 بیمه سالمت همگانی

 -0/1 4،001 4030 بیمه ایرانیان

 3/1 060،009 063010 جمع

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر                      
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 شدگان تحت پوشش بیمه سالمت آمار بیمه:  1-90جدول شماره 

 11به تفکیک شهرستان در سال 

 جمعیت شهرستان
کارکنان 

 دولت
 روستاییان

سایر 

 اقشار

سالمت 

 همگانی

بیمه 

 ایرانیان
 جمع

سهم 

شهرستان 

از بیمه 

 شدگان

هم س

جمعیتی 

 شهرستان

 0/36 4/09 96،510 3،003 01،193 4،916 35،090 01،110 000010 بوشهر

 0/6 0/9 04،654 06 61 153 00،995 3،400 90003 تنگستان

 6 4/0 30،105 005 45 006 01،003 3،064 45464 جم

 0/30 9/31 009،336 3،003 33،000 1،040 99،009 06،111 340410 دشتستان

 0/4 0/01 06،594 005 4،144 0،163 31،446 5،054 10010 دشتی

 3/5 4/6 00،109 01 00 0،046 36،403 3،994 66011 دیر

 0 5/0 06،113 010 341 410 00،056 0،463 09503 دیلم

 0/6 0/0 05،060 0 35 31 00،011 0،334 41000 عسلویه

 0/1 6 36،010 500 1،096 0،133 00،165 3،910 005604 کنگان

 9/9 0/1 00،345 0،511 09،004 0،469 00،040 5،306 003101 گناوه

 011 011 060،009 4،001 49،004 31،014 344،101 40،366 0369931 جمع

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

 نکته:آمار شهرستان عسلویه و کنگان یکجا لحاظ شده است.

 

درصد از کل موسسات   91موسسه می باشد که   001برابر با   11استان در سال  تعداد موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در

گردد. در واقع می توان گفت اکثر موسسات درمانی استان طرف قرارداد بیمه سالمت می باشند فقط از درمانی استان را شامل می

 بین دندانپزشکان ، درصد کمی با بیمه قرارداد دارند.

 

 داد موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در استان و نسبت آن به کل موسسات درمانی تع:  1-99جدول شماره 

 9911-11های در طی سال

 9911 9911 شرح سال

 551 516 تعداد کل موسسات درمانی استان

 001 040 تعداد موسسات طرف قرارداد

 %91 %10 نسبت به کل موسسات )درصد(

 استان بوشهرمأخذ: اداره کل بیمه سالمت          
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، معادل  11میانگین مبلغ هزینه شده برای هر بار مراجعه یک بیمه شده تحت پوشش به مراکز درمانی در سال  

 درصد افزایش یافته است.   0/50باشد که نسبت به سال گذشته ریال می0004010

 

 سالمت به مراکز درمانی استان میانگین هزینه هر بار مراجعه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه :  1-91جدول شماره 

 )ریال( 9911 -11های طی سال

 9911 9911 های هدفشاخص

 0004010 454154 میانگین هزینه هربار مراجعه به مراکز درمانی)ریال(

 0/50 4/01 درصد رشد نسبت به سال قبل

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر 

 

 در استان بوشهر  9911-11هایدرمان به تفکیک صندوق در سالهای مقایسه هزینه:  1-99جدول شماره 

 صندوق
9911 9911 

 سرانه هزینه)ریال( هزینه)میلیون ریال( سرانه هزینه)ریال( هزینه)میلیون ریال(

 001،010 310،094 030،900 390،001 کارمندان دولت

 396،994 011،505 031،190 003،400 سایر اقشار

 014،105 0،131،696 003،906 0،109،416 روستاییان

 10،513 10،056 010،901 015،001 همگانی/ایرانیانبیمه سالمت

 1،640،163 010،040 1،460،900 013،041 بیماران خاص

 040،060 3،111 019،013 0،031 اتباع خارجی

 391،901 0،601،105 316،400 0،606،300 جمع

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

 

 کمیته امداد امام خمینی ) ره (

به منظور رسیدگی به حل مشکالت محرومین جامعه تاسیس شد. عمده خدمات حمایتی این  0054این نهاد حمایتی در سال 

نهاد عبارتند از: طرح شهید رجایی، طرح مددجویی ) دایمی و موردی (، خدمات درمانی ) دایمی و موردی(، خدمات فرهنگی، وام 

 ، وام قرض الحسنه، کمک هزینه ازدوا  و تهیه جهیزیه و خدمات عمرانی.خودکفایی

درصد را  تحت پوشش  0/94روستا معادل    509آبادی دارای سکنه استان تعداد    631کمیته امداد استان از  0011در سال 

اند. این طرح، طرحی قرار گرفتهدرصد خانوارهای استان تحت پوشش طرح عادی یا مددجویی کمیته امداد  4/9قرار داده  است. 

است که بر اساس آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست، از کار افتادگی و معلولیت سرپرست، برحسب نوع نیازمندی تحت 

 باشند.  درصد از جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد می 0گیرند. در مجموع حدود های دایمی یا موردی قرار میپوشش کمک
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میلیون ریال بوده است که نسبت به  0،511،350معادل  0011آوری شده کمیته امداد در سال کل درآمدهای اختصاصی جمع

 درصد افزایش یافته است.  05سال قبل 

 

 های کمیته امداد استان بوشهر برخی شاخص:  1-93جدول شماره 

 9911-11های طی سال

 درصد تغییرات 9911 9911 شرح

 1 31 31 ای امدادتعداد واحده

 1 509 509 تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد 

 -0/00 34،100 03،594 تعداد خانوار تحت پوشش عادی)مددجویی(

 -4/09 50،603 90،043 تعداد نفرات تحت پوشش عادی)مددجویی(

 -5 03،153 00،350 تعداد کل خانوار تحت پوشش

 -3/5 93،131 94،001 تعداد کل نفرات تحت پوشش

 -0/6 03/4 6/4 نسبت جمعیت تحت پوشش به جمعیت استان

میزان مستمری پرداختی به مددجویان 

 عادی)میلیون ریال(
111،013 0،014،360 4/50 

 9/09 0،541 0،030 تعداد نوعروس جهیزیه داده شده

 5/5 30351 31051 تعداد بیمه شدگان

 -0/50 09،901 00،160 مبلغ جهازیه پرداختی)میلیون ریال(

 1/0 4،400 4،001 تعداد ایتام معرفی شده به حامیان

 0/0 05،001 00،550 تعداد صندوق های صدقات

های صدقات  مبلغ جمع آوری شده از صندوق

 )میلیون ریال(
36،910 36،390 1/0- 

 05 0،511،350 0،100،096 جمع کل درآمدها)میلیون ریال(

 أخذ: کمیته امداد امام خمینی استان بوشهرم                           

 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران

های فلسفه وجودی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف ) شامل شهدا، جانبازان، آزادگان و خانواده

با آحاد جامعه به منظورترویج فرهنگ جهاد،  آنان( و جلب رضایت آنان بر اساس مبانی ارزشی اسالمی و توسعه و گسترش تعامل

های ترین خدمات در زمینه و حوزهباشد. بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای مأموریت و اهداف خود متنوعایثار و شهادت می

 دهد.ارائه میای را به افراد تحت پوشش فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، حقوقی و مشاوره
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های درمانی و توانبخشی، انجام فعالیتشود خدماتاز جمله خدمات دیگری که توسط این سازمان به جامعه هدف ارائه می   

باشد. مطاب  آمار ارائه شده توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، فرهنگی و ورزشی و پرداخت وام مسکن و اشتغال می

باشد که نسبت به سال قبل خانواده می 3011بگیران خانواده شهدا و جانبازان در این سال مجموعاً داد مستمریتع 11در سال  

درصدی داشته  6/5افزایش  11درصد افزایش یافته است. تعداد دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش این بنیاد در سال  0/00

 .است 

درصدی از تمهیدات اشتغال گردیده است  همچنین عدم تخصیص  63کاهش عدم شرایط دریافت خدمات برخی افراد باعث 

باعث گردیده که ما شاهد کاهش برخی شاخص ها چون تعداد برگزاری  11اعتبار و نیز شرایط کرونایی حاکم بر جامعه در سال 

 ها و تعداد مزارهای بهسازی و مرمت شده باشیم.ها و یادوارهها، همایشنمایشگاه

 

 9911-11های های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر طی سالعملکرد فعالیت:  1-95ره جدول شما

 درصد تغییرات 9911 9911 واحد شرح

 0/00 3011 0101 خانوار بگیران خانواده شهدا و جانبازانتعداد مستمری

 1/00 043350 053400 ریالمیلیون میزان پرداخت مستمری

 6/5 0011 0031 نفر آموزان تحت پوششدانش تعداد دانشجویان و

 -0/09 090961 050351 ریالمیلیون میزان پرداخت وام مسکن

 -63 016 341 نفر مند شده از تمهیدات اشتغالتعداد افراد بهره

 0 61611 61111 ریالمیلیون میزان پرداخت وام اشتغال

 6/00 390 351 نفر مند از خدمات فرهنگی و ورزشیتعداد افراد بهره

 0044 50040 0611 ریالمیلیون های تامین سالمت ایثارگرانمیزان پرداخت هزینه

 6/30 0611 0430 نفر مند از خدمات مشاوره و مددکاریتعداد افراد بهره

 -3/41 315 196 مورد هاها و یادوارهها،همایشتعداد برگزاری نمایشگاه

 633 060 51 دمور آوری و حفظ آثار ایثارگرانجمع

 3/010 041 15 مورد های تولیدی رادیویی و تلویزیونیتعداد برنامه

 1 301 301 گلزار کل تعداد گلزار شهدا

 1 301 301 گلزار تعداد گلزار ساماندهی شده

 5/1 0191 0191 مزار کل تعداد مزار شهدا

 -51 5 01 مزار تعداد مزارهای بهسازی و مرمت شده

 ل  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر مأخذ : اداره ک
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 آمار جانبازان، خانواده شهدا و مستمری بگیران تحت پوشش بنیاد شهید و مبلغ پرداختی:  1-96جدول شماره 

 به تفکیک شهرستان 9911-11های طی  سال 

 مأخذ : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر  

 

 بهزیستی

-رین نهادهای حمایتی است که از طری  بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک میاداره کل بهزیستی از مهمت

های ها و کرامت واالی انسانی و تکیه بر مشارکتای با حفظ ارزشهای ییر بیمهنماید با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت

های نیازمند فاقد مل سالمندان نیازمند، بیماران روانی مزمن، خانوادهها شاهای کم درآمد اقدام نماید. این گروهمردم در جهت گروه

 باشد.سرپرست و یا بدسرپرست، کودکان خیابانی، دختران فراری و زنان ویژه می

باشد که تعداد مراکز مرکز ییردولتی می 369مرکز دولتی و  50شامل  11مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی در سال 

نسبت مراکز دولتی و ییردولتی به یکصد هزار جمعیت  11درصد کاهش یافته است. در سال  3/5لتی نسبت به سال قبل ییردو

باشد. منظور از مراکز ارائه دهنده خدمات، مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، مداخله در بحران، بازپروری واحد می 35معادل با 

مراکز کاهش طالق، مهدهای کودك، مراکز نگهداری، مراکز بهداشتی و درمانی و  زنان، خانه سالمت، خدمات اجتماعی سیار،

 باشند. های بهداشت میخانه

 شهرستان-سال

 تعداد جانبازان)نفر(
تعداد خانواده های حقوق 

 و مستمری بگیر شهدا

حقوق و مستمری 

 درصد 15تا پرداختی)میلیون ریال(
درصد به  15

 باال
 جمع

0019 0106 3641 6616 0049 506410 

0011 0164 3094 6550 3319 604300 

 059500 500 3161 941 0011 بوشهر

 04466 063 013 095 314 تنگستان

 36660 10 093 50 039 جم

 016001 641 0444 405 0103 دشتستان

 60061 331 611 300 046 دشتی

 01434 001 513 001 043 دیر

 06410 54 099 50 005 دیلم

 0330 00 01 31 01 عسلویه

 03530 000 311 010 096 کنگان

 61059 316 516 10 003 گناوه
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درصد کاهش داشته است.) چرا (  6/06باشد که به سال قبل نفر می 11094تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان   0011در سال 

خانوار می باشد که نسبت به  04911تعداد خانوارهای تحت پوشش  نفر مستمری بگیر بهزیستی می باشند. 35911از این تعداد 

خانوار مستمری بگیر بهزیستی می باشند. در این سال در سطح  06911درصد افزایش یافته است.  از این تعداد  0/3سال قبل 

 مرکز نگهداری روزانه و شبانه روزی معلولین، همگی بصورت خصوصی فعالیت می کنند .  00استان 
 

 9911-11های عملکرد اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال:  1-97دول شماره ج

 درصد تغییرات 9911 9911 شاخص / سال

 تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان
 0/0 35911 35531 مستمری بگیر

 -6/06 11094 096006 کل

 خانوارهای تحت پوششکل
 0/1 06911 05005 مستمری بگیر

 0/3 04911 06404 کل

-تعداد مراکز نگهداری روزانه و شبانه

 روزی معلوالن ذهنی

 1 1 1 دولتی

 5/04 00 9 خصوصی

 5/04 00 9 کل

 تعداد مراکز گفتاردرمانی

 -011 1 0 دولتی

 011 0 1 خصوصی

 51 0 3 کل

 مراکز مشاوره حضوری

 1 0 0 دولتی

 1 00 00 خصوصی

 1 06 06 کل

نگهداری  تعداد شیرخوارگاه و مراکز
 سرپرست زیر نظر بهزیستیکودکان بی

 1 3 3 دولتی

 1 0 0 خصوصی

 1 5 5 کل

 سرپرستتعداد کودکان بی

 -3/40 04 51 دولتی

 3/3 04 06 خصوصی

 -01 60 015 کل

سرانه به  یمتوسط پرداخت

 ()هزارریالیوانبخشتامور  رانبگییمستمر

 -0/64 3654 9030 دولتی

 011 3654 1 خصوصی

 -0/64 3654 9030 کل

 های زیرنظر بهزیستیتعداد مهدکودك

 1 1 1 دولتی

 1 335 335 خصوصی

 1 335 335 کل

 تعداد مراکز سالمندان

 1 1 1 دولتی

 51 0 3 خصوصی

 51 0 3 کل

 تعداد سالمندان

 1 1 1 دولتی

 0/05 11 96 خصوصی

 0/05 11 96 کل
 اداره کل بهزیستی استان بوشهرمأخذ:                        
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 خدمات توانبخشی

درصد افزایش 0/09نفر بوده که نسبت به سال  50360برابر با  11کننده خدمات توانبخشی در سال تعداد کل افراد دریافت

 یافته است. درصد کاهش 3/0نفر بوده که نسبت به سال قبل  30111یافته است. تعداد معلوالن شناسایی شده در این سال برابر با 

 

 خدمات اجتماعی

درصد افزایش  0باشد که نسبت به سال قبل نفر می 00311برابر با  11کننده خدمات اجتماعی در سال تعداد کل افراد دریافت

درصد  افزایش داشته است. میزان پرداختی به  0/5نسبت به سال قبل  11یافته است. تعداد دانشجویان تحت پوشش در سال 

 مددجو و معلولین تحت پوشش مراکز دولتی در این سال افزایش چشمگیری داشته است.  خانوارهای 

 

 مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی استان بوشهر:  1-91جدول شماره 

 9911-11های طی سال 

 عنوان مرکز
 9911سال  9911سال 

 غیردولتی دولتی غیردولتی دولتی

 3 1 0 0 خیابانی مرکز ساماندهی کودکان کار و

 1 01 1 1 مرکز مداخله در بحران

 1 0 1 0 بازپروری زنان

 0 0 0 0 خانه سالمت دختران

 1 01 1 1 خدمات سیار اورژانس اجتماعی

 1 01 1 1 مراکز کاهش طالق

 335 1 335 1 مهدهای کودك

 0 3 0 0 سرپرستروزی کودکان بیمراکز نگهداری شبانه

 1 1 01 1 ه توانبخشیمراکز نگهداری شبان

 1 01 1 1 هاهای سیار و کلینیکتیم

 33 01 33 36 مراکز حمایتی شهری و روستایی

 05 1 05 1 مراکز روزانه

 369 50 341 54 جمع کل

 مأخذ: اداره کل بهزیستی استان بوشهر                       
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 9913-11های استان بوشهر طی سال ها و اطالعات اداره کل بهزیستیشاخص:  1-91جدول شماره 

 شرح
واحد 

 گیری اندازه
9913 9915 9916 9917 9911 9911 

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

11 

 1 60 60 60 60 59 04 مرکز دهنده خدمات دولتی )اجتماعی،توانبخشی،پیشگیری( تعداد مراکز ارائه

 0/1 011 045 365 314 004 016 مرکز ی،پیشگیری(دهنده خدمات ییردولتی )اجتماعی،توانبخش تعداد مراکز ارائه

 کننده خدمات توانبخشیتعداد افراد دریافت

 0/09 50360 53010 09014 05994 01504 03641 نفر کننده خدمات توانبخشیتعداد کل افراد دریافت

 6/0 040 0009 0369 665 0355 915 نفر فیزیوتراپی

 -35/0 41 91 051 366 301 000 نفر گفتاردرمانی

 -5/10 40 909 0391 569 0451 0103 نفر شنواییسنجش

 -0/69 0341 0146 3151 451 0169 0151 نفر سنجیبینایی

 06 4503 5051 5610 5511 0405 0903 نفر مددکاری

 -03 99 011 09 030 000 41 نفر کاردرمانی

 3/60 3043 0030 0006 0006 0010 0010 رخانوا پوشش مراکز دولتی بگیر تحتتعدادخانوار )مددجو( مستمری

 -0/9 0111 0050 0914 3199 3199 3199 خانوار بگیر تحت پوشش مراکز ییردولتیتعداد خانوار )مددجو( مستمری

 -3/0 30111 30314 30451 01411 01099 09506 نفر شده شناسایی تعدادمعلوالن

 9/3 531 516 590 040 059 001 نفر روزیمعلوالن تحت مراقبت در مراکز شبانه

 4/1 01409 1440 1309 5061 5050 0910 نفر تعداد معلولین مستمری بگیر تحت پوشش

 4/51 1500 6003 00033 3043 03051 00131 نفر توانبخشی های تعدادمراجعین به کلینیک
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 9913-11های سالها و اطالعات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی شاخص:  1-91جدول شماره ادامه 

 شرح
واحد 

 گیری اندازه
9913 9915 9916 9917 9911 9911 

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

11 

 کننده خدمات اجتماعیتعداد افراد دریافت

 0 00311 01111 00105 36051 36111 35511 نفر کننده خدمات اجتماعیتعداد کل افراد دریافت

 0/5 050 001 001 610 419 466 نفر لول و ییرمعلول(تعداد دانشجویان تحت پوشش )اعم از مع

 -4/6 3513 3444 3034 0063 0104 3169 نفر آموزان تحت پوشش)اعم از معلول و ییرمعلول(تعداد دانش

 3/061 353961 14094 00593 3900 00005 00361 میلیون ریال میزان پرداخت مستمری به خانوارهای )مددجو( تحت پوشش مراکز دولتی

 5/15 354410 000900 05364 05031 00000 00060 میلیون ریال میزان مستمری پرداخت شده به معلولین تحت پوشش مراکز دولتی

 6/61 00609 4309 4309 40361 51051 53650 میلیون ریال شده به مراکز ییردولتیمیزان یارانه پرداخت

 55 09101 03311 1109 3905 0411 4359 ریالمیلیون  میزان پرداخت شهریه به دانشجویان تحت پوشش

 کننده خدمات پیشگیریتعداد افراد دریافت

 0/00 566900 501050 011141 090011 056009 000005 نفر کننده خدمات پیشگیریتعداد کل افراد دریافت

 -1/30 36140 00010 01110 33404 06030 05001 نفر مشاوره

 9/33 531191 030619 013111 044040 063110 030049 نفر آموزش پیشگیری از اعتیاد

 -9/03 0914 0063 6301 4609 5435 5110 نفر آموزش قبل از ازدوا 

 011 503 1 00199 00615 05446 01455 نفر *های زندگیآموزش مهارت

 -5/61 0095 00011 01630 01363 9500 6950 نفر گیرندهتعداد معتادین خدمت

 -1/61 00196 05441 09039 39495 33139 03004 نفر ساله 0-6لی چشم کودکانپیشگیری از تنب

 مأخذ : اداره کل بهزیستی استان بوشهر

این  11سال به این قسمت اعتباری تخصیص داده نشد اما در سال به دلیل هزینه های زیاد آموزش مهارتهای زندگی اعالم نمود که این طرح نیاز به بازبینی و تغییراتی دارد. به همین دلیل در این  19سازمان بهزیستی کشور در سال  *

 آموزش مجددا ادامه یافت و مشمول اعتبار گردید. 
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 رفاه و توزیع منابع و امکانات -فصل نهم 

 

 

 مقدمه 

-  ده میگیری سیاسی و اقتصادی شمرهای تصمیمترین اهداف و آرمان های نظامعدالت اجتماعی همواره به عنوان یکی از مهم

. و منابع مالی قابل توجهی صرف نیل به این آرمان اجتماعی گردیده است شود، به طوری که در بسیاری از جوامع، توان فکری

ها را کنند و اقتصاددانان میزان درآمد افراد یا خانوادهجامعه شناسان، فقر را معیار سنجش عدالت اجتماعی در یک جامعه تلقی می

 گیرند.گیری فقر و ینای افراد یک جامعه در نظر میشاخصی برای اندازه

یکی از مباحث عمده اقتصاد رفاه را موضوع مصرف خانوارها، مطلوبیت ناشی از مصرف کاالها و چگونگی مصارف بهتر کاالها 

برای رفع  دهد که خانواردهد. الگوی مصرف خانوار به قیمت جاری )اسمی( نشان میو خدمات توسط افراد جامعه تشکیل می

نیازهای خود متحمل چه مقدار هزینه شده است. از آنجا که کل هزینه انجام شده توسط یک فرد بعنوان کل درآمد وی در نظر 

 های هزینه ای استفاده شده است.شود، در این بررسی از اطالعات مربوط به هزینه ناخالص خانوارها در گروهگرفته می

 

 های کلیدی بخشبررسی شاخص

 های مصرفی های مصرفی و نرخ رشد هزینهان هزینهمیز

های ناخالص خوراکی  دهد که هزینهنشان می 0019-0011های بررسی الگوی مصرف خانوارهای شهری استان در سال

هزار ریال با نرخ 633449به  0019هزار ریال در سال  011900وییرخوراکی خانوارهای شهری روندی افزایشی داشته و از 

 رسیده است.   11درصد در سال 0/51ی افزایش

روند صعودی  0019-0011های های خوراکی و ییرخوراکی ناخالص طی سالدر نقاط روستایی استان بوشهر شاخص هزینه

رسیده است و به دلیل  11هزار ریال در سال040101، به 19هزار ریال در سال   331039درصدی از  015داشته و با افزایش 

درصد درسال  0/03به  19درصد در سال 4/00هم هزینه های خوراکی نسبت به ییر خوراکی در مناط  شهری )از افزایش جزئی س

(،درنتیجه به نظر می رسد 11درصد در سال 09به 9/09،و  کاهش جزئی سهم هزینه های خوارکی از ییر خوراکی روستائی)از 11)

 مورد بررسی تغییری نداشته است. وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی استان طی دوره 

 

 های غیرخوراکیهای خوراکی و دخانی به هزینهنسبت هزینه

های خوراکی از کل هزینه خانوار است. یکی دیگر از شاخص های مهم در بررسی تغییرات سطح رفاه خانوار، سهم هزینه

هزینه کاالها و خدمات ییرخوراکی از معیارهای کاهش تدریجی سهم هزینه های مصرفی خوراکی در کل هزینه خانوار و افزایش 

افزایش رفاه اقتصادی است. تنزل سهم هزینه خوراکی نسبت به هزینه های ییرخوراکی به معنی امکان بیشتر خانوار در تخصیص 

 تر است.درآمد به مصارف متنوع
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درصد 0/69از 0019-0011هایی سالهای خانوار در نقاط شهری استان طهای ییرخوراکی به کل هزینهشاخص نسبت هزینه

به  19درصد در سال  60رسیده است . در جامعه روستایی استان نیز این نسبت از 0011درصد در سال  5/64به  0019در سال

تغییر یافته است. این شاخص نشان می دهد، با افزایش درآمد )هزینه( خانوارهای شهری و روستایی   11درصد در سال 60/1

به سال گذشته، نقش کاالهای خوراکی از سبد کاالهای مصرفی خانوارها بیشتر شده که نشانگر عدم بهبود استان نسبت 

ای باشد. یکی از نظریات در مباحث فقر به این نکته اشاره دارد که جامعهاستانداردهای زندگی و رفاه در میان شهروندان استان می

 شود.نماید جامعه فقیر محسوب میرا صرف مواد خوراکی می درصد از درآمدهای خود41که نزدیک و یا بیش از 

 

 های شهری به روستایینسبت هزینه

-این نسبت به عنوان معیار رفاهی مناسب جهت بررسی اختالف بین مصرف مناط  شهری و روستایی مورد استفاده قرار می

درصد بوده و سال 5/45، 19. نسبت مذکور در سال برابر بیش از جامعه روستایی است 0/46میزان هزینه شهری 11گیرد. درسال 

 درصد کاهش یافته است .9/1نسبت  به سال قبل  11

 

 

 9911-11های های کلیدی رفاه اجتماعی استان طی سالعملکرد شاخص:  1-9جدول شماره 

     مأخذ : محاسبات نگارنده   

 

های هدف کمیعنوان شاخص  9911 9911 واحد اندازه گیری 

0/69 درصد خانوار )شهری( نسبت هزینه ییر خوراکی به کل هزینه های  5/64  

3/60 درصد نسبت هزینه ییر خوراکی به کل هزینه های خانوار )روستایی(  1/60  
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 )هزار ریال(    9911-11های های خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سالمتوسط هزینه:  1-1جدول شماره 

 اقالم خوراکی و دخانی
 تغییرات 11 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 60 04 019530 060110 030143 004531 جمع

های آن آرد، رشته، یالت، نان و فرآورده  33435 30639 00319 09464 04 41 

 000 50 0905 3060 0665 0636 آرد و رشته

 001 60 33633 01414 01036 03000 یالت

 33 30 1005 1000 4691 4510 انواع نان

 09 30 3995 0611 0109 0045 بیسکویت ، کیک و ویفر

 60 05 03135 00095 35400 35044 گوشت

 96 00 00900 09900 4034 00090 گوشت دام

 40 00 00961 00990 9101 9340 گوشت پرندگان

 01 36 00003 0611 01314 3130 گوشت حیوانات دریایی

پرندگان شیر و فرآورده های آن و تخم  03650 1506 04501 06005 01 41 

 10 35 0013 0036 0640 0314 انواع شیر

 65 05 9000 1946 5000 4019 فرآورده های شیر

 66 40 0501 0509 3403 3105 انواع تخم پرندگان

هاها و چربیروین  0910 0069 5310 4156 06 59 

 1 66 000 045 1 394 روین ها و چربی های حیوانی

وین های نباتیر  0614 0069 0909 6100 00 55 

هاها و سبزیمیوه  30111 05300 01063 50061 03 06 

 64 01 30649 05104 00066 01199 انواع میوه

 03 09 34663 05039 31115 03914 انواع سبزی

های آمادهمیوه هاوسبزی  015 50 099 039 41 003 

 45 40 01114 01090 6304 6101 خشکبار و حبوبات

 30 50 0390 5463 0050 0460 خشکبار

 009 001 6630 0401 3495 3306 حبوب

وکاکائو ها،چای،قهوهقند،شکر،شیرینی  1044 6004 00543 00304 00 006 

 64 00 0001 0195 0110 3006 قند و شکر

ها و مرباهاانواع شیرینی  0960 3063 5091 5401 01 065 

 003 04 0051 5014 0163 0049 چای ، قهوه و کاکائو
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 )هزار ریال(    9911-11های های خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سالمتوسط هزینه:  1-1جدول شماره ادامه 

 اقالم خوراکی و دخانی
 تغییرات 11 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

خوراکی  هاوسایرترکیباتها،چاشنی ادویه  0600 5090 5461 4305 30 00 

 019 50 0509 0191 401 0314 انواع ادویه

ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی  0009 0603 0491 5614 00 30 

ها ، یذاهای آماده و دخانیاتنوشابه  1460 9469 01013 00411 4 00 

 53 06 5506 0040 0651 3090 انواع نوشابه

 00 09- 0993 0093 3161 0300 یذاهای آماده و تنقالت

 6 04 3343 0504 3001 0100 دخانیات

 ماخذ: نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور ه مرکز آمار ایران
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 )هزار ریال(  9911-11هایمتوسط هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سال:  1-9جدول شماره 

 اقالم غیر خوراکی
 تغییرات 11 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 56 31 003510 061319 365363 056951 جمع
 11 03 05103 31601 9106 00505 پوشاك و کفش

 000 05 00146 06103 6111 00644 پوشاك و تعمیرات آن
 3- 31 0164 0614 3116 3959 انواع کفش و تعمیرات آن

 05 00 001519 331130 010393 043640 مسکن
مسکونی  منزل  های بها و سایر هزینه اجاره  061403 13406 306160 000091 00 05 
منزل مسکونی و روشنایی وفاضالب،سوخت آب  00131 01505 00961 05301 06 00 

 60 00 01401 36945 09410 01169 لوازم، اثاث و خدمات خانوار
وکفپوش و تعمیرات مبلمان، اثاث،فرش  0030 0599 0310 3091 5 54 
 9911 63 0030 0160 06 655 لوازم و اثاث منزل

 01 04 6960 0146 5461 0605 وسایل حرارتی و پخت و پز ، یخچال و سایر وسایل عمده
 365 05 3369 3133 630 0014 ظروف،لوازم آشپزخانه وسایروسایل منزل و تعمیرات انها

دوام و کم دوام منزل بی مصرفی کاالهاولوازم  01101 01919 05103 04605 51 60 
 1 003 63 511 1 301 خدمات خانگی
 54 33 51900 61604 03061 01601 بهداشت و درمان

 51 09 39131 01034 01005 00006 هزینه های بهداشتی و درمانی
 64 00 30113 30311 00005 06010 هزینه های بیمه های اجتماعی و درمانی

 56 01 90050 60663 50339 04001 حمل و نقل و ارتباطات
 51 36 61106 06063 01156 06406 حمل و نقل
 40 00 30005 05011 00340 01410 ارتباطات

 00- 0- 6994 01340 4919 01556 تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی
 0 06- 0443 3009 0439 3501 تفریحات و سرگرمی ها

 04- 0 5005 9006 6041 9104 تحصیل و آموزش
دمات متفرقه خانوارکاالها و خ  03130 00594 51019 45005 04 90 

 60 01 01000 9615 6040 6419 خدمات شخصی و وسایل آرایشی
 160- 001 3415 455- 000- 069- لوازم زینتی و شخصی

ومسافرتهای دستجمعی هتل،مسافرخانه های هزینه  0513 0300 505 903 -66 -00 
 15 6 0006 0061 594 0114 خدمات مالی و حقوقی
 36 0 3314 0610 0405 0601 هزینه های مذهبی
 93 33 59005 09141 03090 03163 هزینه های متفرقه

مرکز آمار ایران –مأخذ : نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور   
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 )هزار ریال(9911-11هایمتوسط هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال:  1-3جدول شماره 

 اقالم خوراکی و دخانی
 تغییرات 11 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 56 99 977611 996331 999731 901663 جمع

 60 09 06395 00503 33519 33663 آرد،رشته،یالت،نان و فرآورده های آن

 013 03 5303 0015 3546 3654 آرد و رشته

 90 40 01500 01990 01414 00511 یالت

 01 31 9139 1105 4011 4539 انواع نان

 61 05 3600 0001 0606 144 بیسکویت ، کیک و ویفر

 00 36 03043 39300 30306 33014 گوشت

 00 33 4410 00169 5940 00010 گوشت دام

 04 00 03015 00109 9919 9100 گوشت پرندگان

 01 09 03060 3039 1505 0161 گوشت حیوانات دریایی

 55 06 00636 00410 1005 01195 شیر و فرآورده های ان و تخم پرندگان

 63 35 3590 0019 0515 0391 انواع شیر

 51 01 4000 6061 0143 0431 فرآورده های شیر

 61 65 0610 0034 3969 3145 انواع تخم پرندگان

هاها و چربیروین  0010 0010 5469 4090 00 64 

ربی های حیوانیروین ها و چ  353 00 051 06 01 6 

 64 00 4009 5009 0341 0153 روین های نباتی

 64 36 53104 30019 00310 09010 هاها و سبزیمیوه

 016 04 30303 01104 00490 6900 انواع میوه

 00 00 34600 00114 01041 00015 انواع سبزی

های آمادهمیوه هاوسبزی  45 03 90 003 03 309 

کبار و حبوبخش  0633 0696 4011 9906 63 99 

 011 50 0900 0031 0101 3019 خشکبار

 91 43 5113 0041 3446 3030 حبوب

وکاکائو ها،چای،قهوهقند،شکر،شیرینی  1110 5190 03395 01144 05 69 

 36 00 3110 0060 3043 0004 قند و شکر

ها و مرباهاانواع شیرینی  3063 0506 0350 0609 03 000 

 69 01 0065 0941 3165 0015 چای ، قهوه و کاکائو

خوراکی  ها،چاشنیهاوسایرترکیبهای ادویه  0101 5316 0505 5151 00 03 
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 متوسط هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور :  1-3جدول شماره ادامه 

 )هزار ریال(9911-11هایطی سال

 مرکز آمار ایران. -مأخذ: نشریه مارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور         

 

 های غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور متوسط هزینه:  1-5جدول شماره 

 )هزارریال(9911-11هایطی سال

 م غیر خوراکیاقال
 تغییرات 11 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 60 00- 399594 310304 041506 056951 جمع

 014 03 01315 06354 6091 00505 پوشاك و کفش

 309 03 04000 00000 5144 00644 پوشاك و تعمیرات آن

 53 01 3053 0006 0003 3959 انواع کفش و تعمیرات آن

 09 63- 61560 65134 04114 043640 مسکن

مسکونی  منزل  های اجاره بها و سایر هزینه  061403 04505 53454 56415 -64 50 

منزل مسکونی و روشنایی وفاضالب،سوخت آب  00131 1593 03341 03461 0 00 

 13 1 36404 31400 00103 01169 لوازم ، اثاث و خدمات خانوار

یراتوکفپوش و تعم مبلمان، اثاث،فرش  0030 559 0946 0159 -01 11 

 0103 30 695 900 61 655 لوازم و اثاث منزل

وسایل حرارتی و پخت و پز ، یخچال و سایر 

 وسایل عمده
0605 3050 0361 6009 04 059 

ظروف،لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و 

 تعمیرات انها
0014 565 3013 3919 65 014 

ام و کم دوام منزلدو بی مصرفی کاالهاولوازم  01101 01314 00056 05693 00 53 

 1 55- 094 019 1 301 خدمات خانگی

 اقالم خوراکی و دخانی
تتغییرا 11 11  

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 91 06 0160 0500 511 0000 انواع ادویه

 0 0 0996 0100 0416 3115 چاشنی ها و سایر ترکیبهای خوراکی

 40 9 01563 4666 6006 4144 نوشابه ها ، یذاهای آماده و دخانیات

 43 39 5004 3605 0004 3160 انواع نوشابه

 13 01- 0195 0064 0106 0616 یذاهای آماده و تنقالت

 65 01 0301 0650 0160 0031 دخانیات
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 های غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و کشورهزینه:  1-5جدول شماره ادامه 

)هزارریال(9911-11هایطی سال   

 اقالم غیر خوراکی
 تغییرات 11 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 09 05- 03111 03399 01500 01601 شت و درمانبهدا

 09 01- 30134 30090 31315 00006 هزینه های بهداشتی و درمانی

 45 06- 09140 9914 01001 06010 هزینه های بیمه های اجتماعی و درمانی

 01 00- 40015 01651 04419 04001 حمل و نقل و ارتباطات

 05 00- 51465 00041 04064 06406 حمل و نقل

 14 00- 31001 1090 01000 01410 ارتباطات

 00 59- 5043 0055 0913 01556 تفریحات،سرگرمی و خدمات فرهنگی

 310 06- 3041 0060 554 3501 تفریحات و سرگرمی ها

 3- 60- 0010 0110 0305 9104 تحصیل و آموزش

 93 03- 50505 30905 31940 03130 کاالها و خدمات متفرقه خانوار

 44 06- 9161 5600 0554 6419 خدمات شخصی و وسایل آرایشی

 00- 044- 0013 001 0596 069- لوازم زینتی و شخصی

ومسافرتهای دستجمعی هتل،مسافرخانه های هزینه  0513 910 049 344 -91 -61 

 63 00- 553 430 001 0114 خدمات مالی و حقوقی

 06- 05- 0601 0090 0130 0601 هزینه های مذهبی

 011 09- 03116 06933 31545 03163 هزینه های متفرقه

مرکز آمار ایران –مأخذ : نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور   

 

 ضریب جینی

های توزیع . این شاخص یکی از مهمترین شاخصباشدری نابرابری در سطح کل اقتصاد مییضریب جینی یک مقیاس اندازه گ

، نابرابری گیرد که هر چه ضریب به صفر نزدیک شودباشد. ضریب جینی جوامع مختلف بین دو عدد صفر و یک قرار مید میدرآم

 توزیع درآمد کمتر و هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد، نابرابری توزیع درآمد بیشتر است.

کنند. ادی از درآمد و امکانات جامعه را مصرف میدهد که درصد کوچکی از جمعیت، سهم زیزیاد بودن ضریب جینی نشان می

در مقابل اگر همه افراد جامعه تقریبا بسیار نزدیک به هم از منابع جامعه استفاده نمایند، مقدار عددی آن به صفر نزدیک خواهد شد. 

از آن کمی افزایش یافته باشد که نسبت به سال قبل می 0111/1برابر با  11ضریب جینی برای خانوارهای شهری استان در سال

 بوده که نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است. 3140/1میزان  11است. ضریب جینی برای روستاییان استان در سال 
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 شاخص فالکت

شاخص فالکت ازجمع نرخ بیکاری وتورم یک کشور به دست می آید.البته در همه اقتصادهای دنیا تورم وبیکاری همیشه دو 

که درآمارهای مهم کشورها محاسبه می شود.شاخص فالکت حتی ممکن است برای دهک های مختلف شهری و  شاخصی است

روستایی به طور جداگانه محاسبه شود.همچنین این موضوع را هم باید درنظر داشت درزمان تورم باال که همراه با رکود در تولید 

 کند.ورون  اقتصادی است،شاخص فالکت با سرعت بیشتری رشد می 

 

 9911-11شاخص های رفاه و توزیع منابع وامکانات دراستان طی سالهای:  1-6جدول شماره 

 شرح منطقه جغرافیایی 9911 9911

 شهری 099000 600005
متوسط هزینه 

 ساالنه)هزارریال(

  روستایی 310395 066345

0/46  5/45   
نسبت هزینه های شهری به 

 روستایی)درصد(

09/00 01/06  شهری 
زینه های خوراکی ودخانی به ه

 هزینه های ییرخوراکی)درصد(

60/6 05/60   روستایی 

0111/1  3941/1  شهری 
 ضریب جینی

3140/1  3991/1   روستایی 

 شاخص فالکت استان 04/4 50/1

  کشور 05/5 04/0
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تایی بر پایه گروههای هزینه میانگین هزینه های خوراکی و غیرخوراکی ناخالص ساالنه یک خانوار روس:  1-7جدول شماره 

 )هزار ریال( 9911استان بوشهر در سال

های هزینهگروه  
های خوراکی و  میانگین هزینه

 دخانی

های  میانگین هزینه

 غیرخوراکی
 شمار خانوار میانگین هزینه کل

 535 066345 399594 044699 کل

 4 50151 00041- 64531 هزار ریال و کمتر 45111

 31 010003 04450 65059 هزار ریال031111تا   45110

 06 061560 40100 95600 هزار ریال 015111تا  031110

 50 301416 005313 005000 هزار ریال 341111تا   015110

 41 004506 069163 009595 هزار ریال 061111تا   341110

 10 019901 304419 040013 هزار ریال 091111تا  061110

 53 500550 003011 310150 هزار ریال 611111تا  091110

 06 651966 033050 304503 هزار ریال 431111تا  611110

 51 900046 500110 390043 هزار ریال 111111تا  431110

 90 0030161 900005 019105 هزار ریال و بیشتر 111110

 مرکز آمار ایران– مأخذ : آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور
 

 میانگین هزینه های خوراکی و غیرخوراکی ناخالص ساالنه یک خانوار شهری:  1-1جدول شماره 

)هزار ریال( 9911های هزینه استان بوشهر در سالهای بر پایه گروه    

های هزینهگروه  
و  های خوراکی میانگین هزینه

 دخانی

های  میانگین هزینه

 غیرخوراکی
کل میانگین هزینه  

شمار 

 خانوار

 550 600000 003510 019530 کل

 4 05901 61100- 16450 هزار ریال و کمتر 031111

 09 060191 10406 40000 هزار ریال  015111تا  031110

 00 301350 006416 013509 هزار ریال 341111تا   015110

 66 030135 099501 000015 هزار ریال 061111تا   341110

 11 001131 360094 054603 هزار ریال 091111ا ت 061110

 90 504144 000130 015056 هزار ریال 611111تا  091110

 69 654364 050006 316000 هزار ریال 431111تا  611110

 49 913001 505910 356501 هزار ریال 111111تا  431110

 60 0101544 433406 004901 هزار ریال  0311111تا   111110

 34 0031001 0000956 314390 هزار ریال و بیشتر 0311110

 مرکز آمار ایران–مأخذ : آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور 

 



  پنجمبخش 
 

 
 
 

 روند شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی
 9919-9911استان بوشهر طی سالهای  
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 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911 نرخ رشد عنوان شاخص شرح
 واحد

 اندازه گیری 

0 
تولید ناخالص داخلی 
با نفت به قیمت ثابت 

 0011سال 
 میلیارد ریال

         
091،292  339231933 332113919 031306.54 561100.69 055110.60 031069.46 001994.09 009063.15 4.0 

 - 6.9 3.3- 5.4- 09.1- 00.5 3.0- 0192 3193 1092- درصد نرخ رشد اقتصادی 3

شاخص قیمت  0
 مصرف کننده

 30.5 350.5 094.5 006.0 016 011 13.5 10 1191 9399 درصد

 - 05.4 04.9 34.6 6.9 9.0 03.9 1399 3391 3391 درصد نرخ تورم 0
 34.1 3094.5 0639 0066 444 401 501 191 13 390 میلیون ریال درآمد سرانه 5

ت وصول میزان مالیا 6
 شده

 34.6 50010 04910 31030 01191 30335 30666 13119 9913 1911 میلیارد یال

میزان صادرات ییر  4
 نفتی

 0.4- 6150 9011 09430 05190 00153 00661 19999 19131 1999 میلیون دالر

سرمایه گذاری  9
 خارجی

 - 51 51 1 0100 1 0.5 2 2 331399 میلیون دالر

1 
اعتبارات تملک 
ای  داراییهای سرمایه
 استانی

 1.3 1031 00401 05119 00600 9590 6194 1111 9391 3112 میلیارد ریال

01 
اعتبارات تملک 
ای  داراییهای سرمایه
 ملی

 33.90- 015 161 1 1304 6439 6600     0303 میلیارد ریال

حجم سپرده های  00
 بانکی

 01.0 600000 054531 309663 050435 000691 10016 11110 11190 39031 میلیارد ریال

میزان تسهیالت  03
 بانکی

 35.0 310354 030103 91003 91091 43130 60456 31199 39113 33131 میلیارد ریال

00 
تسهیالت بانکی 
پرداخت شده در 
 بخش کشاورزی

 30.4 31093 04195 03151 00634 01000 1305 1210 9313 9222 میلیارد ریال

00 
انکی تسهیالت ب

پرداخت شده در 
 بخش صنعت

 35.9 01430 03055 9450 4951 4159 6309 3391 3919 3191 میلیارد ریال
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح عنوان شاخص نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 میلیارد ریال 359،111 001100.00 001660.61 031306.54 561100.69 055110.60 031069.46 001994.09 009063.15 4.0
تولید ناخالص داخلی با نفت به 

 0011قیمت ثابت سال 
0 

 3 نرخ رشد اقتصادی درصد 03.1- 00.0 34.1 3.0- 00.5 09.1- 5.4- 3.3- 6.9 -

 0 شاخص قیمت مصرف کننده درصد 50.5 40.4 93 13.5 011 016 006.0 094.5 350.5 30.5

 0 نرخ تورم درصد 00.9 00.0 00.5 03.9 9.0 6.9 34.6 04.9 05.4 -

 5 درآمد سرانه میلیون ریال 053 60 456 501 401 444 0066 0639 3094.5 34.1

 6 میزان مالیات وصول شده میلیارد یال 4564 1560 00601 30666 30335 01191 31030 04910 50010 34.6

 4 میزان صادرات ییر نفتی میلیون دالر 6151 05900 01511 00661 00153 05190 09430 9011 6150 0.4-

 9 سرمایه گذاری خارجی میلیون دالر 0090.5 1 1 0.5 1 0100 1 51 51 -

 میلیارد ریال 0661 5014 6996 6194 9590 00600 05119 00401 1031 1.3
اعتبارات تملک داراییهای 

 ای استانی سرمایه
1 

-33.90 015 161 1 1304 6439 6600 
  

 یلیارد ریالم 3030
اعتبارات تملک داراییهای 

 ای ملی سرمایه
01 

 00 حجم سپرده های بانکی میلیارد ریال 05300 60953 46463 10016 000691 050435 309663 054531 600000 01.0

 03 میزان تسهیالت بانکی میلیارد ریال 00006 01600 06411 60456 43130 91091 91003 030103 310354 35.0

 میلیارد ریال 5111 5090 4163 1305 01000 00634 03151 04195 31093 30.4
تسهیالت بانکی پرداخت شده در 

 بخش کشاورزی
00 
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح عنوان شاخص نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 ریالمیلیارد  0050 0191 0050 6309 4159 4951 9450 03055 01430 35.9
تسهیالت بانکی پرداخت شده در 

 بخش صنعت
00 

6.0 6661901 6010596 5106004 6011516 5001306 5015431 0656400 0191114 0011046 
گیگاوات )
 (ساعت

مصرف برق به تفکیک 
 های مختلف بخش

05 

 06 های ظرفیت اسمی نیروگاه (مگاوات) 0414 0414 0410 0100 0100 0100 0100 0104 0104 1.5

 04 طول خطوط انتقال (کیلومتر مدار) 966 105 104 153 963 960 900 910 910 0.1-

 09 تعداد مشترکان برق (مشترك) 009600 040460 011605 011010 036100 000906 060311 091335 019199 0.6

 01 نشعاب آب  شهریتعداد ا (فقره) 316445 304696 334945 350401 360995 341519 341605 391600 314001 0.6

 31 حجم تولید آب (هزارمترمکعب) 45410 49014 14406 010604 19030 014401 011106 015414 14906 0.3

 30 حجم فروش آب هزارمترمکعب( 00419 61513 63030 40001 41190 44001 40101 40505 60039 0.1

 33 شهرهای گاز رسانی شده شهر 31 01 03 03 00 06 06 01 01 0.9

 30 اهای گاز رسانی شدهروست روستا 010 004 059 016 005 011 000 000 050 31.3

 درصد 11.16 11.3 11.3 19 15.4 19.4 19.4 011 011 0.3
جمعیت تحت پوشش شبکه آب 

 شهری
30 

 درصد 00.56 06.9 06.5 04.0 04.9 30.1 30.0 33.0 31/4 03.5
جمعیت تحت پوشش شبکه 

 فاضالب شهری
35 

 36 به اینترنتدسترسی خانوارها  تعداد 1 000011 1 010096 1 341004 1 1 1 -

 تعداد 1 1 50001 60400 61314 40331 69910 004019 090056 33.0
تعداد خطوط پرسرعت ثابت 

 اینترنت
34 

 درصد 06.0 03.0 04.1 09.5 06 05.0 00.6 01.1 00 3.1-
مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 

 نفر جمعیت 011
39 

 درصد 91.3 50.0 61.5 69.0 41.0 43.6 40.1 003.0 001 4.3
مشترکین تلفن همراه به ازای هر 

 نفر جمعیت 011
31 

 درصد 1 01.3 1 01.3 1 01.3 1 1 1 -
نسبت خانوارهای دارای دسترسی 

 به اینترنت
01 

 00 ای )کل( جابجایی مسافر جاده میلیون نفر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5-

 03 جابجایی مسافر هوایی )داخلی( میلیون نفر 0004159 0013401 0161301 0009003 0034416 0060419 0335965 0095393 955563 0.5-

https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7233/Shahrha_Gazresani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7233/Shahrha_Gazresani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7232/Roosta_Gazresani.xlsx
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح عنوان شاخص نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 00 جابجایی کل بار جاده ای داخلی میلیون تن 4 4 4 6 6 6 6 4 4 1

 00 ها طول آزادراه کیلومتر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

 05 ها طول بزرگراه کیلومتر 610 660 639 609 601 601 640 640 643 0.0

 06 طول خطوط اصلی ریلی کیلومتر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

 04 گردشگران خارجی وارد شده نفر 0931 305 3445 3100 4503 4131 9311 1011 1101 30.51

 09 تعداد هتل باب 03 00 05 05 04 09 01 01 01 5.10

 01 ستاره 5و  0تعداد هتل های  باب 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -

 01 تعداد تخت های اقامتی تخت 1 3305 3015 0195 3111 3161 3000 3301 3100 0.11

 (میلیارد ریال) 1 1 1 090049 50519 049100 1 1 39501 -
گذاری جوازهای تاسیس  سرمایه

 صادره بخش صنعت
00 

 03 تعداد جوازهای تاسیس صادره (فقره) 344 351 091 051 300 013 301 040 369 1.00-

 00 اشتغال جوازهای تاسیس صادره (نفر) 35630 39003 1 04901 1055 34013 1 1 6090 05.41-

 (میلیارد ریال) 330 00301 00566 00509 5403 0013 03536 40516 01339 40.9
های  گذاری پروانه سرمایه
 برداری ایجادی صادره بهره

00 

 (فقره) 04 30 00 36 05 00 09 01 50 05.5
برداری  های بهره تعداد پروانه

 ایجادی صادره
05 

 (نفر) 056 0359 440 010 510 051 0099 0900 0006 01.1
برداری  های بهره اشتغال پروانه
 ایجادی صادره

06 

 میلیارد ریال 10066 019364 331000 11344 050416 035109 031643 1 1 33.9
ده کارگاه های صنعتی ارزش افزو

 نفر کارکن و بیشتر 01
04 

 نفر 06341 04134 04009 06950 30014 30363 35160 1 1 9.0
تعداد شایالن کارگاه های 

 نفر کارکن و بیشتر 01صنعتی 
09 

 عدد 11 10 90 300 095 090 091 1 1 01.0
نفر  01تعداد کارگاه های صنعتی 

 کارکن و بیشتر
01 

 میلیارد ریال 5190 3650 0109 0513 4011 6659 10010 1 1 60.6
سرمایه گذاری کارگاه های 

 نفر کارکن و بیشتر 01صنعتی 
51 

 50 مساحت شهرکهای صنعتی هکتار 5013 5651 5651 5651 5651 5651 5651 5651 5651 1.6
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح صعنوان شاخ نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 53 مساحت اراضی کشاورزی هکتار 033109 033109 019045 019045 019045 019045 019045 019045 006030 1.0-

 50 مساحت اراضی آبی هکتار 09145 50151 51601 53669 01405 09011 00601.5 11001 09139 1.1

 50 مساحت اراضی بایی ارهکت 03130 09013 09999 09006 09069 09555 09519 01165 01344.40 1.9-

 55 مساحت گلخانه ها هکتار 5 5 41 41 41 030 013 041.6 039 40.0

 56 تولید گوشت قرمز هزار تن 00 00 01 9 9 9 9 9 9 6.9-

 54 تولید گوشت مرغ هزار تن 31 30 39 00 00 05 05 01 09 9.0

 59 تولید آبزیان هزار تن 6 9 00 9 01 00 30 33 30.6 09.4

 51 تولید گندم هزار تن 65 46 011 00 000 01 00 060 000 01.3

 61 ظرفیت استخرا  معادن (هزارتن)                 30119 -

 60 ذخیره قطعی (هزارتن)                 3690010 -

 63 اشتغال (نفر) 0553 0051 191 0110 0110 0003 0300   0000 0.1-

 60 سرمایه گذاری (میلیون ریال) 06500 06093 30091 00490 65090 003369 56401   0631060 44.5

 60 اجازه برداشت معادن تعداد   )فقره(                 9 -

 65 میزان استخرا  (تن) 1951 1094 1001 1461 9966 00059 00151   0340063.5 90.6

1.0 1.614 1.614 1.616 1.616 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 
یارد متر میل

 مکعب
 66 ظرفیت مخازن سدها

06.0 1.000 1.000 1.000 1.035 1.014 1.010 1.110 1.000 1.103 
میلیارد متر 
 مکعب

 64 میزان مصرف آب شرب

-0.5 1.460 1.496 1.461 1.900 1.414 1.90 1.960 1.959 1.960 
میلیارد متر 
 مکعب

 69 میزان مصرف آب کشاورزی

030.9 9.9 9.1 4.5 4.0 1.106 1.133 1.104 1.133 1.105 
میلیارد متر 
 مکعب

 61 میزان مصرف آب صنعت

 41 میزان تولید برق مگاوات 1014 01459 00415 9615 00615 05003 00639 04301 0903 01.4-

 هکتار 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 03300 1.1
سطح تحت پوشش شبکه های 

 صلیآبیاری و زهکشی ا
40 

 درصد 11.16 11.3 11.3 19 15.4 19.4 19.4 011 011 0.3
جمعیت تحت پوشش آب شرب 

 شهری
43 
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح عنوان شاخص نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 درصد 60.6 65.0 1 91 90 93 91 65 45 3.0
درصد جمعیت روستایی بهره مند 

 31ی سالم)باالی از آب آشامیدن
 خانوار(

40 

 درصد 43 46 94 99 15 11 11 11.3 11.3 0.0
درصد جمعیت برخوردار از گاز 

 شهری
40 

 درصد 06 00 51 61 49 13 16 16.50 19 00.0
درصد جمعیت برخوردار از گاز 

 روستایی
45 

 نفر در کالس 33 30 30 30 30 30.5 30.3 33.5 30.0 0.0
س درس آموز در کال تراکم دانش
 متوسطه اول

46 

 درصد 50 00 09 53 50 01.1 04.1 00.0 09.6 0.0-

آموزان فنی و  سهم دانش
ای و کار و دانش از کل  حرفه
 آموزان متوسطه دانش

44 

 درصد 01.4 00.9 03.3 00.3 01.1 00.1 01.0 01.0 00.4 0.0
های فنی و  سهم هنرستان

ای از کل مدارس دوره  حرفه
 متوسطه دوم

49 

 درصد 19.0 19.0 10.3 11.5 13.9 14.0 14.3 14.1 14.5 1.0-
نرخ پوشش واقعی دوره متوسطه 

 اول
41 

 درصد 93.0 90.4 93.5 93 93.6 91.0 91.0 99.4 91.1 0.0
نرخ پوشش واقعی دوره متوسطه 

 دور دوم
91 

 90 سرانه فضاهای ورزشی مدارس متر مربع                    

 درصد 19.0 19.0 10.3 11.5 11.0 11.0 11.0 11.0 19.5 1.1
پوشش تحصیلی ناخالص دوره 

 ابتدایی
93 

 درصد 14.9 14.0 19 14.5 14.0 14.6 14.4 14.0 16 1.3-
نرخ گذر واقعی ابتدایی به دوره 

 متوسطه اول
90 

 درصد 16 15.9 16.5 16.3 16.0 16.4 14.3 14.1 15 1.0-
نرخ گذر واقعی دوره متوسطه 

 متوسطه دوماول به دوره 
90 

 نفر در کالس 33 33 33 30 30 30.9 33.0 33.6 30.4 1.3-
آموز در کالس درس  تراکم دانش
 ابتدایی

95 
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح عنوان شاخص نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 نفر در کالس 31 31 31 04 06 09.1 01.9 31.3 09.3 0.3-
آموز در کالس درس  تراکم دانش
 متوسطه دوم

96 

9.1 05.5 03.3 00.4 00.1 30.6 31.6 09.3 09.5 04.1 
دانش آموز به 
 معلم

 94 آموز به معلم ابتدایی نسبت دانش

00.6 01.4 30.0 35.6 39.1 33.5 01.3 03.3 4.0 00.0 
دانش آموز به 
 معلم

آموز به معلم  نسبت دانش
 متوسطه اول

99 

03.1 09.9 00.0 04.5 09.9 05.4 03.1 01.5 01.6 4.0 
دانش آموز به 
 معلم

آموز به معلم  نسبت دانش
 متوسطه دوم

91 

 11 درصد مدارس دارای کارگاه رایانه درصد                 00 -

 نفر 000111 10101 055111 006111 031111 031111 061111 061111 6111 01.4-
تعداد تماشاگران فیلم های 

 سینمایی
10 

 13 گنجایش سینماها نفر 3191 3191 0011 0065 0019 0011 0510 0100 0100 9.6

 10 تعداد سالن سینما سالن 4 4 1 01 01 01 00 03 03 6.14

 فقره 403135 410106 445930 440604 900050 909094 111101 0100515 0166150 0.9
تعداد کتاب های موجود در 

 های عمومیکتابخانه
10 

 فقره 06 04 04 50 00 61 005 031 00 1.4-
تعداد عنواین کتابهای منتشر  

 شده
15 

 16 مساحت کتابخانه های عمومی متر مربع                    

 14 مساحت اماکن ورزشی روباز متر مربع 500139 599666 461005 461005 541454 601561 900146 991046 136146 6.1

 19 تعداد اماکن ورزشی روباز مکان     10 10     356 341 390 -

 11 مساحت اماکن ورزشی سرپوشیده متر مربع 009164 031130 099336 099336 050005 055641 041015 093015 096015 5.1

 011 تعداد اماکن ورزشی  سرپوشیده مکان     040 040     003 006 001 -

 010 ورزشکاران سازمان یافته نفر 05105 04440 01405 50610 66416 46301 46100 41109 06636 00.4-

 013 مراکز بهداشتی و درمانی شهری مرکز 53 55 55 55 55 56 56 34 36 9.0-

 مرکز 03 31 31 31 00 01 01 00 39 0.4-
مراکز بهداشتی و درمانی 

 روستایی
010 

 باب 334 335 335 330 330 330 330 331 309 1.5-
خانه های بهداشت فعال 

 وستاییر
010 
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واحد 
اندازه 
 گیری

 شرح عنوان شاخص نرخ رشد 9919 9911 9919 9913 9915 9916 9917 9911 9911

 تخت 491 910 939 965 135 140 0114 195 150 3.0
تعدادتخت های فعال بخش های 

 بیمارستانی
015 

 016 نشجویانتعداد دا نفر 40930 40930 40993 65464 40901 51004 09310 05956 05956 5.5-

 014 تعداد دانشجویان مرد نفر 01161 01161 34305 04404 01146 01039 39631 36063 36063 5.0-

 019 تعداد دانشجویان زن نفر 01950 01905 04604 39151 01950 01411 01663 01010 01010 5.6-

 011 دانشجویان کاردانیتعداد  نفر 33400 33400 30100 05690 33404 03411 01511 1664 1664 01.0-

 001 تعداد دانشجویان کارشناسی نفر 00505 06513 00305 05404 00504 31116 31116 31610 31610 5.1-

 000 تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد نفر 0311 03104 9101 00103 0335 4064 6691 5300 5300 6.1

 003 تعداد دانشجویان دکتری نفر 055 541 614 131 0030 0040 0003 0050 0050 00.6

 نفر 6150 6150 4301 60661 6040 0011 0051 0103 0103 6.9-
نسبت دانشجو به صد هزار نفر 

 جمعیت
000 

 نفر 3049 405 449 901 906 916 915 110 110 01.0-
تعداد اعضای هیات علمی 

 دانشگاه های استان
000 
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