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 7 جمعیت و نیروی انسانی 

 پیشگفتار
رسانی به در راستای اطالع استانی زیرو برنامه تیریمدسازمان یکی از وظایف مهم و اساسی 

ریزی و مطالعات، تهیه گزارش اقتصادی، اجتماعی و اندرکاران برنامهمسئولین، محققین و دست
های مختلف اقتصادی، باشد. در این گزارش، روند عملکرد بخشفرهنگی ساالنه استان می

اجتماعی مورد ارزیابی  –های کالن اقتصادی وسیله شاخصاجتماعی و فرهنگی استان، به
تی از اهمیت خاصی در گزارش های دولقرارگرفته است. همچنین بررسی روند عملکرد دستگاه

گردد تا شناخت و آشنایی باشد. ادامه تهیه این گزارش در استان موجب میحاضر برخوردار می
ای مستند و مسئولین و کارشناسان از وضعیت استان آنان را ترغیب نماید، با استفاده از مجموعه

وجود، با درک و بینش م دستاوردهایهای گذشته و بهنگام، ضمن اطالع از نتایج فعالیت
 ریزی نمایند.های آتی را برنامهتری بر مسائل و مشکالت استان فائق آمده و فعالیتمناسب

، شامل دو بخش عمده ۱394گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس در سال 
وضعیت کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماعی، زیربنایی و 

ها و چگونگی پیوند بین باشد. بدیهی است پرداختن به شناخت وضعیت کالن استانتولیدی می
های الزم ای بوده و همبستگیریزی منطقههای مهم و اساسی در امر برنامهها، از شاخصبخش

 آورد.را بین مناطق و کشور به وجود می
سری زمانی آورده شود تا صورت االمکان آمارها بهدر این گزارش سعی شده است، حتی

های ملی برای ها افزایش یابد. عالوه بر آن بعضاً از شاخصگیری و تحلیل آنقابلیت نتیجه
 شده است.ارزیابی استان در سطح ملی استفاده

گیری از گزارش حاضر، نقاط قوت استان تقویت و نقاط ضعف برطرف امید است با بهره
نظران محترم، موجبات ارتقاء و های کارشناسان و صاحبهادگردیده و استفاده از نظرات و پیشن

 های آتی فراهم آورد.بهبود کیفی گزارش را در سال
ها، نهادهای انقالبی، همکاران محترم گروه ها، شرکتهای دولتی، سازماناز کلیه دستگاه

و اطالعات الزم  که با در اختیار قرار دادن آمارسازمان استخراج و بازبینی اطالعات دفتر آمار 
جناب آقای سلحشوری نمایم. همچنین از اند، تشکر میزمینه تهیه این گزارش را فراهم نموده

که مسئولیت هماهنگی و نظارت بر تهیه این گزارش را  بودجه و برنامههماهنگی  معاون محترم
ش، تقدیر و تشکر های مختلف گزارکننده بخشاند و نیز از کارشناسان محترم تهیهدار بودهعهده

 آید.به عمل می
 

 ساسان تاجگردون
 فارساستان ی زیرو برنامه تیریمدرئیس سازمان 
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 15 جمعیت و نیروی انسانی 

 

 آشـنایی مقـدماتی با اسـتان

 موقعیت جغرافیایی و سیاسی -1

دقیقه عرض شمالی از  42درجه و  3۱دقیقه تا  ۱درجه و  27س در جنوب غربی بین استان فار

شده النهار، واقعدقیقه طول شرقی از نصف 44درجه و  55دقیقه تا  34درجه و  50خط استوا و 

های بوشهر و کهگیلویه های اصفهان و یزد، از غرب به استاناست. این استان از شمال به استان

 شود.از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان، محدود میو بویراحمد، 

 

 هاها و آبادیها، دهستانتعداد شهرستان -2

 84شهرستان،  29، استان فارس دارای ۱395بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 

ود در استان، های موجدهستان بوده است. در سال یادشده، تعداد آبادی 205شهر و  ۱02بخش، 

آبادی  4224درصد( دارای سکنه و  6/49آبادی ) 4۱52آبادی بوده است که از این تعداد،  8376

 باشد.درصد(، خالی از سکنه می 4/50)

 

 مسـاحت -3

درصد از مساحت کل کشور را به خود  5/7کیلومترمربع،  ۱22608بر استان فارس با مساحتی بالغ

های کشور در جایگاه چهارم قرار دارد. شهرستان در بین استان اختصاص داده است و از این حیث

ترین و شهرستان رستم با وسعتی معادل کیلومترمربع، وسیع ۱4۱42الرستان با وسعتی معادل 

گردند. شهرستان شیراز، مرکز ترین شهرستان استان، محسوب میکیلومترمربع، کم وسعت ۱030

 ۱0787ریز )مربع ازلحاظ وسعت، بعد از الرستان، نیکیلومتر 6049استان با مساحتی معادل 

کیلومترمربع( در رتبه پنجم قرار دارد  6560کیلومترمربع( و داراب ) 7۱46کیلومترمربع(، اقلید )

 (.۱)جدول 
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 1395های استان بر اساس تقسیمات کشوری سال مساحت شهرستان-1جدول 

 شرح
 شهرستان 

 مرکز شهرستان
 مساحت

 ()کیلومترمربع
 سهم از کل

 درصد()استان 
 تعداد
 بخش

 تعداد
 شهر

 تعداد
 دهستان

 205 ۱02 84 ۱00 ۱22608 - کل استان

 5 5 ۱ 4.6 5646 آباده آباده

 3 ۱ ۱ ۱.2 ۱439 ارسنجان ارسنجان

 3 3 2 ۱.6 ۱994 استهبان استهبان

 8 4 3 5.8 7۱46 اقلید اقلید

 7 4 3 3.8 4697 بوانات بوانات

 4 2 2 ۱.4 ۱673 ت شهرسعاد پاسارگاد

 ۱2 5 4 4.7 5737 جهرم جهرم

 5 2 2 ۱.3 ۱593 خرامه خرامه

 3 2 2 2.2 2702 صفاشهر خرمبید

 4 ۱ 2 3.6 44۱5 خنج خنج

 ۱2 4 4 5.4 6560 داراب داراب

 4 2 2 0.8 ۱030 مصیری رستم

 5 3 2 3.7 458۱ آبادحاجی دشتزرین

 8 3 3 2.3 2839 اردکان سپیدان

 4 2 2 ۱.4 ۱708 سروستان تانسروس

 ۱2 6 3 4.9 6049 شیراز شیراز

 4 3 2 4.0 4856 فراشبند فراشبند

 8 6 4 3.4 4۱97 فسا فسا

 5 2 2 2.9 3559 فیروزآباد فیروزآباد

 5 5 2 2.8 3395 قیر قیر و کارزین

 ۱4 6 6 3.3 4064 کازرون کازرون

 4 ۱ 2 0.9 ۱083 کوار کوار

 4 ۱ 2 ۱.5 ۱8۱5 گراش گراش

 ۱3 8 6 ۱۱.5 ۱4۱42 الر الرستان

 8 4 4 3.2 39۱5 المرد المرد

 ۱5 5 5 3.0 3656 مرودشت مرودشت

 9 3 3 4.6 560۱ نورآباد ممسنی

 8 5 4 ۱.4 ۱729 مهر مهر

 9 4 4 8.8 ۱0787 ریزنی ریزنی

 ۱395 –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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 وهواآباقلیم،  -4

فارس در نواحی جنوبی وجه به وسعت زیاد، وضعیت توپوگرافی، نزدیکی به خلیجاستان فارس با ت

و مجاورت به کویر در نواحی شمال شرقی دارای تنوع اقلیمی است. قسمت عمده ناحیه جنوبی از 

های باشد و در قسمتخشک و گرم میجنوب غربی تا جنوب شرقی استان دارای اقلیم نیمه

 ، اقلیم گرم و خشک وجود دارد.تر جنوبی و جنوب شرقیپست

ناحیه مرکزی و شمال از سمت غرب و شمال غرب تا سمت شرق استان که بخش وسیعی از 

ای بری و در نواحی شمال و های عمده دارای اقلیم مدیترانهشود در قسمتاستان را شامل می

ترین پربارانباشد که جزو ای بحری میصورت مدیترانهشمال غربی در ارتفاعات، اقلیم به

 شوند.های استان محسوب میبخش

ترین منطقه ناحیه شمال شرقی که وسعت این ناحیه از دو ناحیه دیگر کمتر است و کم باران

 خشک تا خشک سرد است.گردد، دارای اقلیم نیمهاستان فارس محسوب می

میزان دما در گراد بوده است. درجه سانتی 3/۱9، میانگین دمای مرکز استان، ۱395در سال 

درجه  2/4۱که حداکثر مطلق درجه حرارت طوریهای مختلف سال متفاوت بوده، بهماه

ماه، گراد در بهمندرجه سانتی -6و حداقل مطلق درجه حرارت  و مردادماه گراد در تیرماهسانتی

 شده است.گزارش

داشته است.  ، نوسانات زیادی۱395های مختلف سال میزان بارندگی مرکز استان در ماه

متر( بوده میلی 6/۱74) بهمنبیشترین میزان بارندگی مرکز استان در سال یادشده مربوط به ماه 

های خرداد، متر بارندگی داشته است و در ماهمیلی ۱/285است. در سال فوق، مرکز استان، جمعاً، 

 (.2فاقد بارش بوده است )جدول  ور و مهرشهری ، مرداد،تیر
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 1395عیت جوی مرکز استان برحسب ماه در سال وض-2جدول 

 ماه
 بارندگی ماهانه (گراددرجه سانتی)دمای هوا 

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق (مترمیلی)

 ۱/285 3/۱9 -6 2/4۱ کل سال

 6/23 7/۱4 0 6/26 فروردین

 9/2 8/22 6/5 37 اردیبهشت

 0 ۱/26 6/8 4/38 خرداد

 0 5/30 4/۱9 2/4۱ تیر

 0 8/29 4/۱8 2/4۱ ردادم

 0 7/26 ۱2 6/38 شهریور

 0 5/2۱ 8 4/35 مهر

 5/0 ۱/۱6 4/2 4/28 آبان

 7/۱9 4/۱0 -8/4 4/23 آذر

 3/2 3/۱3 -3 24 دی

 6/۱74 8/7 -6 6/۱7 بهمن

 5/6۱ 3/۱2 -2/0 2/23 اسفند

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 پیشینه تاریخی -5

ها و ای که در سینه کوههای برجستهرین مراکز تمدن بشری است. نقشتفارس یکی از کهن

ازتاریخ، آثار معماری بس زیبا و های پیشونگار در تپهشده، ظروف سفالی پرنقشها کندهصخره

های علمی، گواه این تمدن آمده در کاوشدستشگرف، صدها مسجد، برج و بارو و سایر آثار به

 کهن است.

ازتاریخ مربوط به حدود شش هزار سال قبل، نقش های صنایع ادوار پیشمونهآثار هنری و ن

های فارس مربوط به چهار هزار سال پیش، تخت جمشید، برجسته دوران عیالمیان در کوهستان

فرد پاسارگاد، آثار دوران هخامنشی در حدود قرن ششم قبل از میالد، برج نورآباد از آثار منحصربه
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های فارس پراکنده است، نشان از آثار دوران ساسانیان که در اغلب شهرستاندوره اشکانیان و 

 پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ این منطقه دارد.

بر اساس مدارک موجود، پارس یکی از اقوام آریایی است که در قسمت جنوبی ایران سکونت 

تمامی کشور ایران اطالق اختیار کردند و نام خود را بر این سرزمین نهادند. این کلمه بعدها به

صورت پرشیا در زبان انگلیسی و پرس و یا پرشین در زبان فرانسه و باکمی اختالف به گردید و به

 گردد.های غیر ایرانی راه یافت. فارس معرف پارس است که امروز به این استان اطالق میزبان

 

 مشـاهیر -6

خنوران و نویسندگان بزرگی را در دامان محیط مساعد فارس در ادوار گوناگون، دانشمندان، س

روند. از شمار این ها، میراث علمی و ادبی ایران بشمار میخود پرورانده است که آثار جاویدان آن

الدین توان به سعدی، حافظ، سیبویه، مالصدرا، منصور حالج، وصال شیرازی، قطببزرگان می

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل،  ریزی، مهدی حمیدی،شیرازی، فرصت شیرازی، احمد نی

 میرزای شیرازی، سیمین دانشور، دکتر صورتگر و شهید دستغیب اشاره نمود.

 

 زبـان و مـذهب -7

کنند. های مختلف محلی صحبت میزبان بیشتر مردم اهالی فارس، فارسی است و به گویش

س، گویش های متداول در استان شامل گویش شیرازی، گویش شهرهای شمالی فارگویش

ترین زبان نزد اهالی این استان باشند. زبان ترکی بعد از زبان فارسی رایجالری و گویش لری می

 کنند.های استان نیز به زبان عربی تکلم میباشد. در بخشی از شهرستانمی

درصد از  67/99، بیش از ۱395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

درصد  06/0باشند. حدود دهند که اکثریت آنان شیعه میسلمانان تشکیل میجمعیت استان را م

درصد را  09/0درصد مسیحیان و  ۱2/0درصد زرتشتیان،  02/0از جمعیت فارس را کلیمیان، 

 اند.درصد از جمعیت استان نیز مذهب خود را اظهار ننموده 04/0دهند. سایر ادیان تشکیل می
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 نیجمعیت و نیروی انسا

 جمعیت -1

طی دو دهه اخیر همگام باسیاست کنترل موالید، عواملی از قبیل باال رفتن سن ازدواج، افزایش 

هزینه تربیت و رشد کودکان و افزایش تحصیالت زنان موجب کاهش نرخ باروری جمعیت استان 

  های کشور است.همانند دیگر استان

ومیر انی منجر به کاهش مرگاز طرف دیگر توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درم

های بین المللی، استانی مهاجر همچنین استان فارس با احتساب مهاجرتکودکان گردیده است. 

الت طی دوره مذکور، کاهش نرخ رشد متوسط جمعیت استان خالص این تحوّفرست بوده است. 

رگون کرده را موجب شده است. همچنین تحوالت مذکور، ترکیب سنی جمعیت استان را نیز دگ

است مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرها نیز باعث افزایش ضریب شهرنشینی در استان گردیده 

 گیرد:است. در ادامه شرح تحوالت هر یک از متغیرهای جمعیتی موردبررسی و مداقه قرار می
 

 جمعیت استان و سهم آن در کشور -1-1

 38۱7036معیت این استان معادل ، ج۱375بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 داده است.درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می 35/6نفر بوده که 

نفر  4336878، جمعیت این استان ۱385بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

شده است. نرخ رشد متوسط سالیانه درصد از جمعیت کل کشور را شامل می ۱5/6بوده که 

 گردد.درصد محاسبه می 28/۱معادل  ۱375-85ه استان طی ده جمعیت

نفر  4596658، جمعیت این استان ۱390بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

شده است. نرخ رشد متوسط سالیانه درصد از جمعیت کل کشور را شامل می ۱2/6بوده که 

 گردد. درصد محاسبه می ۱7/۱برابر  ۱385-90جمعیت استان طی دوره 
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نفر  485۱274، جمعیت این استان ۱395ساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر ا

شده است. نرخ رشد متوسط سالیانه درصد از جمعیت کل کشور را شامل می 07/6بوده که 

 ۱3/۱برابر  ۱385-95و طی دهه درصد  08/۱برابر  ۱390-95ساله پنججمعیت استان طی دوره 

 درصد بوده است.

نفر در کیلومترمربع بوده است. استان  6/39برابر  ۱395ت استان در سال تراکم نسبی جمعی

ای که در سال یادشده در گونهرود بههای کم تراکم بشمار میفارس تقریباً در ردیف استان

 های کشور به خود اختصاص داده است.خصوص این شاخص رتبه بیست و سوم را در بین استان

نفر در  67/3، ۱385سال نفر در  24/4به  ۱375نفر در سال  05/5بعد خانوار در استان از 

، بعد خانوار در کشور ۱395یافته است. در سال کاهش ۱395نفر در سال  37/3و  ۱390سال 

 نفر بوده است. 3۱/3معادل 
 

 به تفكیک مناطق تعداد جمعیت و خانوار استان و کشور-1جدول 

 عنوان
 کشور استان

 بعد خانوار خانوار جمعیت اربعد خانو خانوار جمعیت

۱375 

 84/4 ۱2398235 60055472 05/5 755229 38۱7036 کل

 63/4 7948925 36840237 83/4 448272 2۱63۱۱9 شهری

 22/5 44493۱0 232۱5235 39/5 306957 ۱6539۱7 روستایی

۱385 

 03/4 ۱750۱77۱ 70495782 24/4 ۱022728 4336878 کل

 89/3 ۱2405584 48259964 ۱2/4 644۱80 2652947 شهری

 36/4 5096۱87 222358۱8 45/4 378548 ۱68393۱ روستایی

۱390 

 55/3 2۱۱85647 75۱49669 67/3 ۱25۱06۱ 4596658 کل

 48/3 ۱5427848 5364666۱ 62/3 858944 3۱06732 شهری

 73/3 5757799 2۱503008 80/3 392۱۱7 ۱489926 روستایی

۱395 

 3۱/3 24۱29490 79926270 37/3 ۱43825۱ 485۱274 کل

 27/3 ۱8075787 59۱46847 34/3 ۱0۱8784 340۱675 شهری

 43/3 6053703 20779423 46/3 4۱9467 ۱449599 روستایی

 ۱395و  ۱390 ،۱385، ۱375های نفوس و مسکن سالمأخذ: سرشماری عمومی 
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 نستعداد جمعیت استان و کشور به تفكیک مناطق و ج-2جدول 

 عنوان
 کشور استان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

۱375 

 23237699 368۱7789 60055488 ۱6539۱7 2۱63۱۱9 38۱7036 جمع

 ۱۱7۱0۱36 ۱8805023 305۱5۱59 83523۱ ۱۱0546۱ ۱940692 مرد

 ۱۱527563 ۱80۱2766 29540329 8۱8686 ۱057658 ۱876344 زن

۱385 

 222358۱8 48259964 70495782 ۱68393۱ 2652947 4336878 جمع

 ۱۱289920 24576442 35866362 85706۱ ۱34779۱ 2204852 مرد

 ۱0945898 23683522 34629420 826870 ۱305۱56 2۱32026 زن

۱390 

 2۱503008 5364666۱ 75۱49669 ۱489926 3۱06732 4596658 جمع

 ۱088203۱ 27023638 37905669 753358 ۱562556 23۱59۱4 مرد

 ۱0620977 26623023 37244000 736568 ۱544۱76 2280744 زن

۱395 

 20779423 59۱46847 79926270 ۱449599 340۱675 485۱274 جمع

 ۱0657028 2984۱4۱4 40498442 74373۱ ۱7۱7520 246۱25۱ مرد

 ۱0۱22395 29305433 39427828 705868 ۱684۱55 2390023 زن

 ۱395و  ۱390 ،۱385، ۱375های و مسکن سالنفوس مأخذ: سرشماری عمومی 

 های سنینسبت جنسی، میزان شهرنشینی و ترکیب گروه -1-2

اند که نسبت به سال درصد جمعیت استان را مردان تشکیل داده 73/50برابر  ۱395در سال 

درصد جمعیت  67/50برابر  ۱395یافته است. در سال ، این نسبت کاهشدرصد( 38/50)۱390

 اند.مردان تشکیل داده کشور را

نفر مرد به ازای صد زن بوده است. این  5/۱0۱برابر  ۱390نسبت جنسی در استان در سال 

، نسبت ۱395یافته است. در سال افزایشنفر مرد به ازای صد زن  ۱03به  ۱395شاخص در سال 

وسی را در نفر مرد به ازای صد زن بوده است. بررسی فوق، تفاوت محس 7/۱02جنسی در کشور، 

 سازد.ترکیب جنسی جمعیت استان و کشور آشکار نمی

، ۱395درصد در سال  ۱/70به  ۱390درصد در سال  6/67ضریب شهرنشینی استان از 

یافته است. مهاجرت روستائیان به شهرها و تبدیل برخی از مناطق روستایی به شهر از فزایشا

. ازآنجاکه پدیده شهرنشینی شتابان و باشددالیل رشد ضریب شهرنشینی طی دوره مذکور می



  

 

24 
 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس  

مندی خاصی بوده است، پیامدهای ناخواسته بسیاری را موجب شده است. ازجمله خارج از نظام

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. های اجتماعی و انواع بحرانعدالتی، گسترش آسیبتوزیع بی

درصد  74 به ۱395در سال  بوده کهدرصد  4/7۱برابر  ۱390ضریب شهرنشینی کشور در سال 

 است. افزایش یافته

 3/22که این شاخص از طورییافته است. بهافزایش، ضریب جوانی جمعیت ۱390-95طی دوره 

 یافته است.افزایش ۱395درصد در سال  9/22به  ۱390درصد در سال 

 ۱5-64سهم جمعیت  ازضریب جوانی جمعیت،  افزایشبا  زمانهمطی دوره موردبررسی 

به  ۱390درصد در سال  ۱/72شده است. میزان جمعیت این گروه سنی از کاستهاله استان س

یافته است. تحوالت مذکور در ساختار سنی جمعیت، باعث کاهش، ۱395درصد در سال  9/70

ساله  65ساله و جمعیت  0-۱4دیگر نسبت جمعیت عبارتبه؛ نرخ وابستگی گردیده است افزایش

درصد در انتهای دوره  4۱درصد در ابتدای دوره به  8/38ساله، از  ۱5-64و بیشتر به جمعیت 

 رسیده است.

 عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان -1-3

ومیر و مهاجرت. نرخ باروری و تعداد زنان اند از زادوولد، مرگعوامل مؤثر بر رشد جمعیت عبارت 

باشد. طبیعی است هر ر یک جامعه میکننده میزان زادوولد ددر سنین باروری نیز از عوامل تعیین

یابد. نرخ چه نرخ باروری و تعداد زنان در سنین باروری زیادتر باشد، میزان زادوولد نیز افزایش می

باروری تابعی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. ساختار نسبی جمعیت و 

ومیر است که میزان جمعیت را تحت شرایط بهداشتی و پزشکی جامعه از عوامل اثرگذار بر مرگ

 باشد.های جمعیتی مؤثر بر میزان جمعیت، مهاجرت میدهد. از دیگر پدیدهتأثیر قرار می

 

 باروری زنان -1-3-1

یافته است. عوامل میزان باروری در استان کاهشطی دو دهه اخیر دهند که ها نشان میبررسی

اند. آموزش ملی دانست که در سطح کشور مؤثر بودهتوان همان عوامؤثر در کاهش باروری را می

دختران تا سطوح باالی تحصیلی، ازدواج دیرهنگام آنان و هزینه باالی پرورش و نگهداری 
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شود. عالوه بر عوامل فوق، افزایش فرزندان از عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری قلمداد می

بهبود وضعیت زندگی زنان نیز در کاهش ضریب شهرنشینی، اشتغال زنان در خارج از منزل و 

 اند.میزان باروری مؤثر بوده

 6/۱و به  ۱385نوزاد در سال  7/۱به  ۱375نوزاد در سال  93/2میزان باروری زنان استان از 

و رسیدن  ۱360. با توجه به رشد فزاینده جمعیت در دهه یافته استکاهش ،۱390نوزاد در سال 

نرخ باروری طی دوره مذکور اندکی  ،۱390-95ازدواج در دوره سن متولدین این دهه به سن 

رو افزایش مزبور به دلیل افزایش زنان در نوزاد رسیده است. از این 8/۱افزایش یافته و به رقم 

های سن باروری است نه افزایش فرزندآوری زنان و این افزایش باروری را نمی توان به سیاست

 .تشویقی افزایش جمعیت نسبت داد

 

 روند شاخص باروری زنان در استان فارس -3جدول 

 ۱395سال  ۱390سال  ۱385سال  ۱375سال  عنوان

 8/۱ 6/۱ 7/۱ 93/2 شاخص باروری زنان

 ۱395 و ۱390، ۱385، ۱375ومی نفوس و مسکن سال مأخذ: سرشماری عم

 

 

 

 ازدواج و طالق -1-3-2

شده است. در این د طالق در استان ثبتمور 9340مورد ازدواج و  42777، تعداد ۱395در سال 

 افزایشیمورد(،  4۱762) ۱394های صورت گرفته در استان نسبت به سال سال تعداد ازدواج

یافته است. شافزایدرصد  9/20ها، درصد داشته است. همچنین، تعداد طالق 4/2معادل 

، ۱395مورد در سال  9340 به ۱394مورد در سال  7728ها در استان از دیگر تعداد طالقبیانبه

صورت گویاتری نشان یافته است. شاخص دیگری که وضعیت ازدواج و طالق را بهشافزای

معادل  ۱394باشد. میزان این شاخص در استان در سال دهد، نسبت طالق به ازدواج میمی

عیت و وض استیافته افزایشدرصد  8/2۱به رقم  ۱395درصد بوده که این نسبت در سال  5/۱8
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در  هاازدواجدرصد  8/2۱که  دهدمینشان  ۱395اطالعات سال  دهد.تری را نشان مینامناسب

دهند که شاخص طالق به ازدواج در مناطق همچنین نشان می آمارها .انجامدمیاستان به طالق 

 ۱395باشد. میزان این شاخص در سال برابر مناطق روستایی استان می 5/۱ بیش از شهری،

درصد بوده است. مشکالت و  ۱5و  ۱/23ناطق شهری و روستایی استان به ترتیب برای م

باشد های زندگی شهری نسبت به زندگی روستایی ازجمله عوامل بروز این پدیده میپیچیدگی

 (.4)جدول 

 

 شده در نقاط شهری و روستایی استانازدواج و طالق ثبت -4جدول 

 ۱395سال  ۱394سال  عنوان

 جمع استان

 42777 4۱762 زدواجا

 9340 7728 طالق

 8/2۱ 5/۱8 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 مناطق شهری

 36248 338۱8 ازدواج

 8359 67۱5 طالق

 ۱/23 9/۱9 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

مناطق 

 روستایی

 6529 7944 ازدواج

 98۱ ۱0۱3 طالق

 ۱5 8/۱2 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 ۱395و  ۱394های نامه آماری استان فارس، سالمأخذ: سال

 

 شدهمیـزان متولدین ثبت -1-3-3

، نشان از کاهش متوسط ۱365-95شده طی دوره زمانی بررسی روند زمانی تعداد متولدین ثبت

های طی دوره مذکور دارد. این روند، نتیجه اعمال سیاست متغیردرصدی این  92/۱ساالنه 

از قبیل باال رفتن سن ازدواج، افزایش هزینه تربیت و رشد کودکان،  کنترل موالید و عواملی

افزایش تحصیالت زنان، توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی که منجر به کاهش 
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 87359برابر  ۱395شده در سال باشد. تعداد متولدین ثبتمی ،ومیر نوزادان گردیده استمرگ

 (.5درصدی برخوردار بوده است )جدول  6/۱ هشکااز  ۱394مورد بوده که نسبت به سال 

 

 

 شده در استان فارسمتولدین ثبت -5جدول  

 متولدین پسر و دختر سال

۱365 ۱56۱39 

۱375 72508 

۱379 64۱04 

۱380 65930 

۱38۱ 64630 

۱382 68۱25 

۱383 660۱7 

۱384 7209۱ 

۱385 74698 

۱386 76096 

۱387 77077 

۱388 80627 

۱389 8۱765 

۱390 80848 

۱39۱ 82736 

۱392 84586 

۱393 87264 

۱394 88790 

۱395 87359 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 ومیرمیزان مرگ -1-3-4

واقعه بوده که نسبت به سال  2۱959برابر  ۱395شده استان در سال ومیرهای ثبتتعداد مرگ

در  5/4ومیر استان برابر ، نرخ مرگ۱395صد داشته است. در سال در 9/0، کاهشی معادل ۱394

 (.6است )جدول  یافتهکاهش ۱394هزار نفر جمعیت بوده که نسبت به سال 

 

 

 
 

 شده در استان فارسومیرهای ثبتتعداد مرگ-6جدول 

 ۱395سال  ۱394سال  عنوان

 2۱959 22۱62 (واقعه)ومیر تعداد مرگ

 5/4 6/4 (هزار نفر در)ومیر نرخ مرگ

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال  

 

 مهـاجرت -1-3-5

وانتقال سکونتی انسان از مکانی به مکان مهاجرت یک پدیده جمعیت شناختی است که به نقل

هایی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن شود. مردم غالباً از سرزمیندیگر مربوط می

های شغلی بهتر، دستمزدهای باالتر و شوند و به مناطقی که دارای جاذبهینامساعد است خارج م

های گذشته شاهد کنند. استان فارس در دههشرایط اجتماعی، اقتصادی بهتری است مهاجرت می

، ۱365تا  ۱345های وانتقاالت جمعیتی بوده است. این استان طی سالنوسانات زیادی در نقل

به استانی مهاجر فرست  ۱375-85و  ۱365-75لی در دو دهه استانی مهاجرپذیر بوده و

 شده است.تبدیل

دهند عواملی از قبیل پایین بودن تمرکز های صورت گرفته در استان، نشان میپژوهش

اند که سالی، کمبود آب و کمبود شغل ازجمله عواملی بودهویژه صنایع بزرگ، خشکصنایع به

 منفی گردد. باعث شده خالص مهاجرت در استان،
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های مهاجر فرست کشور بوده است اما با افزایش از استان ۱345استان فارس پیش از سال 

های کشاورزی، گردشگری، توریستی، فرهنگی و آموزشی درروند مهاجرت به ها و قابلیتظرفیت

در ادامه افزایش  ۱365تا  ۱355های شود. در فاصله سالاستان تغییرات چشمگیری دیده می

های خدماتی استان و همچنین جنگ تحمیلی، مهاجرپذیری آن ادامه یافته است. در دهه انتو

به خاطر خاتمه جنگ و برگشتن تعداد زیادی از مهاجران جنگی به موطن خود و  ۱375تا  ۱365

های صنعتی و خدماتی، این استان مهاجر فرست همچنین عدم توجه کافی درروند افزایش توان

 شده است.

گونه که در تداوم داشته است. همان ۱375-85مهاجر فرستی استان همچنان در دهه روند 

 9استان کشور مهاجر فرست و نسبت به  2۱گردد استان فارس نسبت به ( مشاهده می7جدول )

هایی همچون ایالم، بوشهر و کهگیلویه و استان مهاجرپذیر بوده است. حتی نسبت به استان

بختیاری وضعیت مهاجر فرستی داشته است. درمجموع استان فارس در بویراحمد و چهارمحال و 

 همچون دهه پیشین استانی مهاجر فرست بوده است. ۱375-85دهه 

آمار مهاجرت خارجی )های نظر از مهاجرتصرف، استان فارس ۱385-90ساله ه پنجطی دور

به خارج از کشور،  از خارج کشور به داخل استان در سرشماری موجود ولی مهاجرت از استان

استان کشور،  22استانی مهاجرپذیر بوده است. استان فارس نسبت به  باشد.(،موجود نمی

های استان، مهاجر فرست بوده است. استان فارس نسبت به استان 8مهاجرپذیر و نسبت به 

به گیالن، ایالم، بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، قزوین و خراسان جنوبی، مهاجر فرست و نسبت 

 .(8جدول های کشور، مهاجرپذیر بوده است)نمابقی استا

استانی ، خارجیهای نظر از مهاجرتصرفاستان فارس  ،۱390-95ساله طی دوره پنج

 ۱3و نسبت به  استان کشور، مهاجرفرست ۱7بوده است. استان فارس نسبت به  فرستمهاجر

 (.9جدول استان، مهاجرپذیر بوده است)
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 1375-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره واردشده و خارجمهاجران  -7جدول 

 استان
مهاجران 

واردشده به 
 استان فارس

شده از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هانسبت به سایر استان

 مهاجر فرست -54۱ 2397 ۱856 مرکزی

 مهاجر فرست -666 294۱ 2275 گیالن

 مهاجر فرست -42۱ 2548 2۱27 مازندران

 مهاجر فرست -۱88 3249 306۱ آذربایجان شرقی

 مهاجر فرست -۱54 ۱8۱۱ ۱657 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر ۱78 ۱940 2۱۱8 کرمانشاه

 مهاجرپذیر 4030 ۱7394 2۱424 خوزستان

 مهاجرپذیر 232 8764 8996 کرمان

 مهاجر فرست -۱632 5425 3793 خراسان رضوی

 مهاجر فرست -6889 22025 ۱5۱36 اصفهان

 مهاجرپذیر ۱545 4374 59۱9 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 505 8۱9 ۱324 کردستان

 مهاجرپذیر 834 2064 2898 همدان

 مهاجر فرست -۱۱77 32۱2 2035 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذیر ۱0۱2 ۱627 2639 لرستان

 مهاجر فرست -۱53 652 499 ایالم

 مهاجر فرست -۱۱8 ۱2۱35 ۱20۱7 و بویراحمد کهگیلویه

 مهاجر فرست -480۱ 2896۱ 24۱60 بوشهر

 مهاجر فرست -42۱ 727 306 زنجان

 مهاجر فرست -736 ۱048 3۱2 سمنان

 مهاجر فرست -3848 ۱07۱6 6868 یزد

 مهاجر فرست -3888 22047 ۱8۱59 هرمزگان

 مهاجر فرست -۱4432 36008 2۱576 تهران

 مهاجر فرست -۱29 837 708 اردبیل

 مهاجر فرست -66۱ 247۱ ۱8۱0 قم

 مهاجر فرست -368 967 599 قزوین

 مهاجر فرست -755 ۱373 6۱8 گلستان

 مهاجرپذیر ۱36 447 583 خراسان شمالی
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 1375-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره واردشده و خارجمهاجران  -7جدول 

 استان
مهاجران 

واردشده به 
 استان فارس

شده از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هانسبت به سایر استان

 مهاجر فرست -338 560 222 خراسان جنوبی

 - - - 24420 خارج از کشور

 - - - 2327 اظهارنشده

 ۱385ومی نفوس و مسکن سال مأخذ: سرشماری عم

 

 

 

 1385-90شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -8جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 هانسبت به سایر استان

 مهاجرپذیر 8۱ 629 7۱0 مرکزی

 مهاجر فرست -89 776 687 گیالن

 مهاجرپذیر ۱4۱ 722 863 مازندران

 مهاجرپذیر 530 592 ۱۱22 آذربایجان شرقی

 مهاجرپذیر ۱05 484 589 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 276 699 975 کرمانشاه

 مهاجرپذیر 6343 3283 9626 خوزستان

 مهاجرپذیر 406 3333 3739 کرمان

 مهاجرپذیر 373 ۱43۱ ۱804 خراسان رضوی

 مهاجرپذیر ۱525 5677 7202 اصفهان

 مهاجرپذیر 2۱30 ۱602 3732 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 2۱0 379 589 کردستان

 مهاجرپذیر 690 523 ۱2۱3 همدان
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 1385-90شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -8جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 هانسبت به سایر استان

 مهاجرپذیر 567 509 ۱076 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذیر 3۱7 7۱5 ۱032 لرستان

 مهاجر فرست -63 325 262 ایالم

 مهاجرپذیر 2060 2645 4705 یلویه و بویراحمدکهگ

 مهاجر فرست -2694 ۱2024 9330 بوشهر

 مهاجر فرست -23 ۱89 ۱66 زنجان

 مهاجر فرست -۱37 395 258 سمنان

 مهاجر فرست -۱099 3548 2449 یزد

 مهاجرپذیر 2۱25 6924 9049 هرمزگان

 مهاجرپذیر 2577 5620 8۱97 تهران

 مهاجرپذیر 25۱ 973 ۱224 البرز

 مهاجرپذیر ۱۱۱ ۱8۱ 292 اردبیل

 مهاجرپذیر 200 920 ۱۱20 قم

 مهاجر فرست -6 245 239 قزوین

 مهاجرپذیر 22 404 426 گلستان

 مهاجرپذیر 4 ۱98 202 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -67 359 292 خراسان جنوبی

 - - - 9324 خارج از کشور

 - - - 30288 اظهارنشده

 ۱390ری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ: سرشما
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 1390-95شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -9جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 هاه سایر استاننسبت ب

 مهاجرپذیر ۱۱ 785 796 مرکزی

 مهاجر فرست -275 955 680 گیالن

 مهاجر فرست -2۱0 ۱053 843 مازندران

 مهاجرپذیر 278 545 823 آذربایجان شرقی

 مهاجرپذیر 22 486 508 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر ۱08 698 806 کرمانشاه

 مهاجرپذیر 5245 4479 9724 خوزستان

 مهاجر فرست -78 3463 3385 نکرما

 مهاجر فرست -376 2022 ۱646 خراسان رضوی

 مهاجر فرست -۱622 8036 64۱4 اصفهان

 مهاجرپذیر 60 205۱ 2۱۱۱ سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 98 492 590 کردستان

 مهاجرپذیر 378 897 ۱275 همدان

 مهاجرپذیر 842 6۱9 ۱46۱ چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذیر 5۱0 646 ۱۱56 لرستان

 مهاجرپذیر ۱2 2۱7 229 ایالم

 مهاجرپذیر 2295 5236 753۱ کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -5487 ۱60۱4 ۱0527 بوشهر

 مهاجر فرست -6۱ 233 ۱72 زنجان

 مهاجر فرست -729 96۱ 232 سمنان

 مهاجر فرست -5694 8552 2858 یزد

 فرستمهاجر  -6906 ۱5472 8566 هرمزگان

 مهاجر فرست -57۱6 ۱2734 70۱8 تهران
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 1390-95شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -9جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 هاه سایر استاننسبت ب

 مهاجر فرست -۱۱78 2۱58 980 البرز

 مهاجرپذیر ۱09 ۱82 29۱ اردبیل

 مهاجر فرست -۱4۱8 25۱2 ۱094 قم

 مهاجر فرست -57 298 24۱ قزوین

 مهاجر فرست -۱3 362 349 گلستان

 مهاجر فرست -60 244 ۱84 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -277 532 255 خراسان جنوبی

 - - - 7۱۱3 خارج از کشور

 - - - 482 اظهارنشده

 ۱395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 جمعیت عشایری استان -1-4

ترین ایل عشایری استان، ایل باشد، بزرگمهم عشایری ایران مییکی از مناطق  ،استان فارس

ره شوری، کشکولی، شش بلوکی، های دقشقایی است. این ایل دارای شش طایفه بانام

 باشد.تیره می 307فارسیمدان و عمله و 

های دومین گروه عشایر استان، ایل خمسه است. این ایل از تجمع پنج ایل مختلف به نام

گرفته است. سومین گروه عشایر استان، ایل ممسنی با عرب، اینانلو، بهارلو، نفر و باصری شکل

باشد. عالوه بر این سه گروه، طوایف مستقل و و دشمن زیاری میهای بکش، جاوید، رستم طایفه

 تری چون کوهمره، قرایی، خلج، شاهسون، افشار و ... در فارس حضور دارند.کوچک

نفر  ۱32249نفر جمعیت قشالق و  ۱47790، شامل ۱387جمعیت عشایری استان در سال 

ار ییالقی را در برداشته است. در خانو 24720خانوار قشالقی و  27279جمعیت ییالق بوده که 

برند. بعد از اقلید درصد( بسر می 07/22دوره ییالق بیشترین جمعیت عشایر در شهرستان اقلید )

درصد(، فیروزآباد  73/8درصد(، بوانات ) 68/۱0درصد(، سپیدان ) 63/۱8های شیراز )شهرستان

درصد( به  05/3اسارگاد )درصد( و پ 6۱/5درصد(، مرودشت ) 38/7درصد(، ممسنی ) 62/8)

باشند. شهرستان استهبان در دوره ترتیب دارای باالترین سهم جمعیت عشایر در دوره ییالق می

 ییالق، جمعیت عشایری ندارد.

درصد( ساکن  53/23در دوره قشالق بیشترین جمعیت عشایر در شهرستان ممسنی )

صد دومین شهرستان ازلحاظ در 52/۱3باشند. سپس شهرستان فراشبند با سهمی معادل می

درصد( و  26/۱2های کازرون )دو شهرستان، شهرستان ازاینپس باشد.جمعیت عشایر قشالق می

اند. شهرستان آباده دادهدرصد( بیشترین جمعیت عشایر را در دوره قشالق در خود جای 3۱/7الر )

 (9جدول )در دوره قشالق، جمعیت عشایری ندارد. 
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های ییالق و وارها و میزان جمعیت عشایری به تفكیک شهرستان در دورهتعداد خان-10جدول 

 1387سال  -قشالق

 شرح
 

 شهرستان

 دوره قشالق دوره ییالق

 خانوار
 جمعیت

 (نفر)
درصد سهم 

 جمعیت
 خانوار

 جمعیت
 (نفر)

درصد سهم 
 جمعیت

 ۱00 ۱47790 27279 ۱00 ۱32249 24720 کل استان

 0 0 0 50/۱ ۱982 374 آباده

 09/۱ ۱605 332 69/0 9۱5 ۱83 ارسنجان

 ۱4/۱ ۱692 347 0 0 0 استهبان

 04/0 56 ۱3 07/22 29۱92 5586 اقلید

 ۱6/0 232 5۱ 73/8 ۱۱547 2264 بوانات

 22/0 324 59 05/3 4032 807 پاسارگاد

 8۱/5 859۱ ۱7۱9 ۱5/۱ ۱520 295 جهرم

 42/0 625 ۱34 69/2 3564 797 خرم بید

 03/5 7439 ۱389 02/0 24 5 خنج

 2/4 6205 ۱۱80 3۱/۱ ۱737 32۱ داراب

 82/2 4۱63 707 90/۱ 2508 38۱ دشتزرین

 84/0 ۱240 226 68/۱0 ۱4۱26 2503 سپیدان

 58/0 85۱ ۱63 88/0 ۱۱59 224 سروستان

 ۱9/4 6۱98 ۱۱87 63/۱8 24638 4633 شیراز

 24/2 33۱0 677 67/۱ 2206 429 فسا

 52/۱3 ۱9979 3732 ۱9/0 246 50 فراشبند

 2۱/5 7700 ۱387 62/8 ۱۱397 2007 فیروزآباد

 ۱7/6 9۱۱3 ۱688 25/0 328 59 قیر و کارزین

 26/۱2 ۱8۱22 3340 09/۱ ۱444 289 کازرون

 3۱/7 ۱0807 2083 ۱8/۱ ۱554 282 الر

 ۱ ۱482 273 50/0 663 ۱03 المرد

 65/0 957 2۱3 6۱/5 74۱3 ۱454 مرودشت

 25/0 367 68 0 0 0 مهر

 53/23 34778 5909 38/7 9759 ۱620 ممسنی

 32/۱ ۱954 402 22/0 295 54 ریزنی

 نتایج مقدماتی -۱387مأخذ: سرشماری اجتماعی، اقتصادی عشایر کوچنده 
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 های نیروی انسانیاشتغال، بیكاری و شاخص -2

است، معادل ساله و بیشتر استان که همان جمعیت در سن کار ، جمعیت ده۱390در سال 

نفر آن فعال  ۱477739بوده است. از این تعداد،  (درصد کل جمعیت استان 9/84)نفر  3903834

درصد  8/37باشند. بر این اساس، نرخ فعالیت استان در سال یادشده برابر و بقیه غیرفعال می

 است. درصد بوده ۱/39درصد و برای مناطق روستایی،  3/37بوده، این نرخ برای مناطق شهری، 

اند. بر این اساس، نفر آن بیکار بوده 249556در سال مذکور از کل جمعیت فعال استان معادل 

درصد و برای  7/۱7درصد بوده، این نرخ برای مناطق شهری،  9/۱6نرخ بیکاری در استان، 

 .(۱0جدول )درصد بوده است  2/۱5مناطق روستایی، 

 

 1390های نیروی انسانی در سال شاخص-10جدول 

 مناطق شهری کل استان عنوان
مناطق روستایی و 

 غیر ساکن

 ۱238028 2665806 3903834 ساله و بیشترجمعیت ده

 ۱/83 8/85 9/84 ساله و بیشتردرصد جمعیت ده

 4837۱5 994024 ۱477739 جمعیت فعال

 ۱/39 3/37 8/37 (درصد)نرخ فعالیت 

 4۱0074 8۱8۱09 ۱228۱83 تعداد شاغلین

 8/84 3/82 ۱/83 (درصد)ال نرخ اشتغ

 7364۱ ۱759۱5 249556 تعداد بیکاران

 2/۱5 7/۱7 9/۱6 (درصد)نرخ بیکاری 

 ۱390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال 

 

، تغییرات بسیار ناچیزی را ۱385-90های اقتصادی در دوره بررسی ترکیب اشتغال برحسب بخش

های اقتصادی دیگر ترکیب اشتغال در بخشعبارتبه؛ ازدسدر ساختار اقتصادی استان، آشکار می

 (.۱۱جدول ساله مذکور تقریباً ثابت مانده است )استان در دوره پنج
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 1390و  1385های های اقتصادی طی دورهسهم شاغلین استان در بخش-11جدول 

 های اقتصادیبخش
 (درصد)سهم شاغلین 

 ۱390سال  ۱385سال 

 7/2۱ 94/22 کشاورزی

 2/25 59/27 صنعت و معدن

 ۱/53 47/49 خدمات

 ۱390 و ۱385های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

ساله و بیشتر استان که همان جمعیت در سن کار است، معادل ، جمعیت ده۱395در سال 

نفر آن فعال  ۱676453بوده است. از این تعداد،  (درصد کل جمعیت استان 9/83)نفر  407۱۱۱7

درصد  2/4۱باشند. بر این اساس، نرخ فعالیت استان در سال یادشده برابر و بقیه غیرفعال می

 درصد بوده است. 8/42درصد و برای مناطق روستایی،  5/40بوده، این نرخ برای مناطق شهری، 

اند. بر این اساس، نفر آن بیکار بوده ۱98537در سال مذکور از کل جمعیت فعال استان معادل 

درصد و برای  4/۱2درصد بوده، این نرخ برای مناطق شهری  8/۱۱بیکاری در استان،  نرخ

 .(۱2جدول )درصد بوده است  5/۱0مناطق روستایی 

دهد های نیروی انسانی نشان میدر خصوص شاخص ۱395و  ۱390مقایسه نتایج دو سرشماری 

نرخ بیکاری کاهش یافته درصد مشارکت نیروی کار در استان افزایش و  ۱390-95که طی دوره 

 است.
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 1395های نیروی انسانی در سال شاخص-12جدول 

 مناطق شهری کل استان عنوان
مناطق روستایی و 

 غیر ساکن

 ۱۱8946۱ 288۱656 407۱۱۱7 ساله و بیشترجمعیت ده

 ۱/82 7/84 9/83 ساله و بیشتردرصد جمعیت ده

 509622 ۱۱6683۱ ۱676453 جمعیت فعال

 8/42 5/40 2/4۱ (درصد)یت نرخ فعال

 456333 ۱02۱583 ۱4779۱6 تعداد شاغلین

 5/89 6/87 2/88 (درصد)نرخ اشتغال 

 53289 ۱45248 ۱98537 تعداد بیکاران

 5/۱0 4/۱2 8/۱۱ (درصد)نرخ بیکاری 

 ۱395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال 
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 ودجه و درآمدهای استانب
 استان اینههزیبودجه عمرانی و  -1

ای )عمرانی( استان از محل درآمدهای های سرمایه، اعتبارات مصوب تملک دارایی۱395در سال 

 یافتهافزایشدرصد  9/27میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل  ۱3826457عمومی برابر 

 درصد( بوده است. 2/45میلیون ریال )معادل  6248248 یادشدهاست. میزان تخصیص اعتبارات 

بوده است. )تخصیص کامل( میلیون ریال  6248248میزان عملکرد اعتبارات عمرانی مبلغ 

میلیون ریال بوده که نسبت به سال  6۱6972۱در این سال،  استان نیز ای مصوبهزینهاعتبارات 

 آنعملکرد و درصد 2/95 یادشدهمیزان تخصیص اعتبارات  .است یافتهافزایشدرصد  2/20قبل 

 (.۱جدول )زان تخصیص بوده است درصد می 8/99
 

 1391 -95خالصه بودجه استانی:  -1جدول 
 میلیون ریال

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ شرح

  مصوب

 2۱3۱7390 ۱765۱965 ۱4574۱80 ۱۱3095۱7 ۱۱224378 هادریافتی

 2۱3۱7390 ۱765۱965 ۱2988785 ۱0058968 75837۱7 از محل درآمدهای استانی

 0 0 ۱585395 ۱250549 364066۱ ی ملیاز محل درآمدها

 ۱9996۱78 ۱5942054 ۱4574۱80 ۱۱3095۱7 ۱۱224378 هاپرداختی

 6۱6972۱ 5۱33394 387060۱ 2993603 273۱834 ایهزینه

های تملک دارایی

 ایسرمایه
8492544 83۱59۱4 ۱0703579 ۱0808660 ۱3826457 

  تخصیص

 ۱9842630 ۱6302620 ۱4447262 ۱0238203 7057946 هادریافتی

 ۱9842630 ۱6302620 ۱4447262 ۱0238203 7057946 از محل درآمدهای استانی

 0 0 0 0 0 از محل درآمدهای ملی
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 1391 -95خالصه بودجه استانی:  -1جدول 
 میلیون ریال

 ۱2۱23609 935۱684 ۱0597743 6269905 5975604 هاپرداختی

 587536۱ 4639040 3824442 2978489 2644508 ایهزینه

های تملک دارایی

 ایسرمایه
333۱096 329۱4۱6 677330۱ 47۱2644 6248248 

  عملكرد

 ۱9842630 ۱6302620 ۱4447262 ۱0238203 7057946 هادریافتی

 ۱9842630 ۱6302620 ۱4447262 ۱0238203 7057946 از محل درآمدهای استانی

 0 0 0 0 0 از محل درآمدهای ملی

 ۱2۱۱224۱ 827۱۱6۱ ۱0307505 622306۱ 5974320 هاپرداختی

 5863993 46۱30۱5 35543۱0 2977966 2644508 ایههزین

های تملک دارایی

 ایسرمایه
33298۱2 3245095 6753۱95 3658۱46 6248248 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 و عمرانی ایهزینهاعتبارات عملكرد  -2

میلیون  5863993 ای استان از محل درآمد عمومی برابر، عملکرد اعتبارات هزینه۱395در سال 

 2در جدول  ۱395های اجرایی استان در سال ریال بوده است. عملکرد اعتبارات جاری دستگاه

، سازمان مسکن و شهرسازی و اداره کل راه و ۱39۱شده است. الزم به ذکر است که در سالارائه

و امور اجتماعی  ترابری باهم ادغام گردیده و تحت عنوان اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل کار

و سازمان صنایع  و رفاه اجتماعی کار و اداره کل تعاون باهم ادغام و تحت عنوان اداره کل تعاون،

و تجارت به فعالیت خود  معدن و معادن با سازمان بازرگانی ادغام و تحت عنوان سازمان صنعت،

 .اندادامه داده
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 1395ز محل درآمد عمومی: های اجرایی اعملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 ۱395 دستگاه اجرایی

 5863993 جمع

 775549 استانداری

 0 احوالاداره کل ثبت

 0 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 6۱۱2۱ اداره کل اوقاف و امور خیریه

 0 اداره کل امور مالیاتی فارس

 49646 اداره کل بازرسی و نظارت

 93079 اد اسالمیاداره کل فرهنگ و ارش

 604756 ها و اقدامات تأمینی و تربیتیاداره کل زندان

 45622 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 ۱45620 اداره کل ورزش و امور جوانان فارس

 20۱853 اداره کل دامپزشکی

 302864 اداره کل منابع طبیعی

 ۱36283 زیستاداره کل حفاظت محیط

 380952 و شهرسازی فارساداره کل راه 

 0 اداره کل راه و شهرسازی الرستان

 ۱43440 و رفاه اجتماعی کار اداره کل تعاون،

 7067۱ اداره کل امور عشایر

 59025 اداره کل هواشناسی

 0 شورای عالی حوزه علمیه قم

 0 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 0 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 0 انشگاه پیام نورد

 0 بسیج سازندگی سپاه فجر فارس

 0 جامعه المصطفی العالمیه
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 1395ز محل درآمد عمومی: های اجرایی اعملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 ۱395 دستگاه اجرایی

 0 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

 0 های عمومی کشورنهاد کتابخانه

 0 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 0 اداره کل گمرک

 20000 نیروی انتظامی

 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

 ۱20۱65 کل انتقال خون فارساداره 

 0 احمر فارسجمعیت هالل

 3632۱8 وپرورش فارسسازمان آموزش

 ۱57425 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 447440 اداره کل بهزیستی

 894۱۱ اداره کل پزشکی قانونی

 ۱۱32525 سازمان جهاد کشاورزی

 742۱6 سازمان امور اقتصادی و دارایی

 6۱75۱ میسازمان تبلیغات اسال

 6664 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 0 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۱70205 دستی و گردشگری فارسمیراث فرهنگی، صنایع اداره کل

 ۱۱4862 شرکت آب و فاضالب روستایی فارس

 0 ای فارسشرکت سهامی سازمان آب منطقه

 0 شهرداری شیراز

 0 و خدمات بهداشتی و درمانی فارس دانشگاه علوم پزشکی

 0 دانشگاه شیراز

 0 سازمان صداوسیمای مرکز فارس

 3۱695 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی
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 1395ز محل درآمد عمومی: های اجرایی اعملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 ۱395 دستگاه اجرایی

 0 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 6248248 ابرعمرانی استان از محل درآمد عمومی برعملکرد اعتبارات  ۱395در سال 

بیشترین سهم درصد افزایش داشته است.  8/70 ریال بوده که نسبت به سال قبل میلیون

ای فارس شرکت سهامی آب منطقه مربوط به ،اعتبارات عمرانی از کل اعتبارات عمرانی استان

درصد( و  ۱/6(، شرکت آبفا روستایی )درصد 9/8) اداره کل راه و شهرسازی فارس درصد(، 8/۱7)

 (.3)جدول  بوده استدرصد(  7/4) های استانشهرداری

 

 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱395 دستگاه اجرایی

 6248248 جمع

 ۱49032 استانداری

 77۱9 احوالاداره کل ثبت

 5223 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 4000 اداره کل دادگستری

 74662 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 0 اداره کل امور مالیاتی فارس

 3۱638 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۱02844 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 425329 اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

 22548 اداره کل دامپزشکی

 47۱20 اداره کل منابع طبیعی

 ۱4403 زیستاظت محیطاداره کل حف

 465609 اداره کل راه و شهرسازی فارس
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱395 دستگاه اجرایی

 ۱83768 اداره کل راه و شهرسازی الرستان

 65846 اداره کل امور عشایر

 38۱۱ اداره کل بازرسی و نظارت

 ۱0987 اداره کل هواشناسی

 26029 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 0 انهای استای و پایانهونقل جادهاداره کل حمل

 ۱70 اداره کل پست

 0 اداره کل اطالعات

 ۱6805 کار و رفاه اجتماعی استان فارس ،اداره کل تعاون

 7567 اداره کل گمرک

 0 های فارساداره کل فرودگاه

 2۱976 ها و اقدامات تأمینی و تربیتیاداره کل زندان

 0 اداره کل بیمه سالمت

 ۱84574 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 4286 ره کل پزشکی قانونیادا

 52۱3 ای آموزشی انتقال خون فارسپایگاه منطقه

 ۱7258 پارک علمی و تحقیقاتی استان فارس

 0 جهاد دانشگاهی

 393۱5 احمر فارسجمعیت هالل

 39676 دانشگاه شیراز

 ۱8۱ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب -دانشگاه شیراز

 2۱800 دانشگاه صنعتی شیراز

 0 مرکز آموزش عالی کازرون

 ۱993۱4 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

 27200 دانشکده علوم پزشکی و خدمات...فسا

 ۱03۱5 دانشکده علوم پزشکی و خدمات...جهرم

 20235 مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش-دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱395 دستگاه اجرایی

 ۱7309 دانشگاه پیام نور

 ۱000 اسباتدیوان مح

 0 دستی فارسصنایع اداره کل

 0 سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

 0 سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.

 35۱4 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 63764 و گردشگری صنایع میراث فرهنگی، اداره کل

 ۱70۱84 وپرورشسازمان آموزش

 367۱۱ اداره کل بهزیستی

 ۱5۱۱۱0 جهاد کشاورزی سازمان

 0 آوریرسانی علوم و فنای اطالعمرکز منطقه

 0 آهن جمهوری اسالمیشرکت سهامی راه

 0 های کشورشرکت مادر تخصصی فرودگاه

 ۱8330 های علمیهشورای عالی حوزه

 8757 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 ۱87۱8 سازمان تبلیغات اسالمی

 330 اسالمی فارس حوزه هنری سازمان تبلیغات

 ۱9600 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

 0 های علمی و صنعتیسازمان پژوهش

 3000 ای فارسشرکت سهامی برق منطقه

 265020 شرکت آب و فاضالب روستایی

 ۱328۱26 ایشرکت سهامی سازمان آب منطقه

 4۱۱698 شرکت آب و فاضالب فارس

 0 شرکت مخابرات فارس

 286343 آب و فاضالب شیرازشرکت 

 67456 های صنعتیشرکت سهامی شهرک

 92538 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱395 دستگاه اجرایی

 0 3شرکت سهامی غله و بازرگانی منطقه 

 0 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

 0 شرکت ملی گاز استان فارس

 ۱4۱39 شرکت سهامی توزیع برق استان فارس

 9340 ی توزیع برق شیرازشرکت سهام

 826663 های استانشهرداری

 23484 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

 87۱8 فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس

 5327 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 600 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 0 یفنّاورای علوم و کتابخانه منطقه

 6233 و تحقیقات صنعتیاداره کل استاندارد 

 5۱40 های عمومیاداره کل کتابخانه

 0 مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی

 73480 وزارت راه و شهرسازی

 ۱9۱97 وبودجهسازمان برنامه

 460 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین

 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0 ر استان فارسسازمان بسیج سازندگی سپاه فج

 22942 ارتش -های بسیجهزینه–ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 0 اداره کل تعزیرات حکومتی

 3870 دانشگاه علوم پزشکی الرستان

 0 دانشگاه علمی کاربردی

 0 ایدانشگاه فنی و حرفه

 0 سازمان قضایی نیروهای مسلح

 0 مومی دولتیها و تأسیسات عسازمان مجری ساختمان

 0 مرکز آموزش عالی استهبان
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱395 دستگاه اجرایی

 0 های عمومی کشورنهاد کتابخانه

 3500 وزارت اطالعات

 500 مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنیاد

 500 نخبگان ملی بنیاد

 992 دانشگاه فسا

 3200 علمیه حوزه خدمات مرکز

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 استانمی درآمدهای عمو -3

نسبت به سال  کهمیلیون ریال بوده  ۱9842630استان عملکرد درآمدهای عمومی  ۱395در سال 

 ۱/89 برابر از درآمدهای استان یمالیاتسهم درآمدهای  یافته است.افزایشدرصد  7/2۱قبل 

درصد بوده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است. میزان درآمدهای عمومی استان به تفکیک 

 شده است.ارائه 4وع درآمد و همچنین میزان برآورد، مصوب و تخصیص در جدول ن

 

 1392-95درآمدهای عمومی استانی:  -4جدول 

 میلیون ریال 

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 شرح
 2۱3۱7390 ۱765۱965 ۱2988785 ۱0058968 مصوب 

 ۱7995780 ۱523۱069 ۱۱0732۱۱ 88478۱7 درآمدهای مالیاتی
 4۱35835 3777056 26۱82۱2 2309584 هایات شرکتمال-بند اول
 5729330 4580425 385932۱ 3۱59098 مالیات بر درآمد-بند دوم
 509590 474667 5۱0222 456259 مالیات بر ثروت-بند سوم
 0 0 0 0 مالیات بر واردات-بند چهارم

 762۱025 639892۱ 4085456 2922876 مالیات بر کاال و خدمات-بند پنجم
 5۱200 26200 9095 23442 رآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولتد

 ۱۱62240 ۱04264۱ 939772 635862 درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال
 ۱388980 ۱078260 849۱53 504686 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 7۱8800 273600 ۱۱6569 46350 درآمدهای متفرقه
 390 ۱95 985 8۱۱ ایرمایههای سواگذاری دارائی
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 1392-95درآمدهای عمومی استانی:  -4جدول 

 میلیون ریال 

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 شرح
 ۱9842630 ۱6302620 ۱4447262 ۱0238204 عملكرد

 ۱769۱664 ۱38206۱6 ۱2385603 8554۱49 درآمدهای مالیاتی
 277260۱ 33۱3407 3545604 24530۱7 هامالیات شرکت -بند اول
 654760۱ 5038742 3786268 2764646 مالیات بر درآمد -بند دوم
 749743 54۱578 5۱3379 388557 ثروت مالیات بر -بند سوم
 0 0 0 0 مالیات بر واردات -بند چهارم

 762۱7۱9 4926889 4450352 2947929 مالیات بر کاال و خدمات -بند پنجم
 72490 54247 3530۱ 34469 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 ۱097433 ۱۱03764 974966 820440 درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال
 897649 ۱2۱2932 90440۱ 72722۱ درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 83373 ۱۱0970 ۱46977 ۱0۱725 درآمدهای متفرقه
 2۱ 9۱ ۱4 200 ایهای سرمایهواگذاری دارائی

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 ۱394مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 51 بانكداری 

 

 بانکـداری
گذاران توسط شبکه بانکی صورت ها و اعطای آن به سرمایهلق پول از طریق جذب سپردهخ

انداز خصوصی و هدایت آن در مسیر گیرد. بدین ترتیب که سیستم بانکی با تجهیز پسمی

بنابراین ؛ گرددهای تولیدی را موجب میزا، نهایتاً گسترش ظرفیتهای تولیدی و اشتغالفعالیت

ل بیشتر از طریق سیستم بانکی صورت گیرد، اقتصاد دارای عملکرد بهتری هر چه گردش پو

ها باشد. بررسیگذاری میمیزان سپردهها ترین شاخصخواهد بود. در این رابطه یکی از مهم

 بخشی بوده است. رضایتها در استان روند دهند که روند زمانی جذب سپردهنشان می

 

 هابانکی مردم نزد هاسپرده -1

های های استان فارس شامل بانکر اساس اطالعات بانک مرکزی مانده انواع سپرده نزد بانکب

دولتی، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی در سال 

 ها طی دورهمیلیارد ریال بوده است. بررسی روند زمانی میزان سپرده 53۱436برابر  ۱395

های مردم دارد. نرخ رشد های استان در جذب سپردهز موفقیت نسبی بانک، حکایت ا95-۱387 

باشد. در سطح کشور میزان درصد می 2/27ها طی دوره مذکور، ی حجم سپردهمتوسط ساالنه

درصد بوده است. همچنین درصد  5/26ی این متغیر طی همین دوره، رشد متوسط ساالنه

درصد  ۱6برابر  ۱394نسبت به سال  ۱395ر سال های بانکی استان دافزایش میزان سپرده

 9/۱9محاسبه گردیده است. درصد افزایش این متغیر در سطح کشور طی دوره یادشده معادل 

ها در استان ها درزمینۀ جذب سپرده، عملکرد بانک۱395دیگر در سال عبارتدرصد بوده است. به

 ستان نسبت به کشور طی دوره زمانیهای بانکی اتر بوده است. سهم سپردهاز کشور پایین

، روندی ۱392ابتدای دوره یادشده تا سال  دهد که میزان این شاخص طی، نشان می95-۱387 

روندی  ۱393-95، روندی فزاینده و در دوره ۱392-93های تقریباً ثابت داشته، در فاصله سال

 د بوده است.درص 2/4، میزان این شاخص معادل ۱395در سال کاهنده داشته است. 
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های دوره سالدهد که در همهگذاری در استان فارس و کشور نشان میمقایسه سرانه سپرده

های پایانی گذاری در کشور باالتر از استان بوده و هر چه به سالموردبررسی، سرانه سپرده

 5/۱7گذاری در استان فارس از شود. سرانه سپردهشویم این شکاف بیشتر میتر مینزدیک

یافته است. نرخ رشد ، افزایش۱395میلیون ریال در سال  5/۱09به  ۱387میلیون ریال در سال 

درصد و میزان افزایش آن طی دوره  8/25متوسط ساالنه این شاخص در استان طی دوره مذکور، 

 4/۱8و  9/24درصد بوده است. این ارقام در سطح کشور به ترتیب  7/۱4معادل  95-۱394

 (.۱ت )جدول درصد بوده اس
 

های گذاری استان فارس و کشور طی سالهای بانكی و سرانه سپردهمیزان سپرده -1جدول 

95-1387 

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱389 ۱387 شرح

های بانکی استان فارس سپرده
 )میلیارد ریال(

77692 ۱23638 274939 36۱۱72 458248 53۱436 

 های بانکی کشورسپرده
 )میلیارد ریال(

۱94328۱ 3۱8767۱ 6844۱66 8۱9276۱ ۱06۱90۱5 ۱2728364 

های استان فارس به نسبت سپرده
 درصد(کشور )

4 3/9 4 4/4 3/4 2/4 

گذاری در استان سرانه سپرده
 فارس )میلیون ریال(

۱7/5 27/2 58/5 ۱/76 5/95 5/۱09 

گذاری در کشور سرانه سپرده
 (میلیون ریال)

26/9 43 6/88 ۱/۱05 5/۱34 3/۱59 

 

 های بانكی و سرانه ...میزان سپرده-1ادامه جدول 

 شرح
نرخ رشد ساالنه طی 

 )درصد( ۱387-95دوره 
درصد تغییرات طی 

 ۱394-95های سال

 ۱6 2/27 میلیارد ریال(فارس )های بانکی استان سپرده

 9/۱9 5/26 میلیارد ریال(کشور )های بانکی سپرده

 -3/2 6/0 درصد(کشور )های استان فارس به نسبت سپرده

 7/۱4 8/25 میلیون ریال(فارس )گذاری در استان سرانه سپرده

 4/۱8 9/24 (میلیون ریالکشور )گذاری در سرانه سپرده

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات گزارش
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 هاسپردهتـرکیب  -2

های استان اعم از دولتی، ه بانکهای بانکی بحث شده در قسمت قبل مربوط به کلیمانده سپرده

خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی بوده که از سایت 

به اطالعات بانک مرکزی در مورد ترکیب  بانک مرکزی اخذشده است. به دلیل عدم دسترسی

های بانکهها و مؤسسات ذکرشده، در این قسمت ترکیب مجموع سپردهای بانکی بانکسپرده

تجارت، توسعه صادرات، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی، ) ییها

بانک، حکمت ایرانیان، سینا و ایران زمین( موردبررسی قرار صنعت و معدن، پاسارگاد، پست

گیرد که اطالعات آن در سالنامه آماری استان موجود است. با عنایت به اینکه حجم می

های باشد، ترکیب سپردههای یادشده میهای استان متعلق به بانکی از سپردهچشمگیر

 های استان باشد.تواند معرف قابل قبولی برای کل سپردههای یادشده میبانک

دهد که در این سال، نشان می ۱395های یادشده در سال بررسی ترکیب میزان سپرده بانک

های درصد سپرده 2/47گذاری بلندمدت، ه سرمایهها را سپرددرصد از میزان سپرده 8/34

الحسنه جاری و درصد قرض ۱/8انداز، الحسنه پسدرصد قرض 8/5مدت، گذاری کوتاهسرمایه

ها را درصد از میزان سپرده 82داده است. درمجموع ها تشکیل میدرصد را نیز سایر سپرده 2/4

 داده است.گذاری تشکیل میهای سرمایهسپرده

درصد از تعداد  ۱/46دهد که حدود ها در سال یادشده نشان میسی فراوانی تعداد سپردهبرر

ها داده است و بیشترین درصد سپردهانداز تشکیل میالحسنه پسهای قرضها را سپردهسپرده

درآمد و بعضاً متعلق به این نوع سپرده بوده است. معموالً این نوع سپرده گذاری توسط اقشار کم

های بانکی استان را درصد از تعداد سپرده 6/26گیرد. در سال مذکور ط جامعه صورت میمتوس

گذاری بلندمدت های سرمایهدرصد آن را سپرده 2/8مدت و گذاری کوتاههای سرمایهسپرده

درصد و  ۱/۱5ها، الحسنه جاری از کل سپردههای قرضداده است. سهم تعداد سپردهتشکیل می

 (.2درصد بوده است )جدول  4ها ر سپردهسهم تعداد سای
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 1395های استان در پایان سال ها نزد بانکتعداد و مبلغ انواع سپرده -2جدول 

 هاانواع سپرده
 تعداد

 )فقره(

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 هاسهم انواع سپرده

 تعداد

 )درصد(

 مبلغ

 )درصد(

 ۱00 ۱00 442433250 22304۱43 جمع

 ۱/8 ۱/۱5 357۱6625 3372939 یالحسنه جارقرض

 8/5 ۱/46 25573822 ۱0283476 اندازالحسنه پسقرض

 2/47 6/26 208652585 59233۱4 مدتگذاری کوتاهسرمایه

 8/34 2/8 ۱54۱02359 ۱8259۱6 گذاری بلندمدتسرمایه

 2/4 4 ۱8387859 898498 سایر

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 اندازپسجاری و  الحسنهقرضی هاسپرده -2-1

های های استان شامل بانکالحسنه جاری نزد بانکهای قرض، میزان سپرده۱395در سال 

تجارت، توسعه صادرات، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی، صنعت و 

میلیون ریال  357۱6625معادل  و ایران زمین سینا بانک، حکمت ایرانیان،ارگاد، پستمعدن، پاس

داده است. های مزبور را تشکیل میهای بانکی بانکدرصد از کل میزان سپرده ۱/8بوده که 

شود برده میهای دیداری ناماهمیت این نوع سپرده که در اقتصاد از آن تحت عنوان سپرده

شود و داشته میهها نگقانونی در بانکذخیره عنوان ها بهجهت است که قسمتی از این سپردهازآن

 گیرد.گذاران و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار میها در اختیار سرمایهبقیه سپرده

های طرف و پرداخت بهره به حسابها ازیکبدیهی است در صورت افزایش کارایی بانک

د و گیرالحسنه جاری، حجم مبادالت و دادوستدها بیشتر از طریق نظام بانکی صورت میقرض

ها نسبت به کند. البته امروزه بانکاین مسئله به رونق اقتصادی کشور کمک شایان توجهی می

 کنند.دهند، قسمتی از این دین را ادا میقبل با توجه به خدمات بیشتری که به مشتریان ارائه می

از  باشد. مزیت این نوعانداز میالحسنه پسقرض سپرده الحسنه،های قرضنوع دیگر سپرده

در این نوع از  کند.انداز از اقشار مختلف جامعه میگذاری آن است که مبادرت به جذب پسسپرده



 55 بانكداری 

آوری و این منابع در مسیر رشد و اندازهای اندک قشرهای ضعیف جامعه جمعها، حتی پسسپرده

که  گرددگذاری موجب میگیرد. هرچند رواج این نوع از سپردهتوسعه اقتصادی جامعه قرار می

اندازهای اندک جامعه نیز جهت انداز در جامعه تقویت شود و بتوان حتی از پسفرهنگ پس

روش اعطای سود  بایست دررسد میهای اقتصادی جامعه مدد جست ولی به نظر میگردش چرخ

 کشی( تجدیدنظر به عمل آورد.)قرعه گذاریاین نوع سپرده

انداز جمعاً به مبلغ الحسنه پسضفقره سپرده قر ۱0283476تعداد  ۱395در سال 

های مزبور موجود بوده است. بر این اساس در سال مذکور میلیون ریال نزد بانک 25573822

انداز معادل الحسنه پسهای قرضگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهمتوسط میزان سپرده

هزار ریال در  2487متوسط طور گذار بهدیگر هر سپرده عبارت هزار ریال بوده است. به 2487

گذاری توسط هر گذاری نموده است. شاخص مذکور میزان اندک سپردهها سپردهاین نوع حساب

درصد از کل  8/5 سازد. در سال مذکوربی نمایان میخوها را بهگذار در این نوع حسابسپرده

 ده است.داها تشکیل میهای یادشده را این نوع از سپردههای بانکمیزان سپرده

 
 گذاریسرمایهی هاسپرده -2-2

گذاری در اقتصاد بسیار بااهمیت است. با استفاده از این نوع های سرمایهکاربرد و نقش سپرده

اند: گذاری بر دو نوعهای سرمایهگردد. سپردهها، کنترل و نظارت بر اقتصاد میسر میسپرده

مدت به گذاری کوتاهفقره سپرده سرمایه 59233۱4، تعداد ۱395در سال . مدت و بلندمدتکوتاه

های مزبور موجود بوده است. بر این اساس در سال میلیون ریال نزد بانک 208652585مبلغ 

گذاری های سرمایهگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهمذکور، متوسط میزان سپرده

گذاری در متوسط سپردهدهد که هزار ریال بوده است. شاخص فوق نشان می 35226مدت، کوتاه

های استان درصد از کل میزان سپرده 2/47 ر سال مذکورباشد. دها در استان پائین میاین حساب

 داده است.ها تشکیل میرا این نوع از سپرده

گذاری بلندمدت به مبلغ فقره سپرده سرمایه ۱8259۱6همچنین در سال مذکور، تعداد 
های مزبور موجود بوده است. در سال مذکور، متوسط میزان میلیون ریال نزد بانک ۱54۱02359

هزار ریال  84397گذاری بلندمدت، های سرمایهگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهسپرده
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های مزبور به این نوع از های بانکدرصد از کل میزان سپرده 8/34 بوده است. در سال یادشده
 ها اختصاص داشته است.سپرده

 

 استان هایبانکعملكرد  -3

ها، بهترین عملکرد را درزمینۀ درصد میزان سپرده 4/۱7، بانک ملی با جذب ۱395تا پایان سال 

های استان داشته است. پس از بانک ملی، بانک ملت و تجارت به ترتیب با جذب جذب سپرده

عملکرد مربوط ترین اند. در سال یادشده، پایینهای بعدی قرار داشتهدرصد در رده 2/۱4و  6/۱6

 (.3درصد( بوده است )جدول  04/0به بانک توسعه صادرات و بانک سینا )هر کدام 

 
 

  1395های استان درزمینۀ جذب نقدینگی در سال عملكرد بانک -3جدول 

 هادرصد سپرده )میلیون ریال(هامبلغ سپرده نام بانک

 2/۱4 628۱5656 تجارت

 04/0 ۱65903 توسعه صادرات

 6/5 2474۱862 سپه

 9/5 25920347 رفاه کارگران

 3/۱2 54302868 صادرات

 ۱/8 35780363 کشاورزی

 4/9 4۱4۱8345 مسکن

 6/۱6 7344248۱ ملت

 4/۱7 768۱7959 ملی

 ۱/0 632999 صنعت و معدن

 5/۱ 68۱7529 پاسارگاد

 5/0 24۱5899 بانکپست

 4/0 ۱789965 حکمت ایرانیان

 04/0 ۱7۱074 سینا

 8 35200000 ان زمینایر

 ۱00 442433250 جمع

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 تسـهیالت اعطائی -4

های تجارت، توسعه صادرات، های استان شامل بانکجمع کل مانده تسهیالت اعطایی بانک

 بانک،ارگاد، پستسپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی، صنعت و معدن، پاس

میلیون ریال بوده که  ۱576۱3354معادل  ۱395در سال  زمینو ایران سینا حکمت ایرانیان،

درصد برخوردار بوده است. از کل مانده تسهیالت  3/8معادل  کاهشیاز  ۱394نسبت به سال 

درصد در  5/۱2درصد در بخش کشاورزی،  7/۱۱برابر  ۱395های استان در سال اعطایی بانک

درصد در بخش خدمات  5/55درصد در بخش مسکن و ساختمان و  3/20، بخش صنعت و معدن

و بخش دیگر بخش خدمات و بازرگانی، بیشترین عملکرد عبارتشده است. بهو بازرگانی تزریق

اند. مقایسه ترکیب جذب اعتبارات داشته جذب اعتباراتکمترین عملکرد را در زمینه  کشاورزی

گویای این مطلب است که از سهم  ۱395و  ۱394ای ههای اقتصادی در سالبرحسب بخش

خدمات  ختمان کاسته شده و به سهم بخشو مسکن و سا ، صنعت و معدنکشاورزی هایبخش

های استان طی دوره مانده تسهیالت پرداختی بانکروند تغییرات افزوده گردیده است.  و بازرگانی

روندی کاهشی و در  ساختمان مسکن وو  صنعت و معدن کشاورزی، هایدر بخش 95-۱394

است. طی دوره یادشده، میزان مانده تسهیالت بوده بخش خدمات و بازرگانی روندی افزایشی

و  7/۱6 ،۱6به ترتیب  مسکن و ساختمانو  صنعت و معدن کشاورزی،های پرداختی به بخش

 7/0نی بخش خدمات و بازرگا میزان مانده تسهیالت پرداختی بهو  داشته کاهشدرصد  9/۱8

 (.5)جدول درصد افزایش داشته است 
 

های استان به بخش غیردولتی برحسب میزان مانده تسهیالت پرداختی بانک -5جدول 

 : میلیون ریالواحد       های عمده اقتصادیبخش

 سال
 

 های اقتصادیبخش

 ۱395سال  ۱394سال 
 دورهدرصد تغییرات مبالغ طی 

 مبلغ 95-۱394
 سهم

 )درصد(
 مبلغ

 همس
 )درصد(

 -۱6 7/۱۱ ۱837۱۱36 7/۱2 2۱863۱20 کشاورزی

 -7/۱6 5/۱2 ۱9675750 8/۱3 236۱8472 صنعت و معدن

 -9/۱8 3/20 32048734 23 39534645 مسکن و ساختمان

 7/0 5/55 875۱7734 5/50 86886840 خدمات و بازرگانی
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 سال
 

 های اقتصادیبخش

 ۱395سال  ۱394سال 
 دورهدرصد تغییرات مبالغ طی 

 مبلغ 95-۱394
 سهم

 )درصد(
 مبلغ

 همس
 )درصد(

 -3/8 ۱00 ۱576۱3354 ۱00 ۱7۱903077 جمع

 ۱395استان، مأخذ: سالنامه آماری 

 هاسپردهشاخص نسبت تسهیالت اعطایی به  -5

های های استان فارس شامل بانکبر اساس اطالعات بانک مرکزی مانده انواع سپرده نزد بانک

دولتی، خصوصی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی در سال 

ه مانده میزان تسهیالت اعطایی معادل کبوده، درحالی میلیارد ریال 53۱436برابر  ۱395

ها در میلیارد ریال بوده است. بر این اساس نسبت مانده تسهیالت اعطایی به سپرده 297853

 6/57معادل  ۱394گردد. این نسبت در سال درصد محاسبه می 56سال مذکور در استان برابر 

های اقتصادی و ح فعالیتدرصد بوده است. بدیهی است که بهبود نسبت فوق باعث افزایش سط

، استان فارس از حیث میزان شاخص فوق در بین ۱395گردد. در سال رونق اقتصادی می

های کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و گلستان به ترتیب با و استان 28های کشور حائز رتبه استان

د. بررسی فوق انهای اول تا سوم بوده، حائز رتبه5/۱۱0و  5/۱۱9، 6/۱24هایی معادل نسبت

های های استان فارس در قالب تسهیالت به استاندهد که حجم چشمگیری از سپردهنشان می

 (.6گردد )جدول دیگر تزریق می

 1395ها در سال های کشور و رتبه آنهای استاننسبت تسهیالت اعطایی به سپرده-6جدول 

 میلیارد ریال(ها )مانده سپرده استان
 مانده تسهیالت

 لیارد ریال()می

 نسبت تسهیالت به سپرده

 رتبه درصد(میزان )

 22 77/0 24۱708 3۱3848 آذربایجان شرقی

 ۱5 86/2 ۱4۱499 ۱64۱44 آذربایجان غربی

 6 ۱02/۱ 65765 64382 اردبیل

 24 68/2 458246 67۱522 اصفهان

 3۱ 52/5 ۱26823 24۱424 البرز

 2 ۱۱9/5 40407 3380۱ ایالم
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 1395ها در سال های کشور و رتبه آنهای استاننسبت تسهیالت اعطایی به سپرده-6جدول 

 25 63/4 72023 ۱۱3689 بوشهر

 ۱8 80/4 6025234 7492939 تهران

 7 97/9 64034 65420 چهارمحال و بختیاری

 ۱9 80/۱ 4۱899 52292 خراسان جنوبی

 30 52/7 304369 577595 خراسان رضوی

 4 ۱۱0/0 42095 38274 خراسان شمالی

 29 55/9 2۱22۱6 3799۱4 خوزستان

 8 96/4 68044 70572 زنجان

 ۱۱ 93/8 6395۱ 68۱60 سمنان

 26 60/3 50749 84۱۱0 سیستان و بلوچستان

 28 56/0 297853 53۱436 فارس

 9 96/3 92679 96280 قزوین

 27 56/2 7۱998 ۱28۱52 قم

 ۱3 90/6 59343 65530 کردستان

 ۱4 87/4 20۱475 2304۱6 کرمان

 ۱6 86/۱ 9979۱ ۱۱5906 کرمانشاه

 ۱ ۱24/6 3566۱ 28626 کهگیلویه و بویراحمد

 3 ۱۱0/5 ۱05432 95406 گلستان

 ۱2 92/7 ۱67259 ۱80397 گیالن

 5 ۱07/5 8۱042 75364 لرستان

 ۱0 94/5 26۱780 276897 مازندران

 23 75/5 89035 ۱۱7928 مرکزی

 20 79/5 8700۱ ۱09400 هرمزگان

 2۱ 78/6 8۱389 ۱03484 همدان

 ۱7 82/۱ ۱۱58۱4 ۱4۱059 یزد

کزی جمهوری اسالمی ایرامأخذ: بانک مر
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 تجارت خارجی

 صادرات غیرنفتی استان فارس -1

 میزان و روند صادرات -1-1

میلون دالر و مجموع  4/232برابر  ۱395در سال  غیرنفتی استانصادرات  عملکرد نه ماهه 

نسبت به سال  میلیون دالر بوده که 3۱9برابر  ۱395ارزش صادرات غیر نفتی استان در سال 

بر اساس گزارش عملکرد صادرات نه ماهه سال است. درصدی را تجربه کرده  3/8کاهش ، قبل

و کمترین آن  ، بیشترین سهم از صادرات استان ازلحاظ ارزش مربوط به بخش صنعت۱395

 (. ۱بوده است )جدول  مربوط به بخش معدن

 

 میلیون دالر 1395در سال  ستانارزش صادرات غیرنفتی ا -1جدول                                  

 ۱395 ۱395عملکرد نه ماهه  

  ۱/۱۱4 صنعت

 ۱/0 معدن

 7/7 کشاورزی

 9/5 دستیفرش و صنایع

 6/۱04 خدمات

 3۱9 4/232 جمع

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس                      

 

و  (میلیون دالر ۱050) ۱39۱در سال  ،رنفتیمیزان صادرات غیحداکثر  ،۱395تا  ۱390دوره  طی

 (.2)جدول  بوده است (میلیون دالر 256) ۱393حداقل مقدار آن در سال 
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 میلیون دالر 1390-95ارزش صادرات غیرنفتی استان:  -2جدول 

 سال 

 شرح
۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 درصد تغییرات

 95-94 

 -3/8 3۱9 348 256 598 ۱050 3/483 جمع

  4/209 ۱28 209 279 2/۱87 صنعت

 
 ۱/5 9/25 ۱97 4۱7 4/43 معدن

 2/۱26 ۱/۱02 ۱80 3۱۱ 4/۱83 کشاورزی

 3/7 - ۱2 43 3/69 دستیفرش و صنایع

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس    

 

 صادرات غیرنفتی کشور ازسهم استان  -1-2

طور به ۱395 تا ۱390دوره  در، صادرات غیرنفتی کشورکل  ازسهم صادرات غیرنفتی استان 

 ۱395همچنین سهم صادرات غیرنفتی استان در سال است.  شدهمحاسبهدرصد  4/۱برابر  متوسط

 (.3جدول )درصد بوده است  7/0در مقایسه با کشور برابر 
 

 1390 -95صادرات غیرنفتی استان درکل صادرات غیرنفتی کشور:  سهم -3جدول 

 سال

 رحش
۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 7/0 8/0 7/0 9/۱ 3/3 ۱0/۱ درصد(کشور )سهم استان در کل صادرات غیرنفتی 

 فارس مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  
 

 تجارت از طریق گمرک استان -2

هزار تن به ارزش  3/657 س برابراز طریق گمرکات فار صادرشدهمقدار کاالهای  ۱395در سال 

یافته درصد نسبت به سال قبل افزایش 7بوده که ازلحاظ ارزش، به میزان میلیون دالر  ۱98

میلیون  3۱9) ۱395کل صادرات غیرنفتی استان در سال با ارزش . این مقدار در مقایسه است

 طریق گمرکات فارسدرصد از کل صادرات غیرنفتی استان، از  ۱/62که  دهدمینشان  ،دالر(
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است.  صادرشده )منطقه ویژه اقتصادی شیراز، فرودگاه شیراز، فرودگاه الر و فرودگاه المرد(

درصد  ۱7نسبت به سال قبل،  ۱395ترتیب سهم گمرکات فارس از صادرات کاال در سال اینبه

 .(4)جدول  افزایش یافته است
 

 1390-95مرکات استان: مقدار و ارزش کاالهای صادرشده از طریق گ -4جدول 
 درصد -میلیون دالر -هزار تن 

 سال 
 شرح

۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 
 درصد تغییرات

95-94 

 9/۱ 3/657 4/645 8/54۱ 2/845 0/۱20 2/85 مقدار

 7 0/۱98 0/۱85 5/۱77 7/۱99 ۱/۱44 7/۱76 ارزش

سهم از کل 
 صادرات

8/25 7/۱3 4/33 3/69 
2/53 ۱/62 

۱7 

 گمرک جمهوری اسالمی ایرانمأخذ:  
 

ارزش واردات گمرک استان  ۱395بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سال 

میلیون دالر بوده که نسبت به سال  84) فرودگاه شیراز و منطقه ویژه اقتصادی شیراز ( برابر 

در مقایسه با ارزش واردات گمرکات یادشده  یافته است. همچنین سهمدرصد کاهش 6/۱5قبل،  

 (.5درصد بوده است )جدول  2/0ارزش واردات گمرکات کل کشور برابر 

 
 

 1395و  1394های گمرک استان و کشور در سال واردات ایمقایسه آمار -5جدول 

 درصد -میلیون دالر -هزار تن 
 درصد تغییرات ۱395 ۱394 

95-94 
 ارزش وزن

 سهم
 وزن

 ارزش

 

 سهم

 ارزش وزن زشار وزن ارزش وزن

 -6/۱5 -3/37 2/0 ۱/0 0/84 0/2۱ 2/0 ۱/0 5/99 5/33 فارس

 - - ۱00 ۱00 43683 33399 ۱00 ۱00 5/4۱538 35۱52 کشور

 مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

و  سهم صادراتشده است. ارائه  6در جدول  ۱395های تجاری استان در سال شاخص

 درصد بوده است. 9/20درصد و  ۱/79به ترتیب  تاناس غیرنفتیاز کل ارزش تجارت واردات 



   

 

 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   64

 

 
 

 1395های تجاری استان در سال شاخص -6جدول 

ارزش 

صادرات 

 غیرنفتی

)میلیون 

 دالر(

ارزش 

 واردات

)میلیون 

 دالر(

حجم 

تجارت 

 غیرنفتی

)میلیون 

 دالر(

نسبت صادرات 

غیرنفتی به 

 واردات

نسبت واردات 

به صادرات 

 غیرنفتی

ل سهم صادرات از ک

ارزش تجارت 

 درصد() غیرنفتی

سهم واردات از کل 

ارزش تجارت 

 درصد() غیرنفتی

3۱9 84 403 8/33 3/0 ۱/79 9/20 

 و گمرک جمهوری اسالمی ایران فارس مآخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 هزینه و درآمد خانوار

 هاقیمتشاخص  -1

و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان در ، شاخص بهای کاالها ۱390سال پایه  بر اساس

درصد  8بوده که درصد تغییر آن نسبت به سال قبل )میزان تورم(،  235برابر  ۱395سال 

( شاخص بهای کاالها و خدمات ۱390)بر اساس سال پایه  ۱394شده است. در سال محاسبه

 (.۱)جدول  تدرصد بوده اس 9/۱۱و میزان تورم  7/2۱7مصرفی خانوارهای شهری استان 

 

 1390 -95شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان:  -1دول ج

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 *۱39۱ ۱390 شرح

 0/235 7/2۱7 6/۱94 7/۱70 4/۱29 ۱/260 شاخص

 0/8 9/۱۱ ۱4 9/3۱ 4/29 20 تورم

 تغییریافته است. ۱390به  ۱383، سال پایه از ۱39۱در سال  *

 (۱390 )سال پایه، ۱395لنامه آماری استان، سال مأخذ: سا

 

دهد که می درصد تغییرات شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، نشان

 درصد تغییر شاخص قیمت ،۱395در سال میزان تورم در کدام گروه از کاالها بیشتر بوده است. 

است. بیشترین  شدهمحاسبهصد در 8 ،نسبت به سال قبل کاالها و خدمات خانوارهای شهری

های کاالها و بعدازآن گروهاست.  بوده درصد( 4/۱9) گروه آموزشقیمت مربوط به  درصد تغیر

. اندداشتهقیمت را  درصد تغییربیشترین درصد(  ۱/۱0درصد( و دخانیات ) 9/۱۱خدمات متفرقه )

 (.2جدول است )بوده درصد(  8/0کمترین درصد تغییر قیمت نیز مربوط به گروه ارتباطات )
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 1390-95 های منتخب کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری:شاخص قیمت گروه -2جدول 

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ ۱390 های کاالها و خدماتگروه
 درصد تغییرات

95-۱394 

 0/8 0/235 7/2۱7 6/۱94 7/۱70 4/۱29 ۱/260 شاخص کل

 0/۱0 8/276 0/25۱ 3/223 0/207 ۱48 8/300 هاها و آشامیدنیخوراکی

 ۱/۱0 7/339 5/308 2/295 3/286 ۱/۱89 228 دخانیات

 6/8 0/277 7/255 7/229 4/۱95 3/۱36 3/263 پوشاک و کفش

 3/7 ۱/۱90 7/۱77 8/۱59 9/۱39 2/۱۱5 6/243 هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

 4/5 5/254 2/24۱ 6/223 4/202 ۱40 237 خانگی و تعمیر و نگهداریمبلمان و لوازم

 4/6 0/265 0/249 3/2۱3 ۱74 5/۱24 5/302 بهداشت و درمان

 3/6 8/236 3/222 8/204 ۱68 ۱/۱25 2/220 ونقلحمل

 8/0 4/۱30 2/۱29 8/۱25 2/۱2۱ 4/۱۱۱ 8/۱00 ارتباطات

 2/4 4/275 9/264 4/22۱ ۱/۱70 5/۱29 6/۱92 تفریح و فرهنگ

 4/۱9 2/۱97 2/۱65 7/۱37 9/۱22 4/۱۱0 2/253 آموزش

 2/9 2/3۱9 7/292 ۱/252 2/2۱3 6/۱45 2/29۱ رستوران و هتل

 9/۱۱ 0/253 8/226 ۱/208 4/۱88 4/۱52 276 کاالها و خدمات متفرقه

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 درآمد سرانه -2

شده که نسبت به سال قبل، میلیون ریال محاسبه 7/۱22درآمد سرانه استان برابر  ۱394در سال 

میلیون ریال بوده  ۱56، برابر ۱394در سال درآمد سرانه کشور . یافته استدرصد افزایش 5/2

است. بر این اساس، استان فارس رتبه پانزدهم درآمد سرانه در کشور را به خود اختصاص داده 

 (.3است )جدول 

 1389-94درآمد سرانه استان و کشور:  -3جدول 

 ریالمیلیون 

 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ ۱390 ۱389 شرح
 درصد تغییرات

 94-93 

 5/2 7/۱22 2/۱۱9 ۱03 9/74 50 2/42 درآمد سرانه استان

 ۱/6 0/۱56 5/۱47 6/۱30 0/98 5/83 5/63 درآمد سرانه کشور

 - ۱5 ۱5 ۱4 ۱5 ۱4 ۱5 رتبه استان

 مرکز آمار ایرانمأخذ: 
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 توزیع درآمد و ضریب جینی -3

در سال  .باشدمیچگونگی توزیع درآمد  گیریاندازه هایمعیاریکی از ب جینی شاخص ضری

، ضریب جینی با استفاده از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سطح مناطق ۱394

دهنده آمده نشاندستشده است. نتایج بهوسیله مرکز آمار ایران محاسبهشهری و روستایی، به

 ضریب جینی کهطوریزیع درآمدها در مناطق شهری استان بوده است. بهبدتر شدن وضعیت تو

یافته است. ولی ضریب جینی افزایش ۱394در سال  36/0به  ۱393در سال  35/0از  شهری

دهنده بهتر شدن وضعیت یافته که نشاننسبت به سال قبل کاهش ۱394روستایی استان در سال 

 (.4بوده است )جدول  توزیع درآمد در مناطق روستایی استان

 

 1390-94ضریب جینی شهری و روستایی استان و کشور:  -4جدول  
 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ ۱390 شرح

 استان
 36/0 35/0 30/0 36/0 35/0 ضریب جینی شهری

 29/0 32/0 32/0 35/0 33/0 ضریب جینی روستایی

 کشور
 37/0 36/0 35/0 35/0 36/0 ضریب جینی شهری

 34/0 34/0 32/0 33/0 34/0 روستاییضریب جینی 

 ۱394نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، سال  -مأخذ: مرکز آمار ایران 
 

 های شهری و روستاییهزینه ساالنه خانوار -4

میلیون ریال بوده که  5/282های ساالنه یک خانوار شهری استان، ، متوسط هزینه۱395در سال 

یافته است. این میزان تغییر برای یک خانوار شهری کشور صد افزایشدر 2/7نسبت به سال قبل 

 (.5درصد بوده است )جدول  5/8

 

 1390-95های ساالنه یک خانوار شهری استان و کشور: متوسط هزینه -5جدول 
 ن ریالمیلیو                                                                                            

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ ۱390 عنوان
 درصد تغییرات

95-94 

 2/7 5/282 8/263 225 ۱98 ۱97 ۱50 فارس

 5/8 284 262 234 9/205 2/۱64 7/۱32 کشور

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان و کشور، سال 
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 9/۱70های ساالنه یک خانوار روستایی استان، ، متوسط هزینه۱395همچنین در سال 

یافته است. این میزان تغییر برای درصد افزایش 5/۱5میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل 

 (.6درصد بوده است )جدول  8/6یک خانوار روستایی کشور 
 

 1390-95های ساالنه یک خانوار روستایی استان و کشور: متوسط هزینه -6جدول  
 میلیون ریال

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ ۱390 عنوان
 درصد تغییرات

95-94 

 5/۱5 9/۱70 8/۱55 0/۱35 0/۱29 3/۱39 2/۱08 فارس

 8/6 9/۱56 9/۱46 5/۱38 6/۱29 ۱/۱08 9/83 کشور

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان و کشور، سال  
 

 غیرخوراکی خانوارهای استان هایهزینهسهم  -5

توان گفت می ها کاهش یابد،نههای غیرخوراکی در کل هزیطول یک دوره اگر سهم هزینهدر 

توان های غیرخوراکی خانوار افزایش یابد، مییافته و چنانچه سهم هزینهسطح رفاه خانوار کاهش

های غیرخوراکی در هزینه ساالنه ، سهم هزینه۱395در سال  یافته است.گفت رفاه خانوار افزایش

های رصد بوده است. سهم هزینهد 6/63درصد و  8/77خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 

به ترتیب برابر با  ۱394غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی استان در سال 

های غیرخوراکی خانوارهای ، سهم هزینهترتیباینبهدرصد بوده است.  ۱/62درصد و  5/76

بهبود سطح  دهندهنشان که یافتهافزایش تا حدودی نسبت به سال قبلو روستایی استان شهری 

 (.7رفاه خانوارهای استان بوده است )جدول 
 

-95 های غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی:سهم هزینه -7جدول 

1390 
 سال

 منطقه
۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 8/77 5/76 3/76 ۱/74 8/72 76 شهری )درصد(

 6/63 ۱/62 ۱/59 5/57 6/57 65 روستایی )درصد(

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 منابع درآمدی خانوارهای استان -6

بگیری، به ترتیب بیشترین ، درآمدهای متفرقه و درآمد از حقوق۱395تا  ۱390های طی سال

 بگیریحقوقدرآمد از  ، سهم۱395در سال اند. سهم را در منابع درآمدی خانوارهای شهری داشته

 است درآمد از مشاغل آزاد و درآمدهای متفرقه کاهش یافتهسهم  و افزایشبه سال قبل نسبت 

 (.8)جدول 

 
سهم متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری برحسب انواع منابع درآمد:  -8جدول 

95-1391 

 سال

 نوع درآمد
۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 (درصد)جمع 

 5/30 9/29 7/30 4/3۱ 6/27 بگیریوقدرآمد از حق

 8/۱0 8/8 3/۱۱ 2/۱3 4/۱۱ بخش عمومی 

 0/0 ۱/0 0/0 ۱/0 08/0 بخش تعاونی 

 5/۱9 0/2۱ 3/۱9 0/۱8 ۱/۱6 بخش خصوصی 

 5/۱4 0/۱5 5/۱3 8/۱4 7/۱6 درآمد از مشاغل آزاد:

 7/۱ 5/۱ 7/۱ 5/۱ 2/۱ کشاورزی 

 7/۱2 5/۱3 9/۱۱ 3/۱3 5/۱5 غیر کشاورزی 

 8/54 ۱/55 8/55 7/53 5/55 درآمدهای متفرقه:

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 
درآمدهای متفرقه و درآمد از  ،۱393تا  ۱390های در مورد خانوارهای روستایی طی سال

اند. بگیری، به ترتیب بیشترین سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستایی استان را داشتهحقوق

بیشترین  های متفرقه به همراه درآمد از مشاغل آزاد، درآمد ،۱395و  ۱394 های لولی در سا

بگیری در رتبه بعدی داشته و درآمد از حقوق استان را سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستایی

 (.9قرارگرفته است )جدول 
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 درآمد: سهم متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسب نوع منابع -9جدول 

95-1391 
 سال

 نوع درآمد
۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 (درصد)جمع 

 0/29 9/28 3/32 ۱/29 8/24 بگیریدرآمد از حقوق

 2/4 4/3 7/2 8/2 ۱/5 بخش عمومی 

 0/0 2/0 3/0 ۱/0 ۱/0 بخش تعاونی 

 7/24 ۱/25 4/29 2/26 5/۱9 بخش خصوصی 

 6/3۱ 4/32 6/28 9/28 7/28 درآمد از مشاغل آزاد

 3/۱7 5/۱9 6/۱8 ۱7 8/۱6 کشاورزی 

 3/۱4 9/۱2 ۱0 8/۱۱ 9/۱۱ غیر کشاورزی 

 2/39 7/38 39 42 3/46 درآمدهای متفرقه

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

نیز  ۱395و  ۱394های مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری و روستایی استان در سال

 شده است.ارائه ۱0ر جدول د

 مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری و روستایی استان -10جدول 

 میلیون ریال

 درآمدها 
درصد  ۱395 ۱394

 تغییرات
95-94 

 درصد مبلغ درصد مبلغ

ی
هر

ش
 

 8/5 ۱00 3/3۱۱ ۱00 2/294 متوسط کل

 2/9 5/30 0/95 9/29 7/87 بگیریدرآمد از حقوق

 3/2 5/۱4 4/45 0/۱5 2/44 د از مشاغل آزاددرآم

 9/4 8/54 9/۱70 ۱/55 2/۱62 درآمدهای متفرقه

یی
ستا

رو
 

 ۱/۱ ۱00 0/۱8۱ ۱00 0/۱79 متوسط کل

 0/2 0/29 5/52 9/28 5/5۱ بگیریدرآمد از حقوق

 -2/۱ 6/3۱ 3/57 4/32 0/58 درآمد از مشاغل آزاد

 3/۱ 2/39 ۱/7۱ 7/38 3/69 درآمدهای متفرقه

۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال   
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 73 تولید ناخالص داخلی استان 

 تولید ناخالص داخلی استان

 ای ای، تولید ناخالص داخلی منطقههای منطقهترین مؤلفه در حسابمهم

Gross Domestic Production per Region )  (ترین شاخص عنوان مهمباشد که بهمی

ای مورداستفاده قرار ر سطح اقتصاد منطقهطور وسیعی دهای اقتصادی بهگیری فعالیتاندازه

عبارت است از ارزش کلیه کاالها و خدمات نهایی که در داخل مرزهای  GDPRگیرد. می

 شود.طی یک سال تولید می (استان)جغرافیایی یک منطقه 

 

 تولید ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت بازار -1

میلیارد ریال  589059رس به قیمت بازار معادل ، محصول ناخالص داخلی استان فا۱394در سال 

میلیارد ریال( را  ۱23۱4220درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور ) 8/4بوده که سهمی معادل 

را  پنجمبه خود اختصاص داده است. در سال یادشده این استان ازلحاظ شاخص موردبحث، رتبه 

 های کشور کسب نموده است.در بین استان

میلیارد ریال بوده  955636های اقتصادی استان معادل دشده، ستانده کل فعالیتدر سال یا

داده است. های اقتصادی کشور را تشکیل میدرصد از کل فعالیت 7/4که سهمی معادل 

 368750های اقتصادی استان معادل همچنین در سال موردبحث، مصرف واسطه کل فعالیت

های اقتصادی کشور درصد از کل مصارف واسطه فعالیت 5/4میلیارد ریال بوده که سهمی معادل 

 را به خود اختصاص داده است.

دهد که های اقتصادی نشان میبررسی شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده کل فعالیت

درصد  6/38درصد و در استان فارس،  40میزان این شاخص در سال مذکور در کل کشور معادل 

های اقتصادی استان را مصرف درصد ارزش ستانده کل فعالیت 6/38دیگر عبارتبه؛ بوده است

هایی که دهد. بدیهی است رشته فعالیتافزوده تشکیل میدرصد آن را ارزش 4/6۱واسطه و 

افزوده بیشتری را بین توانند ارزشباشند، میدارای نسبت مصارف واسطه به ستانده کمتری می

 .(۱ )جدول ندینمایه و ... توزیع عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرما

 



  

 

 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   74

 واحد: میلیارد ریال    1394مقادیر حساب تولید استان فارس و کشور در سال -1جدول 

 افزودهارزش مصرف واسطه ستانده شرح
 محصول ناخالص داخلی

 به قیمت بازار

 589059 586886 368750 955636 استان

 ۱23۱4220 ۱226602۱ 8۱80394 204464۱5 کشور

 8/4 8/4 5/4 7/4 ت استان به کشور )درصد(نسب

 ۱394های کشور، حساب تولید استانمرکز آمار ایران، مأخذ: 

 

، رتبه پنجم را در بین ۱394استان فارس ازلحاظ میزان تولید ناخالص داخلی در سال  هرچند

عیت های کشور دارا بوده است اما ازلحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه دارای وضاستان

های کشور حائز بوده است. چندان مناسبی نیست و از این لحاظ رتبه پانزدهم را در بین استان

میلیون ریال بوده است که از متوسط  7/۱22میزان این شاخص در سال مذکور برای این استان، 

ول جد)دهد. ای را نشان میمالحظهباشد و اختالف قابلمیلیون ریال( پائین تر می ۱56) یکشور

های استان فارس در زمینه توریسم و صنعت، رشد بعد از انقالب اسالمی علیرغم پتانسیل (.2

اقتصادی استان بطئی بوده است. بخصوص صنایع استان از پیشرفت چشمگیری برخوردار 

های اند هرچند که در بخش کشاورزی با تحوالت بیشتری در مقایسه با سایر بخشنبوده

 ایم.اقتصادی مواجه بوده
 

ها های کشور و رتبه آنتولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان-2جدول 

 1394در سال 

 

 

 

 استان
 ریال( میلیونسرانه )تولید ناخالص داخلی  میلیارد ریال() یداخلتولید ناخالص 

 رتبه میزان رتبه (درصد)سهم  میزان

 ۱9 ۱04/3 9 3/3 403833 آذربایجان شرقی

 29 79/0 ۱3 2/۱ 254966 آذربایجان غربی

 22 ۱0۱/0 25 ۱/0 ۱279۱7 اردبیل

 ۱2 ۱38/5 3 5/7 7028۱4 اصفهان

 9 ۱55/5 8 3/3 4۱2۱3۱ البرز

 ۱۱ ۱44/5 29 0/7 83098 ایالم

 ۱ 463/4 6 4/3 526407 بوشهر
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ها های کشور و رتبه آنتولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان-2جدول 

 1394در سال 

 

 

 

 استان
 ریال( میلیونسرانه )تولید ناخالص داخلی  میلیارد ریال() یداخلتولید ناخالص 

 رتبه میزان رتبه (درصد)سهم  میزان

 3 223/9 ۱ 23/7 292۱0۱9 تهران

 24 92/9 28 0/7 86989 چهارمحال و بختیاری

 25 88/8 3۱ 0/5 67546 راسان جنوبیخ

 20 ۱04/0 4 5/4 65970۱ خراسان رضوی

 27 80/9 30 0/6 69936 خراسان شمالی

 2 376/6 2 ۱4/3 ۱760704 خوزستان

 ۱3 ۱3۱/7 24 ۱/۱ ۱38۱98 زنجان

 8 ۱56/5 27 0/9 ۱07532 سمنان

 3۱ 59/8 ۱9 ۱/3 ۱62976 سیستان و بلوچستان

 ۱5 ۱22/7 5 4/8 589059 فارس

 7 ۱66/5 ۱6 ۱/7 209570 قزوین

 ۱7 ۱09/5 23 ۱/۱ ۱38347 قم

 30 73/6 26 0/9 ۱۱6360 کردستان

 ۱6 ۱۱5/0 ۱0 2/9 358640 کرمان

 2۱ ۱02/7 ۱7 ۱/6 20035۱ کرمانشاه

 4 209/6 2۱ ۱/2 ۱47۱42 کهگیلویه و بویراحمد

 28 79/8 20 ۱/2 ۱47560 گلستان

 ۱8 ۱06/6 ۱2 2/2 26858۱ گیالن

 26 82/3 22 ۱/2 ۱44778 لرستان

 ۱4 ۱28/6 7 3/4 4۱6677 مازندران

 6 ۱90/2 ۱۱ 2/2 27۱206 مرکزی

 ۱0 ۱46/8 ۱4 2/۱ 254760 هرمزگان

 23 95/۱ ۱8 ۱/3 ۱656۱۱ همدان

 5 ۱99/0 ۱5 ۱/8 220899 یزد

 - - - ۱/5 ۱78909 فرا منطقه

 - ۱56 - ۱00 ۱23۱4220 کل کشور

 ۱394های کشور، ار ایران، حساب تولید استانمأخذ: مرکز آم 
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 عمده اقتصادی در حیات اقتصادی استان هایبخشجایگاه  -2

که از این  بودهمیلیارد ریال  589059، میزان تولید ناخالص داخلی استان معادل ۱394در سال 

 زودهافارزشدرصد آن به  7/25بخش کشاورزی،  افزودهارزشدرصد آن به  3/۱7رقم معادل 

درصد آن به  3/5۱بخش ساختمان و  افزودهارزشدرصد آن به  4/5بخش صنعت و معدن، 

درصد از تولید ناخالص داخلی  4/0همچنین بخش خدمات اختصاص داشته است.  افزودهارزش

دهد که اقتصاد داده است. بررسی فوق نشان میاستان را خالص مالیات بر واردات تشکیل می

 (.3دی خدماتی، کشاورزی است )جدول استان دارای عملکر

 

 واحد: میلیارد ریال   1394های عمده اقتصادی استان در سال افزوده بخشارزش-3جدول  

 های اقتصادیبخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 3/۱7 ۱02046 کشاورزی

 7/25 ۱5۱۱39 صنعت و معدن

 4/5 3۱64۱ ساختمان

 3/5۱ 302060 خدمات

 4/0 2۱73 ت بر وارداتخالص مالیا

 ۱00 589059 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 ۱394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان 

 

 بخش کشاورزی -2-1

 است: تفکیکقابلاین بخش به چهار زیر بخش 

 زراعت و باغداری -

 و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و  -

 جنگلداری -

 ماهیگیری -

میلیارد ریال بوده  ۱02046معادل  ۱394افزوده بخش کشاورزی استان در سال کل ارزش

درصد آن  4/8درصد آن متعلق به زیر بخش زراعت و باغداری،  8/89است. از این میزان معادل 
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صد، در 6/0متعلق به زیر بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار، 

 درصد آن به بخش ماهیگیری اختصاص داشته است. ۱/۱متعلق به بخش جنگلداری بوده و 

های کشاورزی، زیر بخش زراعت و گردد در بین زیر بخشگونه که مشاهده میهمان

 (.4باشد )جدول باغداری نقش غالب را در حیات اقتصادی استان دارا می

 

 1394کشاورزی استان فارس در سال های بخش افزوده رشته فعالیتارزش-4جدول 
 ()واحد: میلیارد ریال

 های اقتصادیزیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 8/89 9۱643 زارعت و باغداری

 4/8 8620 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار

 6/0 649 جنگلداری

 ۱/۱ ۱۱34 ماهیگیری

 ۱00 ۱02046 جمع

 ۱394های کشور، کز آمار ایران، حساب تولید استانمأخذ: مر

 بخش صنعت و معدن -2-2

 شود:این بخش به سه زیر بخش عمده زیر تقسیم می

 معدن -

 صنعت -

 تأمین آب و برق و گاز طبیعی -

 

میلیارد ریال بوده  ۱5۱۱39معادل  ۱394افزوده بخش صنعت و معدن استان در سال ارزش

درصد،  2/46افزوده زیر بخش معدن، درصد آن متعلق به ارزش 5ل است. از این میزان معاد

افزوده بخش تأمین آب و برق درصد متعلق به ارزش 7/48افزوده بخش صنعت و متعلق به ارزش

 (5جدول باشد )و گاز طبیعی می

 
 



  

 

 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   78

 1394های بخش صنعت و معدن استان فارس در سال افزوده رشته فعالیتارزش-5جدول 
 (ارد ریال)واحد: میلی

 های صنعت و معدنزیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 5 7596 معدن

 2/46 69874 صنعت

 7/48 73669 تأمین آب و برق و گاز طبیعی

 ۱00 ۱5۱۱39 جمع

 ۱394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان   

صنعت و معدن، زیر بخش تأمین آب های گردد در بین زیر بخشگونه که مشاهده میهمان

درصد( را به خود اختصاص داده است. در زیر  7/48افزوده )و برق و گاز طبیعی، بیشترین ارزش

مواد شیمیایی و  دیتولدرصد،  65/44بخش صنعت )ساخت(، صنایع غذائی با سهمی معادل 

با ستیکی و پالستیکی های التولید فرآورده درصد و 97/9با سهمی معادل  های شیمیاییفرآورده

اند. رشته افزوده را به خود اختصاص دادهدرصد به ترتیب بیشترین ارزش 74/8سهمی معادل 

کند. های اقتصادی استان ایفا میفعالیت ساخت فلزات پایه، نقش کمرنگی را در فعالیت

(، به این افزوده زیر بخش صنعت )ساختدرصد ارزش 52/۱که در سال موردبررسی، تنها طوریبه

 (.6فعالیت اختصاص داشته است )جدول 

 
 

 1394استان فارس در سال  (ساخت)های بخش صنعت افزوده رشته فعالیتارزش-6جدول 

 (ساخت)های صنعت زیر بخش
 افزوده )میلیارد ریال(ارزش

 درصد()سهم  میزان

 44/65 3۱۱97 تولید محصوالت غذایی

 ۱/۱2 78۱ تولید انواع آشامیدنیها

 0/00 0 های توتون و تنباکوتولید فرآورده

 ۱/38 965 تولید منسوجات

 0/75 526 تولید پوشاک

 0/02 ۱6 های وابستهتولید چرم و فرآورده
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 1394استان فارس در سال  (ساخت)های بخش صنعت افزوده رشته فعالیتارزش-6جدول 

 (ساخت)های صنعت زیر بخش
 افزوده )میلیارد ریال(ارزش

 درصد()سهم  میزان

 ۱/55 ۱085 تولید چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافی

 0/89 623 های کاغذیتولید کاغذ و فرآورده

 0/65 453 های ضبط شدهانهچاپ و تکثیر رس

 2/۱4 ۱492 های حاصل از پاالیش نفت تولید کک، فرآورده

 9/97 6963 های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآورده

 ۱/04 727 های دارویی و شیمیایی و گیاهیتولید داروها و فراورده

 8/74 6۱07 های الستیکی و پالستیکیتولید فرآورده

 8/69 6069 های معدنی غیرفلزیردهتولید سایر فرآو

 ۱/52 ۱060 تولید فلزات پایه

 8/29 5794 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 2/62 ۱83۱ ای، الکترونیکی و نوریتولید محصوالت رایانه

 2/28 ۱592 تولید تجهیزات برقی

 ۱/73 ۱206 ر جای دیگربندی نشده دآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0/72 505 تریلر تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 0/05 37 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 

 0/87 605 تولید مبلمان

 0/3۱ 2۱8 تولید سایر مصنوعات

 0/03 2۱ آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 ۱00 69874 جمع

 ۱394های کشور، ید استانحساب تولمرکز آمار ایران، مأخذ: 

 

 بخش سـاختمان -2-3

میلیارد ریال بوده است.  3۱64۱معادل  ۱394افزوده بخش ساختمان استان در سال ارزش

ها است. سایر های مسکونی و سایر ساختمانمحدوده و قلمرو این فعالیت شامل احداث ساختمان

های زیر ورزشی، تجاری و ساختمانهای صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ها شامل ساختمانساختمان



  

 

 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   80

باشد. آهن، فرودگاه، مترو و خط انتقال نیرو میبنایی از قبیل سد، سیلو، بند، تونل، پل، جاده، راه

 شود.های موجود نیز در این فعالیت منظور میتعمیرات اساسی و جزئی ساختمان

صادی در فرآیند تولید های اقتای تولیدشده در اکثر بخشبخش ساختمان از کاالهای واسطه

های اقتصادی های این بخش باعث تحرک در اکثر بخشکند، تحرک در فعالیتخود استفاده می

های اقتصادی را در پی طور غیرمستقیم رونق دیگر فعالیتگردد لذا رونق این بخش بهدیگر می

ناخالص داخلی درصد تولید  4/5افزوده این بخش در استان ، ارزش۱394خواهد داشت. در سال 

درصد به زیر  5/66افزوده این بخش، داده است. در سال یادشده از کل ارزشاستان را تشکیل می

ها اختصاص داشته درصد به زیر بخش سایر ساختمان 5/33های مسکونی و بخش ساختمان

 (.7است )جدول 

 

 میلیارد ریال واحد: 1394های ساختمان استان فارس در سال افزوده زیر بخشارزش-7جدول 
 

 های ساختمانزیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد) سهم میزان

 5/66 2۱048 های مسکونیساختمان

 5/33 ۱0593 هاسایر ساختمان

 ۱00 3۱64۱ جمع

 ۱394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان

 

 بخش خدمـات -2-4

این  بوده است.ریال  میلیارد 302060دل معا ۱394افزوده بخش خدمات استان در سال ارزش

 :گرددمیزیر بخش عمده تقسیم  ۱2بخش به 

 ، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشیفروشی و خردهعمده -

 ونقل، انباری داری و پستحمل -

 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا -

 اطالعات و ارتباطات-

 فعالیتهای مالی و بیمه-

 التامالک و مستغ -
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 ای، علمی و فنیفعالیتهای حرفه-

 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی-

 اداره امور عمومی و خدمات شهری -

 آموزش -

 فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی -

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی -

، تعمیر وسایل فروشیردهخ، فروشیعمده» ،«امالک و مستغالت» هایبخش، ۱394در سال 

 ۱6و  2/20، 3/30به ترتیب با سهمی معادل « پستو انبارداری و  ونقلحمل»و  ،«نقلیه و کاالها

کمترین سهم  یادشده،در سال  .اندداشتهبخش خدمات  افزودهارزشبیشترین سهم را در  ،درصد

( اختصاص داشته 8/0اطالعات و ارتباطات)خدمات به بخش  هایبخشدر بین زیر  افزودهارزش

 (.8است)جدول 

 واحد: میلیارد ریال 1394های خدمات استان فارس در سال افزوده زیر بخشارزش -8جدول 

 های خدماتزیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد) سهم میزان

 2/20 6093۱ تعمیر وسایل نقلیه و کاالها ،فروشیخرده فروشی وعمده

 ۱6 48349 پستونقل، انبارداری و حمل

 ۱/۱ 3440 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 8/0 25۱5 اطالعات و ارتباطات

 2/2 6696 فعالیتهای مالی و بیمه

 3/30 9۱452 امالک و مستغالت

 ۱ 3۱59 ای، علمی و فنیفعالیتهای حرفه

 ۱ 3084 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

 6/8 25968 و خدمات شهری اداره امور عمومی

 3/8 25۱43 آموزش

 9/8 268۱0 فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

 5/۱ 45۱4 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 ۱00 302060 جمع

 ۱394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان
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 اقتصادی استان هایفعالیتمزیت نسبی رشته  -3

به از رابطه زیر  (Revealed Comparative Advantage) آشکارشدهیت نسبی شاخص مز

 :آیدمی دست

 

 

 

 

 
 

اقتصادی استان دارای مزیت نسبی  هایبخشاز  یککدامکه  دهدمینشان  RCAشاخص 

استان را در تولید ناخالص  موردنظریک بخش اقتصادی  افزودهارزشاست. این شاخص سهم 

همان بخش اقتصادی کشور را در تولید ناخالص داخلی کشور  افزودهرزشاداخلی استان با سهم 

یک بود آن بخش در استان دارای مزیت نسبی  از تربزرگ RCA. اگر دهدمیمورد مقایسه قرار 

یا مساوی یک بود فاقد مزیت نسبی است. ذکر این نکته ضروری است که  ترکوچکاست و اگر 

. لذا ممکن است یک باشدمی افزودهارزشمزیت نسبی، معیار اصلی این شاخص جهت تعیین 

مناسب  گذاریسرمایهبالقوه قابلیت توسعه داشته و دارای مزیت باشد اما  طوربهبخش اقتصادی 

پائینی داشته  RCA روازاینآن پائین باشد و  افزودهارزشدر آن بخش صورت نگرفته است و 

 .کندمی گیریاندازهعل را بنابراین، این شاخص، مزیت نسبی بالف؛ باشد

رشته فعالیت اقتصادی استان،  84، در بین گرددمی، مشاهده 9طور که در جدول همان

پس از فعالیت  (، اختصاص دارد.03/3حمل و نقل از طریق لوله ) بیشترین مزیت نسبی به فعالیت

زراعت و  سپس ( و02/3تولید و توزیع گاز طبیعی) مذکور، بیشترین مزیت نسبی استان در بخش

اقتصادی استان  هایبخش ترینمهمبخش زراعت و باغداری یکی از  ( است.۱8/2باغداری )

اختصاص  به خودرا  افزودهارزشرشته فعالیت اقتصادی بیشترین  84در بین  کهطوریبه. است

وسیع کشاورزی  هایدشتدرصد(. استان به دلیل شرایط آب و هوایی متنوع،  56/۱5داده است )

اصلی تولید محصوالت زراعی و باغی کشور محسوب  هایکانونو امکانات مناسب یکی از 

بخش  افزودهارزش i در استان 

لید ناخالص داخلی استانتو  

RCAi= بخش افزودهارزش  i در کشور   

 تولید ناخالص داخلی کشور
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 هایاستانزراعی زیر کشت رتبه سوم را در بین  هایزمینمیزان  ازلحاظ. این استان گرددمی

و در خصوص تولید غالت همواره مقام اول کشور را به خود اختصاص  باشدمیکشور حائز 

در کشور به استان فارس  ایدانهاول سطح زیر کشت و تولید ذرت  . همچنین مقامدهدمی

مناسب در سطح کشور  هایرتبهاختصاص دارد و در سایر محصوالت زراعی و باغی نیز دارای 

( و 88/۱های تولید محصوالت غذایی )بخش. پس از بخش زراعت و باغداری، باشدمی

 بعدی قرار دارند. هایاولویت از حیث مزیت نسبی در( 76/۱ساختمانهای مسکونی )

آهن حمل و نقل از طریق راه هایفعالیترشته فعالیت، رشته  84در بین  موردبررسیدر سال 

مزیت  ترینپاییندارای (، 02/0( و دباغی و تولید چرم و فرآورده های وابسته )02/0بین شهری )

ه فعالیت ساخت محصوالت از رشت دو. گفتنی است که استان در زمینه اندبودهنسبی در استان 

 (.9)جدول  آبی فعالیتی نداشته است ونقلحملو  توتون و تنباکو

 

سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

 2/۱8 7/۱4 ۱5/56 9۱643 46383 ۱38026 زراعت و باغداری

 0/35 0/07 0/02 ۱35 5066 5202 گاوداری صنعتی

 0/88 ۱/42 ۱/25 7382 2۱283 28664 دام سنتی

 0/73 0/۱9 0/۱4 824 49۱7 574۱ مرغداری

پرورش زنبور عسل، کرم 

ابریشم، شکار و سایر 

 فعالیتهای کشاورزی

562 283 279 0/05 0/۱0 0/45 

 ۱/۱8 0/09 0/۱۱ 649 225 874 جنگلداری

 0/34 0/56 0/۱9 ۱۱34 686 ۱820 ماهیگیری

استخراج نفت خام ، گاز 

و خدمات پشتیبانی طبیعی 
6۱34 243 589۱ ۱/00 ۱0/9۱ 0/09 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

 معادن

 0/46 0/63 0/29 ۱705 ۱080 2785 استخراج سایر معادن

 ۱/88 2/82 5/30 3۱۱97 64873 96069 تولید محصوالت غذایی

 ۱/26 0/۱۱ 0/۱3 78۱ ۱820 260۱ تولید انواع آشامیدنیها

های توتون و تولید فرآورده

 تنباکو
0 0 0 0/00 0/04 0/00 

 0/35 0/47 0/۱6 965 2057 302۱ تولید منسوجات

 0/37 0/24 0/09 526 3۱۱ 838 تولید پوشاک

های تولید چرم و فرآورده

 وابسته
36 20 ۱6 0/00 0/۱3 0/02 

تولید چوب و محصوالت 

چوبی به جز مبلمان، حصیر و 

 مواد حصیر بافی

۱956 87۱ ۱085 0/۱8 0/60 0/3۱ 

های آوردهتولید کاغذ و فر

 کاغذی
۱۱7۱ 549 623 0/۱۱ 0/34 0/3۱ 

های چاپ و تکثیر رسانه

 ضبط شده
532 79 453 0/08 0/۱0 0/76 

های تولید کک، فرآورده

 حاصل از پاالیش نفت
30۱8۱ 28689 ۱492 0/25 2/05 0/۱2 

تولید مواد شیمیایی و 

 های شیمیاییفرآورده
۱4797 7834 6963 ۱/۱8 3/۱7 0/37 

های اروها و فراوردهتولید د

 دارویی و شیمیایی و گیاهی
۱267 539 727 0/۱2 0/57 0/22 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

های الستیکی و تولید فرآورده

 پالستیکی
۱۱522 54۱5 6۱07 ۱/04 0/6۱ ۱/70 

های تولید سایر فرآورده

 معدنی غیرفلزی
۱2395 6326 6069 ۱/03 ۱/07 0/96 

 0/۱۱ ۱/65 0/۱8 ۱060 ۱067 2۱27 تولید فلزات پایه

تولید محصوالت فلزی 

ساخته شده، به جز 

 آالت و تجهیزاتماشین

۱3469 7675 5794 0/98 0/82 ۱/20 

ای، تولید محصوالت رایانه

 الکترونیکی و نوری
2672 84۱ ۱83۱ 0/3۱ 0/25 ۱/26 

 0/54 0/50 0/27 ۱592 ۱938 3530 تولید تجهیزات برقی

آالت و تجهیزات تولید ماشین

ه در جای بندی نشدطبقه

 دیگر

2۱23 9۱6 ۱206 0/20 0/6۱ 0/33 

تولید وسایل نقلیه موتوری، 

 تریلرتریلر و نیم

 

 

403۱ 3525 505 0/09 ۱/29 0/07 

تولید سایر تجهیزات حمل و 

 نقل
254 2۱7 37 0/0۱ 0/06 0/۱0 

 0/70 0/۱5 0/۱0 605 463 ۱067 تولید مبلمان

 0/۱9 0/۱9 0/04 2۱8 20۱ 4۱9 تولید سایر مصنوعات

آالت و تعمیر و نصب ماشین

 تجهیزات
294 272 2۱ 0/00 0/06 0/06 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

 ۱/30 0/47 0/62 3640 9658 ۱3298 تولید، انتقال و توزیع برق

 3/02 3/78 ۱۱/40 67۱29 3747 70877 تولید وتوزیع گاز طبیعی

آبرسانی،مدیریت پسماند، 

 فاضالب و فعالیتهای تصفیه
4649 ۱749 2900 0/49 0/34 ۱/47 

 ۱/76 2/03 3/57 2۱048 3368۱ 54729 ساختمان های مسکونی

 0/7۱ 2/52 ۱/80 ۱0593 ۱4852 25445 سایر ساختمان ها

عمده فروشی وخرده فروشی 

به جز وسایل نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت

77022 22235 54787 9/30 ۱0/50 0/89 

عمده فروشی و خرده فروشی 

 و تعمیر وسایل نقلیه موتوری

 و موتورسیکلت

8074 ۱929 6۱44 ۱/04 0/87 ۱/۱9 

حمل و نقل از طریق راه آهن 

 بین شهری
۱04 9۱ ۱3 0/00 0/۱3 0/02 

 ۱/۱4 6/26 7/۱۱ 4۱899 ۱4۱94 56093 سایر حمل ونقل زمینی

 3/03 0/22 0/66 39۱4 ۱560 5473 حمل و نقل از طریق لوله

 0/00 0/2۱ 0/00 0 0 0 حمل و نقل آبی

 ۱/40 0/۱9 0/27 ۱574 2270 3845 نقل هواییحمل و 

انبارداری و فعالیتهای 

 پشتیبانی حمل و نقل
۱۱09 255 854 0/۱4 0/5۱ 0/29 

 0/35 0/05 0/02 94 ۱33 227 فعالیتهای پست و پیک

 ۱/۱۱ 0/22 0/24 ۱4۱6 29۱ ۱706 تأمین جا)اقامتگاه ها(

فعالیتهای خدماتی مربوط به 

توران غذا و آشامیدنی ها)رس
55۱8 3493 2024 0/34 ۱/24 0/28 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

 ها(

 0/۱6 ۱/49 0/23 ۱369 ۱578 2947 ارتباطات

سایر فعالیتهای اطالعات و 

 ارتباطات
۱530 385 ۱۱46 0/۱9 0/60 0/32 

 0/46 ۱/25 0/57 3363 4086 7449 بانک و موسسات مالی

 0/87 0/52 0/45 2640 ۱078 37۱7 بیمه

سایر فعالیت های خدمات 

 ی و بیمهمال
844 ۱50 693 0/۱2 0/55 0/2۱ 

خدمات واحدهای مسکونی 

 شخصی
57288 ۱773 555۱6 9/42 7/55 ۱/25 

خدمات واحدهای مسکونی 

 اجاری
28757 853 27903 4/74 3/56 ۱/33 

خدمات واحدهای غیر 

 مسکونی
9486 2226 7260 ۱/23 ۱/30 0/95 

 0/62 0/2۱ 0/۱3 773 ۱76 948 خدمات دالالن مستغالت

 0/22 0/30 0/07 383 428 8۱۱ تحقیق وتوسعه

ای، های حرفهسایر فعالیت

 علمی و فنی
9582 7085 2497 0/42 0/49 0/86 

 ۱/29 0/04 0/05 279 94 372 فعالیتهای دامپزشکی

 0/37 0/0۱ 0/00 ۱۱ 20 3۱ فعالیت های اجاره داری

 ۱/7۱ 0/22 0/38 2258 28۱3 507۱ کاریابی و استخدام

الیتهای آژانس های فع

 مسافرتی و کاروان
645 209 436 0/07 0/۱3 0/55 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

سایر فعالیتهای پشتیبانی 

کسب و کار طبقه بندی نشده 

 در جای دیگر

5۱2 ۱33 378 0/06 0/05 ۱/38 

 0/44 0/99 0/44 2572 ۱۱6۱ 3734 امور عمومی

 0/73 ۱/35 0/99 58۱8 ۱362 7۱80 خدمات شهری

 ۱/29 ۱/64 2/۱2 ۱2476 4857 ۱7333 امور دفاعی

 0/85 0/7۱ 0/60 3546 479 4026 امور انتظامی

 ۱/08 0/24 0/26 ۱556 644 2200 تأمین اجتماعی اجباری

 ۱/43 0/9۱ ۱/29 7626 328 7955 آموزش ابتدائی دولتی

 ۱/26 0/06 0/07 409 ۱0۱ 5۱۱ موزش ابتدائی خصوصیآ

وزش  متوسطه عمومی و آم

ای متوسطه فنی و حرفه 

 دولتی

۱0233 209 ۱0024 ۱/70 ۱/23 ۱/39 

آموزش  متوسطه عمومی و 

متوسطه فنی و حرفه ای 

 خصوصی

437 84 353 0/06 0/07 0/80 

 0/95 0/66 0/62 3669 692 436۱ آموزش عالی دولتی

 0/93 0/44 0/4۱ 2405 803 3207 آموزش عالی خصوصی

 آموزش بزرگساالن دولتی

 
449 79 370 0/06 0/06 0/99 

 0/78 0/06 0/05 287 ۱29 4۱6 آموزش بزرگساالن خصوصی

فعالیت های مربوط به 

 سالمت انسان
30700 4926 25774 4/38 3/09 ۱/42 

 0/65 0/27 0/۱8 ۱036 246 ۱283 مددکاری اجتماعی
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 هم: درصدس                                           ریال میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزیت نسبی

 0/76 0/43 0/33 ۱943 78۱ 2724 هنر،سرگرمی و تفریح

سازمان های مذهبی و 

 سیاسی
۱546 727 8۱9 0/۱4 0/۱3 ۱/09 

تعمیررایانه و کاالهای 

 شخصی و خانگی
422 25۱ ۱7۱ 0/03 0/04 0/76 

سایر فعالیتهای خدماتی 

 شخصی
2583 ۱002 ۱58۱ 0/27 0/44 0/6۱ 

 - 99/6۱ 99/63 586886 368750 955636 جمع

 - 0/39 0/37 2۱73 - - خالص مالیات بر واردات

 - ۱00 ۱00 589059 - - تولید ناخالص داخلی

 ۱394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان   
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 رشد تولید ناخالص اسمی استان -4

درصد کاهش یافته است.  9/0معادل  ۱393-94تولید ناخالص داخلی اسمی استان طی دوره 

منفی بوده است. تولید ناخالص داخلی اسمی  ۱394یعنی رشد اقتصادی اسمی استان در سال 

ور طی دوره مذکور نیز کاهش یافته است. میزان کاهش این شاخص در سطح کشور برابر کش

 درصد بوده است. 3/4

 

درصد  3/۱7، از رشد متوسط ساالنه ۱390-94همچنین میزان این شاخص در استان طی دوره  

 درصد داشته است. 5/۱6طور متوسط ساالنه رشدی برابر برخوردار بوده و در سطح کشور به

درصد  2معادل  ۱393-94چنین تولید ناخالص داخلی سرانه استان به قیمت جاری طی دوره هم

طی دوره مذکور نیز کاهش به قیمت جاری  کشورسرانه کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی 

 درصد بوده است. 5/5یافته است. میزان کاهش این شاخص در سطح کشور برابر 

درصد و در کشور،  ۱/۱6االنه شاخص یادشده در استان، ، رشد متوسط س۱390-94طی دوره 

 (.۱0درصد بوده است )جدول  ۱/۱5

 

 1390-94های محصول ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت جاری طی سال-10جدول 

 شرح
 استان

۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 

ی
ت جار

قیم
تولید ناخالص داخلی به قیمت  

 (میلیارد ریال)بازار 
3۱0623 408325 533245 5944۱۱ 589059 

تولید ناخالص داخلی سرانه به 

 (میلیون ریال)قیمت بازار 
6/67 9/87 5/۱۱3 2/۱25 7/۱22 
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 محصول ناخالص داخلی استان و ...-10دامه جدول ا

 شرح
 کشور

۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 

ی
ت جار

قیم
قیمت  تولید ناخالص داخلی به 

 (میلیارد ریال)بازار 
6689734 9۱۱4942 ۱22۱9737 ۱28729۱7 ۱23۱4220 

به  تولید ناخالص داخلی سرانه

 قیمت بازار )میلیون ریال(
89 8/۱۱9 7/۱58 ۱/۱65 ۱56 

 ۱394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان
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 بخش دوم

 

 و فرهنگی امور اجتماعی
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 امور اجتماعی و فرهنگی

 

 پرورش و وزشآم -

 آموزش عالی -

 بهداشت و درمان -

 بهزیستی و تأمین اجتماعی -

 فرهنگ و هنر -

 بدنیتربیت -

 امور قضایی -
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 وپرورشآموزش

 میـزان باسوادی در استان -1

ساله و  6، میزان باسوادی در جمعیت ۱395بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

. میزان باسوادی در درصد بوده است 6/87درصد و  8/88به ترتیب  باالتر استان فارس و کشور

و  (درصد ۱/84درصد و  9۱در کشور ) درصد 9/85درصد و  6/9۱مردان و زنان استان به ترتیب 

درصد )در کشور به  5/82درصد و  5/9۱استان به ترتیب  روستاییباسوادی در نقاط شهری و 

، استان فارس از نظر میزان باسوادی بعد از ۱395ر سال بوده است. د درصد( 5/78و  7/90ترتیب 

اصفهان، خراسان رضوی و بوشهر در رتبه هشتم قرارگرفته  های تهران، البرز، سمنان، یزد،استان

 است.

 

 تعداد سواد آموزان استان -2

نفر  34396های نهضت سوادآموزی استان، ، تعداد سوادآموزان تحت پوشش دوره۱395در سال 

نفر در دوره تحکیم  5434نفر در دوره انتقال و  5759نفر در دوره سوادآموزی،  23203شامل 

درصد از این تعداد سوادآموز، در  9/5۱درصد کاهش یافته است.  23بوده که نسبت به سال قبل، 

 (.۱اند )جدول مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی بوده
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های نهضت سوادآموزی استان برحسب نقاط هسوادآموزان تحت پوشش دور -1جدول 

 1395و  1394های شهری و روستایی: سال

 سال
 دوره

 نقاط روستایی نقاط شهری جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع 

۱394 

 9522 4846 ۱4368 5577 ۱0835 ۱64۱2 ۱5099 ۱568۱ 30780 دوره سوادآموزی

 3032 246 3278 39۱5 56۱ 4476 6947 807 7754 دوره انتقال

 3۱07 3۱4 342۱ 2256 522 2778 5363 836 6۱99 دوره تحکیم

۱395 

 756۱ 3090 ۱065۱ 8807 3745 ۱2552 ۱6368 6835 23203 دوره سوادآموزی

 25۱3 2۱9 2732 2843 ۱84 3027 5356 403 5759 دوره انتقال

 2840 330 3۱70 2۱03 ۱6۱ 2264 4943 49۱ 5434 دوره تحکیم

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 ان استانآموزدانش -3
 انآموزدانشتعداد  -3-1

های دولتی و غیرانتفاعی( در آموزان آموزشگاهآموزان استان فارس )شامل دانشتعداد کل دانش

درصد  7/2نفر بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل  849۱69برابر  ۱395-96سال تحصیلی 

 ، معادل۱395-96آموزان استان فارس در سال تحصیلی ه است. از مجموع دانشافزایش یافت

اند که این نسبت در مقایسه با سال قبل، تغییر چندانی درصد دختر بوده ۱/48 درصد پسر و 2/5۱

 (.2)جدول نیافته است 

 آموزان استان برحسب جنستعداد دانش -2جدول  

 سال تحصیلی
 آموزانتعداد دانش

 رپس جمع
 سهم

 )درصد(
 دختر

 سهم
 )درصد(

92-۱39۱ 809089 4۱6344 4/5۱ 392745 6/48 

93-۱392 793853 406905 2/5۱ 386948 8/48 

94-۱393 8434۱3 433879 4/5۱ 409534 6/48 

95-۱394 826766 422688 ۱/5۱ 404078 9/48 

96-۱395 849۱69 43478۱ 2/5۱ 4۱4388 ۱/48 

 ۱395، سال مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 ان استانآموزدانشتحصیلی از کل  هایدورهسهم  -3-2

درصد در دوره  6/0، معادل ۱395-96آموزان استان فارس در سال تحصیلی از تعداد کل دانش

درصد در دوره  7/2۱درصد در دوره ابتدایی،  4/53 دبستانی،درصد در دوره پیش 5/4استثنایی، 

 ۱/0 سال ودرصد در دوره تکمیلی بزرگ 7/3وسطه دوم، درصد در دوره مت ۱6متوسطه اول، 

 (.3اند )جدول سال مشغول به تحصیل بودهدرصد در دوره عمومی بزرگ
 

 

آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان به تفكیک دوره تحصیلی تعداد کل دانش -3جدول  

 1395-96و جنس در سال تحصیلی 
 دختر پسر وره )درصد(سهم د تعداد دانش آموز تحصیلی دوره

94-۱393 8434۱3  

95-۱394 826766  

96-۱395 849۱69  

 ۱908 2980 6/0 4888 استثنایی

 ۱9083 ۱8842 5/4 37925 دبستانیپیش

 2۱9443 234287 4/53 453730 ابتدایی

 89632 94426 7/2۱ ۱84058 متوسطه دوره اول

 70333 656۱0 0/۱6 ۱35943 متوسطه دوره دوم

 488 600 ۱/0 ۱088 سالمی بزرگعمو

 ۱350۱ ۱8036 7/3 3۱537 سالتکمیلی بزرگ

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال    

 
 

 استان امكانات آموزشی -4

 4در جدول  ۱395-96در سال تحصیلی  های تحصیلیامکانات آموزشی استان فارس به تفکیک دوره

 ارایه شده است. 
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در سال تحصیلی  های تحصیلیشی استان فارس به تفكیک دورهامكانات آموز -4جدول  

96-1395 

 کارکنان دفتری و اداری کارکنان آموزشی کالس آموزشگاه دوره تحصیلیسال و 

 449 ۱۱۱7 849 267 استثنایی

 ۱934 ۱027 2399 ۱703 دبستانیپیش

 80۱6 ۱6706 ۱9568 3953 ابتدایی

 3834 9009 7488 ۱562 متوسطه دوره اول

 564۱ ۱0680 7488 ۱37۱ متوسطه دوره دوم

 (2) (2) (۱) 62 سالعمومی بزرگ

 (2) (2) (۱) 625 سالتکمیلی بزرگ

 بزرگساالن مقطع های کالس تعداد تفکیک امکان شده اندازی راه ۱395 سال از که )ثناد( جدید سیستم دلیل به(: ۱)

 باشد نمی پذیر امکان

و اداری دوره های روزانه عهده دار انجام وظایف امور مربوط به دوره های شبانه نیز کارکنان آموزشی، دفتری (: 2)

 ی باشند.م

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 وزشیـآم هایشاخص -5

آموز در کالس در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول ، شاخص تراکم دانش۱395-96در سال تحصیلی 

طع که نسبت به سال تحصیلی قبل در مقبوده  ۱/۱8و  5/24، ۱/23و متوسطه دوم به ترتیب 

متوسطه اول با افزایش و در مقطع متوسطه دوم با کاهش مواجه  در مقطع بدون تغییر، ابتدایی

آموز به کارمند آموزشی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به بوده است. نسبت دانش

ین شاخص نیز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول نسبت بوده است. ا 7/۱2و  4/20، ۱/27ترتیب 

  (.5است. )جدول  ثابت ماندهبه سال قبل افزایش و در مقطع متوسطه 
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 های آموزشی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی استانشاخص -5جدول 

 آموزشی دوره سال تحصیلی
 آموزدانشتراکم 

 دایر(کالس )در 
به  آموزدانشنسبت 

 کارمند آموزشی

کل به آموزدانشنسبت 
 انکارمند

 (آموزشی، دفتری و اداری)

94-۱393 

 4/۱7 3/23 6/22 ابتدایی

 7/۱۱ 5/۱6 24 متوسطه اول

 5/9 9/۱4 ۱/2۱ دوممتوسطه 

95-۱394 

 0/۱9 8/25 ۱/23 ابتدایی

 4/۱4 6/20 ۱/24 متوسطه اول

 3/8 7/۱2 0/۱9 دوممتوسطه 

96-۱395 

 3/۱8 ۱/27 ۱/23 ابتدایی

 3/۱4 4/20 5/24 متوسطه اول

 3/8 7/۱2 ۱/۱8 دوممتوسطه 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 



 101 بهزیستی و تآمین اجتماعی 

 

 آموزش عالی

 کارکنان آموزش عالی-1 

وقت مؤسسات آموزش عالی استان اعم  ، آموزشگران دانشگاهی تمام۱395-96در سال تحصیلی 

یافته است. درصد افزایش 6/0سال تحصیلی قبل نفر بوده که نسبت به  4474از دولتی و آزاد 

اند. از مجموع آموزشگران دانشگاهی درصد از آموزشگران یادشده مرد و مابقی زن بوده 3/7۱

هیأت علمی  نفر غیر 4۱درصد( هیأت علمی و  ۱/99نفر ) 4433 وقت در این سال تحصیلی،تمام

 .(2و  ۱جداول )اند بوده

 وقت مؤسسات آموزش عالی استان بر حسب جنسهی تمامآموزشگران دانشگا -1جدول  

 زن مرد جمع سال تحصیلی

92-۱39۱ 40۱4 30۱0 ۱004 

93-۱392 4065 30۱3 ۱052 

94-۱393 4380 3208 ۱۱72 

95-۱394 4446 ۱389 ۱257 

96-۱395 4474 3۱90 ۱284 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 وقت مؤسسات آموزش عالی استان برحسب مرتبه علمیامآموزشگران دانشگاهی تم-2جدول 

 جمع سال تحصیلی
غیر هیأت  هیأت علمی

 مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد علمی

92-۱39۱ 40۱4 220 37۱ ۱386 ۱878 84 75 

93-۱392 4065 232 377 ۱50۱ ۱869 52 34 

94-۱393 4380 244 4۱2 ۱780 ۱798 55 9۱ 

95-۱394 4446 275 462 ۱942 ۱668 5 94 

96-۱395 4474 353 796 2048 ۱2۱9 ۱7 4۱ 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
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 شدگاننامثبت -2

نفر دانشجوی جدید در مؤسسات آموزش عالی استان  55300، تعداد ۱395-96در سال تحصیلی 

یافته است. درصد کاهش 4/5قبل اند که نسبت به سال شدهنامهای مختلف تحصیلی ثبتدر دوره

درصد و  5/4۱درصد، دانشگاه آزاد اسالمی  3/50ها و مراکز آموزش عالی دولتی دانشگاه

اند که سهم شدگان را به خود اختصاص دادهنامدرصد از این تعداد ثبت 2/8مؤسسات غیرانتفاعی 

هش و سهم مؤسسات ها و مراکز آموزش عالی دولتی و آزاد نسبت به سال قبل کادانشگاه

های استان در این سال شدگان دانشگاهنامغیرانتفاعی افزایش یافته است. از مجموع ثبت

درصد در دوره  ۱/20درصد در دوره کارشناسی،  9/50درصد در دوره کاردانی،  5/24تحصیلی، 

مشغول به تحصیل  و تخصصی ایحرفهدکترای های درصد در دوره 3/4کارشناسی ارشد و 

 (.3اند )جدول شده

های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی شدگان جدید دورهنامتعداد ثبت -3جدول 

 استان
سال 

تحصیلی 
و نوع 

وابستگی 
به دستگاه 

 اجرایی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل
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های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی شدگان جدید دورهنامتعداد ثبت -3جدول 

 استان
سال 

تحصیلی 
و نوع 

وابستگی 
به دستگاه 

 اجرایی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل
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های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی شدگان جدید دورهنامتعداد ثبت -3جدول 

 استان
سال 

تحصیلی 
و نوع 

وابستگی 
به دستگاه 

 اجرایی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل
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 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال          

 دانشجویان -3

سهم استان فارس از کل  ۱395-96در سال تحصیلی بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور، 

کاهش یافته و استان حایز  ( بوده که نسبت به سال قبل6رتبه درصد ) ۱/5دانشجویان کشور 

 2/43است. نسبت دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت استان  رتبه پایین تری در کشور گردیده

یافته است. نسبت یادشده در کشور درصد کاهش 3/۱۱شده که نسبت به سال قبل نفر محاسبه

 یافته است.نفر دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت بوده که نسبت به سال قبل کاهش 5۱

های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی ، دانشجویان دوره۱395-96در سال تحصیلی 

دانشگاه آزاد  درصد، 2/5۱ها و مراکز آموزش عالی دولتی نفر بوده که دانشگاه 209893استان 

درصد از این تعداد دانشجو را به خود اختصاص  9/6درصد و مؤسسات غیرانتفاعی  9/4۱اسالمی 

یافته درصد کاهش 9/9اند. تعداد دانشجویان استان نسبت به سال تحصیلی قبل به میزان داده

وره درصد در د 3/۱9های استان در این سال تحصیلی، است. از مجموع دانشجویان دانشگاه

درصد در  6درصد در دوره کارشناسی ارشد و  8/۱4درصد در دوره کارشناسی،  7/59کاردانی، 

درصد از  7/52اند. همچنین مشغول به تحصیل بوده و تخصصی ایحرفهدکترای های دوره

 (.4اند )جدول دانشجویان در سال تحصیلی یادشده مرد و مابقی زن بوده
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ختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیک های مدانشجویان دوره -4جدول 

 وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس

 سال تحصیلی و

 دستگاه اجرایی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

دکترای 

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

95-۱394 233047 ۱22776 ۱۱027۱ 47079 ۱43603 3۱843 5505 50۱7 

96-۱395 209893 ۱۱0565 99328 40639 ۱25322 3۱259 68۱4 5859 

 وزارت علوم،

 و فناوری تحقیقات
27۱09 ۱3422 ۱3687 ۱49 ۱7243 3۱259 68۱4 5859 

 62 0 ۱878 32407 0 23۱60 ۱۱۱87 34347 دانشگاه پیام نور

علمی  دانشگاه جامع

 و کاربردی
۱6200 ۱0083 6۱۱7 9۱52 7048 0 0 0 

 0 0 3۱ 2807 0 ۱34۱ ۱497 2838 گیاندانشگاه فرهن

دانشگاه فنی و 

 ایحرفه
۱2502 968۱ 282۱ ۱0228 2274 0 0 0 

وزارت بهداشت، 

و آموزش  درمان

 پزشکی

۱3660 5668 7992 440 5۱88 ۱548 4734 ۱750 

های سایر دستگاه

 اجرایی
640 208 432 0 466 ۱66 0 8 

 ۱402 ۱809 ۱9336 48259 ۱7226 35229 52803 88032 دانشگاه آزاد اسالمی

-غیردولتی

 غیرانتفاعی
۱4565 60۱6 8549 3444 9630 ۱49۱ 0 0 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 دولتی هایدانشگاه -1 -3

دولتی  ها و مراکز آموزش عالیدر دانشگاه دانشجو ۱07296 تعداد ۱395-96 تحصیلی در سال

یافته است. از این درصد کاهش 9 قبل تحصیلیکه نسبت به سال  اندبودهدر حال تحصیل استان 

 درصد، دانشگاه 2/25های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهسهم  تعداد دانشجو

، دانشگاه جامع علمی و درصد 7/۱2فارس  علوم پزشکیهای درصد، دانشگاه 32پیام نور 

ای و سایر فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفهانشگاه دمابقی مربوط به و درصد  ۱/۱5کاربردی 

درصد  8/62درصد در مقطع کاردانی،  6/۱8مؤسسات بوده است. همچنین از این تعداد دانشجو، 

ای درصد در مقطع دکتری حرفه 8/8درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  7/9در مقطع کارشناسی، 

 .(5)جدول اند و تخصصی مشغول به تحصیل بوده

 

 های دولتی استان برحسب دورهدانشجویان دانشگاه -5ل جدو

سال 

 تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

و  ایحرفهدکتری 

 تخصصی

93-۱392 ۱25403 ۱486۱ 94۱45 8900 7497 

94-۱393 ۱35064 29652 87۱47 9944 832۱ 

95-۱394 ۱۱7908 2۱582 76643 ۱07۱2 897۱ 

96-۱395 ۱07296 ۱9969 67433 ۱0432 9462 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال   

 

 های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه - 3-1-1

وابسته به وزارت علوم، های نفر دانشجو در دانشگاه 27۱09تعداد  ۱395-96تحصیلی در سال 

های دانشگاه صد از دانشجویاندر 5/49اند که مشغول به تحصیل بوده تحقیقات و فناوری

ی، کارشناسهای تحصیلی کاردانی، اند. دانشجویان دورهمورداشاره را مردان تشکیل داده

 6/63درصد،  5/0به ترتیب  های مذکوردانشگاه ای و تخصصیارشد و دکتری حرفه کارشناسی

 اند.دادهدرصد از کل دانشجویان دانشگاه یادشده را تشکیل  7/۱0درصد و  ۱/25درصد، 

 



 107 بهزیستی و تآمین اجتماعی 

 های علوم پزشكی استاندانشگاه – 2- 1 -3

های علوم پزشکی استان مشغول به نفر در دانشگاه ۱3660، تعداد ۱395 -96در سال تحصیلی 

اند. داده های مذکور را زنان تشکیلدرصد دانشجویان دانشگاه 5/58اند که تحصیل بوده

ای و کارشناسی ارشد و دکترای حرفههای تحصیلی کاردانی، کارشناسی، دوره دانشجویان

درصد از کل دانشجویان را  4/47درصد و  3/۱۱درصد،  9/37درصد،  2/3تخصصی به ترتیب 

 اند.تشکیل داده

 

 دانشگاه پیام نور استان - 3 -3-1

دانشجو در دانشگاه پیام نور استان مشغول به  34347، تعداد ۱395 -96در سال تحصیلی 

های اند. دانشجویان دورهدرصد دانشجویان را زنان تشکیل داده 4/67اند که تحصیل بوده

درصد از کل دانشجویان را  4/5 درصد و 3/94تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 

 .تشکیل داده و مابقی نیز مربوط به دوره دکترای تخصصی بوده است

 

 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان - 4 -3-1

دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  ۱6200 ، تعداد۱395 -96یلی در سال تحص

اند. همچنین درصد از دانشجویان دانشگاه یادشده زن بوده 7/37اند که مشغول به تحصیل بوده

درصد در دوره  5/43درصد از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در دوره کاردانی و  4/56

 اند.تحصیل بودهکارشناسی مشغول به 

 

 مؤسسات غیرانتفاعی استان -3-2

نفر  ۱4565برابر  ۱395 -96استان در سال تحصیلی  غیرانتفاعی دانشجویان مؤسساتتعداد کل 

های کاردانی، اند. همچنین سهم دورهدرصد از دانشجویان یادشده زن بوده 6/58بوده که 

 2/۱0درصد و  ۱/66درصد،  6/23ترتیب کارشناسی و کارشناسی ارشد از این تعداد دانشجو به 

 درصد بوده است.
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 استان آزاد اسالمیدانشگاه  – 3 -3 

های آزاد اسالمی استان مشغول به نفر در دانشگاه 88032، تعداد ۱395 -96در سال تحصیلی 

دانشجویان  یافته است.درصد کاهش 5/9اند که نسبت به سال تحصیلی قبل تحصیل بوده

به  و دکترای تخصصی و حرفه ای ی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشدهای تحصیلدوره

اند درصد از کل دانشجویان را تشکیل داده 6/3و درصد  9/2۱ ،درصد  8/54درصد،  5/۱9ترتیب 

 (.6)جدول 

 

 تحصیلي هایدوره برحسب تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي استان -6جدول   

 سال تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی یکاردان جمع کل

و  ایحرفهدکترای 

 تخصصی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جمع

92-۱39۱ ۱۱2782 27272 2/24 72797 5/64 ۱۱957 6/۱0 756 7/0 

93-۱392 ۱۱4045 27840 4/24 69204 7/60 ۱5834 9/۱3 ۱۱67 ۱ 

94-۱393 ۱۱0542 254۱9 23 63966 9/57 ۱97۱3 8/۱7 ۱444 3/۱ 

95-۱394 97272 20348 9/20 55040 6/56 20333 9/20 843 9/0 

96-۱395 88032 ۱7226 5/۱9 48259 8/54 ۱9336 9/2۱ 32۱۱ 6/3 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 آموختگاندانش -4 

 و غیرانتفاعی استان دولتی هایدانشگاه -1 -4

های دولتی، دانشگاه آزاد نفر دانشجو از دانشگاه 39۱37تعداد  ۱395-96در سال تحصیلی 

اند التحصیل شدههای مختلف آموزش عالی فارغاسالمی و مؤسسات غیرانتفاعی استان در دوره

اند. در سال تحصیلی فوق، دانشگاه های یادشده زن بوده نالتحصیالدرصد از فارغ 5/44که 

درصد، دانشگاه جامع  ۱7درصد، دانشگاه پیام نور  ۱/7وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 ۱/39درصد، دانشگاه آزاد اسالمی  6 یپزشکهای علوم درصد، دانشگاه ۱5علمی کاربردی 



 109 بهزیستی و تآمین اجتماعی 

را  نالتحصیالفارغ درصد از کل 8/7درصد و سایر دانشگاه ها  7/7درصد، مؤسسات غیرانتفاعی 

های دولتی استان در این سال انشگاهد نالتحصیالاند. از مجموع فارغبه خود اختصاص داده

درصد  6/۱0درصد در دوره کارشناسی،  5/62درصد در دوره کاردانی،  8/24تحصیلی، به ترتیب 

اند )جدول بوده و تخصصی ایحرفهدکترای های درصد در دوره ۱/2در دوره کارشناسی ارشد و 

7.) 

 
 

 ن برحسب جنسیتهای دولتی استاالتحصیالن دانشگاهتعداد فارغ -7جدول 

 درصد(زنان )سهم  زن مرد دانش آموختگانتعداد  سال تحصیلی

96-۱395 39۱37 2۱700 ۱7437 5/44 

 4/48 ۱356 ۱44۱ 2797 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ۱/67 4470 2۱88 6658 دانشگاه پیام نور

 ۱/37 2۱82 3692 5874 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 6/49 409 4۱5 824 فرهنگیاندانشگاه 

 6/37 824 ۱366 2۱90 فنی و حرفه ایدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
2382 876 ۱506 2/63 

 8/30 4720 ۱0597 ۱53۱7 دانشگاه آزاد اسالمی

 3/63 ۱920 ۱۱09 3029 مؤسسات غیرانتفاعی

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 درمان بهداشت و

 امكانات بهداشتی و درمانی استان-1

مؤسسه درمانی فعال در استان فارس مشغول فعالیت بوده که تعداد  75، تعداد ۱395در سال 

کشور ی سالنامه آماراطالعات رشد داشته است. بر اساس  ۱4/7قبل، سال به ها نسبت آن

ل مؤسسات درمانی فعال کشور، پس درصد از ک 86/7(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱395)

 از استان تهران، رتبه دوم را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

تخت ثابت بیمارستانی در استان موجود بوده است. در سال  ۱3۱5۱، تعداد ۱395در سال 

 ۱/27های ثابت بیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت برابر یادشده، شاخص تعداد تخت

 ده است.بو

درصد از  36/8(، استان فارس با دارا بودن ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

های ثابت بیمارستانی کشور، پس از استان تهران و خراسان رضوی رتبه سوم را در بین تخت

های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین از حیث شاخص تعداد تخت ثابت استان

های سمنان، یزد و تهران در جایگاه ازای هر ده هزار نفر جمعیت، پس از استانبیمارستانی به 

 گیرد.های کشور قرار میچهارم استان

و درمانگاه( در استان فارس فعال بوده ) یدرمانمرکز بهداشتی و  565، تعداد ۱395در سال  

 37/66باب ) 375افزایش داشته است. از مراکز یادشده  درصد 7.4۱قبل  که نسبت به سال

 اند.بوده درصد( روستایی 62/33باب ) ۱90درصد( شهری و 

 ۱394نفر در سال  ۱064های علوم پزشکی استان از تعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه

، تغییریافته است. شاخص تعداد ۱395نفر در سال  ۱۱90درصد به  84/۱۱با افزایشی برابر 

علوم پزشکی استان به ازای هر ده هزار نفر جمعیت  هایپزشکان عمومی شاغل در دانشگاه

 نفر پزشک عمومی بوده است. 65/6و  22/2، به ترتیب برابر ۱395و  ۱394های استان در سال

درصد پزشکان عمومی  4/7(، نزدیک به ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

ان فارس مشغول فعالیت شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در است
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در خصوص این متغیر جایگاه دوم در بین  ۱395اند. بر همین اساس استان فارس در سال بوده

 های کشور را به خود اختصاص داده است.استان

نفر در  ۱067های علوم پزشکی استان از همچنین تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه

یافته است. شاخص ، تغییر۱395نفر در سال  ۱۱39صد به در 74/6با افزایشی برابر  ۱394سال 

هر ده هزار نفر های علوم پزشکی استان به ازای تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه

یافته است. بر اساس ، افزایش۱395نفر در سال  34/2به  ۱394نفر در سال  32/2جمعیت از 

درصد پزشکان متخصص شاغل در  48/6(، نزدیک به ۱395کشور )اطالعات سالنامه آماری 

اند. بر همین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در استان فارس مشغول فعالیت بوده

های کشور در خصوص این متغیر جایگاه پنجم در بین استان ۱395اساس استان فارس در سال 

 را به خود اختصاص داده است.

نفر بهورز در روستاهای  ۱92۱داشت با نیروی کار باب خانه به ۱0۱0، تعداد ۱395در سال  

، به ترتیب ۱394استان فعال بوده است که ازنظر تعداد خانه بهداشت و بهورز نسبت به سال 

به ازای هر ده  ۱395دهند. بدین ترتیب در سال درصد کاهش نشان می 38/2افزایش و  9۱/8

بهداشت موجود بوده است. میزان این باب خانه  26/2هزار نفر جمعیت روستایی استان تعداد 

 باب بوده است. ۱۱/2نیز برابر  ۱394شاخص در سال 

نفر بهورز مشغول ارائه  ۱۱/4به ازای هر ده هزار نفر جمعیت روستایی استان،  ۱394در سال 

  بوده است. نفر 95/3به  ۱395اند. میزان این شاخص در سال خدمات بوده

 ۱2/6(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱395کشور )ی بر اساس اطالعات سالنامه آمار

های خراسان رضوی و مازندران، رتبه های بهداشت فعال کشور، پس از استاندرصد از کل خانه

 سوم را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

 بوده که در سال باب 458برابر  ۱394استان در سال  های تشخیص طبیتعداد آزمایشگاه

های یافته است. سهم بخش خصوصی از واحدهای یادشده نیز در سالباب افزایش 476به  ۱394

 بوده است. درصد 85/42و  48/4۱به ترتیب  ۱395و  ۱394
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درصد از کل  4/8(، استان فارس با دارا بودن ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

ان، رتبه دوم را در این خصوص به خود های تشخیص طبی کشور، پس از استان تهرآزمایشگاه

 اختصاص داده است.

 98/6با رشدی برابر  ۱394باب در سال  7۱6های موجود در استان فارس از تعداد داروخانه 

های یافته است. سهم بخش خصوصی از داروخانه، افزایش۱395باب در سال  766درصد به 

درصد  5۱/88به  ۱395ه در سال درصد بوده ک 56/87برابر  ۱394موجود نیز در سال 

 یافته است.افزایش

 98/6(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

های تهران، خراسان رضوی و اصفهان رتبه های کشور، پس از استاندرصد از کل داروخانه

 را در این خصوص به خود اختصاص داده است. چهارم

 2۱4به  ۱395باب بوده که در سال  2۱6برابر  ۱394راکز پرتونگاری استان در سال تعداد م 

درصد بوده  38/5۱برابر  ۱394است. سهم بخش خصوصی از مراکز یادشده در سال باب کاهش 

 درصد کاهش یافته است. 53/49به  ۱395که در سال 

درصد از  43/6را بودن (، استان فارس با دا۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

را  اصفهان و خراسان رضوی رتبه چهارم ،های تهرانکل مراکز پرتونگاری کشور، پس از استان

 در این خصوص به خود اختصاص داده است.

سنجی، یزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنواییبخشی استان )شامل فتعداد مراکز توان 

باب  667به  ۱395بوده که در سال  باب 605برابر  ۱394ل ( در ساارتوپدی فنیسنجی و بینایی

به  ۱394درصد در سال  96/83یافته است. سهم بخش خصوصی از مراکز یادشده نیز از افزایش 

 یافته است.، افزایش۱395درصد در سال  30/85

 86/8(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

را در  های تهران و خراسان رضوی، رتبه سومبخشی کشور، پس از استانصد از کل مراکز تواندر

 این خصوص به خود اختصاص داده است.
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 امكانات بهداشتی و درمانی استان فارس -1جدول  

 ۱395 ۱394 واحد شرح ردیف

 75 70 موسسه تعداد مؤسسات درمانی فعال ۱

 ۱3۱5۱ ۱2۱89 تخت نیهای ثابت بیمارستاتعداد تخت 2

 ۱/27 48/25 تخت های ثابت بیمارستانی به ازای ده هزار نفر جمعیت استانتعداد تخت 3

 ۱۱90 ۱064 نفر تعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان 4

 ۱۱39 ۱067 نفر تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان 5

 565 526 مرکز هاهداشتی و درمانی و درمانگاهتعداد کل مراکز ب 6

 375 355 مرکز های شهریتعداد مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاه 7

 ۱90 ۱7۱ مرکز های روستاییتعداد مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاه 8

 ۱۱00 ۱0۱0 باب های بهداشت فعالتعداد خانه 9

 ۱92۱ ۱968 نفر تهای بهداشتعداد بهورزان فعال در خانه ۱0

 26/2 77/6 باب تعداد خانه بهداشت روستایی فعال به ازای ده هزار نفر جمعیت روستایی ۱۱

 476 458 باب هاتعداد آزمایشگاه ۱2

 74/44 44/43 درصد هاآزمایشگاه سهم بخش خصوصی از کل ۱3

 766 7۱6 باب هاتعداد داروخانه ۱4

 5۱/88 89/87 درصد اهسهم بخش خصوصی از کل داروخانه ۱5

 2۱4 2۱6 باب تعداد مراکز پرتونگاری ۱6

 53/49 38/5۱ درصد سهم بخش خصوصی از مراکز پرتونگاری ۱7

 667 605 باب بخشیتعداد مراکز توان ۱8

 30/85 96/83 درصد بخشیسهم بخش خصوصی از مراکز توان ۱9

 ۱395و  ۱394 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال
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 هزیستی و تأمین اجتماعیب

رخورداری از خدمات تأمین اجتماعی حقی است همگانی و بر اساس قانون اساسی دولت موظف ب

یی که وظیفه هادستگاه نیترعمدهافراد جامعه اقدام نماید.  تکتکاست نسبت به تأمین آن برای 

و  امداد امتام خمینتی )ره(   تهیکم ، سازمان بهزیستی،دارندعهدهارائه خدمات تأمین اجتماعی را به 

ی دیگری نظیتر ستازمان بازنشستتگی    هاسازماناز  توانیمسازمان تأمین اجتماعی هستند. البته 

 ی قرار خواهد گرفت.موردبررس ادشدهی یهادستگاهکشوری نیز نام برد. در ادامه عملکرد 

 

 سازمان بهزیستی استان فارس -1

خدمات کارآموزی و بازپروری  دمات اجتماعی،به خ توانیموظایف سازمان بهزیستی را  

 ایجاد اشتغال و کاریابیخدمات  و پیشگیریفرهنگی و ، خدمات یبخشتوان خدماتاجتماعی، 

 :شودیمپرداخته  ادشدهی یهابخشتقسیم کرد که در ادامه به تشریح هرکدام از 
 

 خدمات اجتماعی -1-1 

 ۱432از  ی( شهری و روستاییردولتیغ)دولتی و  خدمات اجتماعی دهندهارائهتعداد کل واحدهای  

این در رسیده است،  ۱395واحد در سال  ۱332، به کاهشدرصد  9/6، با ۱394واحد در سال 

 73325نفر به 72643  از ،افزایشدرصد  9/0با  ادشدهتعداد مددجویان واحدهای ی حالیست که

 ۱395و  ۱394ی هاسالدر  جتماعیخدمات ا دهندهارائه است. سهم واحدهای دولتی نفر رسیده

به ترتیب  نیز ادشدهواحدهای ی درصد کل واحدها و سهم مددجویان 8/7درصد و  9/7به ترتیب 

 درصد کل مددجویان بوده است. 6/۱3و  درصد 7/۱3

، مهدکودک، خدمات سرپرستیبخدمات اجتماعی شامل تربیت و نگهداری از کودکان 

ی و خدمات برنامه جوانان احرفهفنی و  یهاآموزش و نیازمند، سرپرستیبحمایت از خانوارهای 

 .باشدیمو نوجوانان 

و مراکز  رخوارگاهیششامل سرپرست )یبتعداد واحدهای تربیت و نگهداری از کودکان  -

درصد افزایش 4با  ۱395واحد بوده که این تعداد در سال  25برابرا با  ۱394 ی( در سالروزشبانه
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نفر مددجو در  440از افزایش  درصد8/28با  نیز هاآنو تعداد مددجویان ده است. واحد رسی 26به 

 رسیده است. ۱395نفر مددجو در سال  567، به ۱394سال 

درصد کاهش به   9/7با  واحد ۱264از  ۱394در سال  مهدکودکتعداد واحدهای خدمات  -

 درصد کاهش به  6/۱با  ۱394در سال  نفر مددجو 50259 و از نظر تعداد مددجو با ۱۱63

 رسیده است.  ۱395در سال نفر مددجو  49435

در سال های ( رانیبگینیازمند )مستمرو  سرپرستیبتعداد واحدهای حمایت از خانوارهای  -

تعداد مددجویان  واحد و بدون تغییر بوده است. این درحالیست که ۱43برابر با  ۱395و  ۱394

 23323به   ۱394خانوار( در سال  9264مددجو )نفر  2۱326 ازدرصد افزایش ،  3/9با مربوطه 

 است. افتهیخانوار(  افزایش  9564نفر مددجو )

در  نفر مددجو 6۱8ی از احرفهکننده از واحدهای آموزش فنی و تعداد مددجویان استفاده -

جدول )است  افتهیافزایش ۱394در سال  نفر مددجو 806به  درصد افزایش 4/30با  ۱394سال 

۱.) 

 
 خدمات اجتماعی شهری و روستایی دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -1جدول 

 و تعداد مددجویان مربوطه

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد

یبتربیت و نگهداری از کودکان 
 ستسرپر

- - 25 440 25 440 

 50259 ۱264 4966۱ ۱245 598 ۱9 مهدکودکخدمات 

و  سرپرستیبحمایت از خانوارهای 
 نیازمند

94 
 خانوار 3953

49 
 خانوار 53۱۱

۱43 
 خانوار 9264

 نفر 2۱326 نفر ۱۱996 نفر 9330

 6۱8 - 6۱8 - - - یاحرفهآموزش فنی و 

 - - - - - - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 72643 ۱432 627۱5 ۱3۱9 9928 ۱۱3 جمع
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 خدمات اجتماعی... دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -1ادامه جدول 

 نام واحد

۱395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد

یبتربیت و نگهداری از کودکان 
 سرپرست

- - 26 567 26 567 

 49435 ۱۱63 48799 ۱۱44 636 ۱9 مهدکودکخدمات 

و  سرپرستیبحمایت از خانوارهای 
 نیازمند

94 
 خانوار 4004

49 
 خانوار5560

۱43 
 خانوار9564

 نفر23323 نفر۱3528 نفر 9795

 806 - 806 - - - یاحرفهآموزش فنی و 

 - - - - - - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 73325 ۱332 62894 ۱2۱9 ۱043۱ ۱۱3 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش (، ۱395اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس
و رتبه استان فارس از  و سهم معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 آورده شده است. 2جدول ر مراکز یادشده، د
 

مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و  -2جدول 

 (1395سال مراکز )این افراد خدمت گیرنده و سهم و رتبه استان فارس از 

 واحد نام

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 فارس کشور هرتب
سهم 
 )درصد(

 رتبه

 5 8/3 972 25347 6 2/4 26 620 سرپرستبی کودکان نگهداری

 ۱2 3 30658 ۱02۱۱66 6 8/4 57 ۱۱8۱ *اجتماعی  هایآسیب

 3 8 5۱4۱5 643449 3 6/7 ۱۱63 ۱52۱7 مهدکودک

 کودکان ساماندهی سالمت، خانه اجتماعی، دیدهآسیب دختران و زنان بازپروری یواحدها فعالیت * شامل

 طالق، کاهش منظوربه خانواده در مداخله اجتماعی، و خانوادگی فردی، یهابحران در مداخله خیابانی،

 باشد.می کودک تلفن طرح و کودک سالمت مهمانسرای

 ۱395: سالنامه آماری کشور، سال مأخذ
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 خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی -1-2 

با  اجتماعیخدمات کارآموزی و بازپروری  دهنده( ارائهیردولتیغلتی و تعداد کل واحدهای )دو 
. تعداد رسیده است ۱395واحد در سال  93به  ۱394واحد در سال  65ز ا درصد افزایش ، ۱/43

 است. نفر رسیده ۱8325به نفر 202۱5 از ،کاهش درصد 3/9نیز با  ادشدهمددجویان واحدهای ی
ی اجتماعی، هابحرانجتماعی شامل کاهش طالق، مداخله در خدمات کارآموزی و بازپروری ا

ی هاانجمنطرح خانه سالمت، کودکان خیابانی،  اجتماعی، دهیدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 .باشدیم همیار و خط تلفن کودک

 28به  ۱394واحد در سال  ۱3از  درصد افزایش 4/۱۱5با تعداد واحدهای کاهش طالق  
نفر در  4062از  درصد تغییر منفی، 6/0با  هاآنو تعداد مددجویان رسیده  ۱395واحد در سال 

 است. افتهیشافزای ۱395نفر در سال  4039به  ۱394سال 
 ۱394 یهاسالدرصد افزایش در  ۱/۱۱ی اجتماعی با هابحرانتعداد واحدهای مداخله در  -

نفر مددجو  305۱از  هاآنمددجویان و تعداد  رسیده واحد ۱0یافته و به یک واحد افزایش ،۱395و
 است. افتهیشیافزادرصد تغییر  3/4با  ۱395در سال  نفر مددجو 3۱82به  ۱394در سال 

 کی ۱395و  ۱394 یهاسالاجتماعی در  دهیدبیآستعداد واحد بازپروری زنان و دختران  -
 .است افتهیشد تغییر افزایدرص 3/3۱با  نفر 2۱نفر به  ۱6 واحد بوده و تعداد مددجویان مربوطه از

تعداد مددجویان  واحد بوده و یک۱395و  ۱394 یهاسالتعداد واحد طرح خانه سالمت در  -
 .نفر تغییر یافته است ۱5 نفر به ۱۱مربوطه از

نفر مددجو بوده  3۱0با  واحد دو۱394 سالی نگهداری کودکان خیابانی در واحدهاتعداد  -
  درصد کاهش تغیر یافته است. 2/3نفر مددجو با  300واحد با  3به  ۱395که این واحدها در سال 

 
واحد در  4۱درصد افزایش به  3/32با  ۱394در سال  واحد 3۱ی همیار از هاانجمنتعداد  -
به  ۱395و  ۱394در سال های  تغییر یافته این درحالیست که تعداد افراد مددجو  ۱395سال 
 است.  نفر و بدون تغییر بوده ۱73تعداد 
 واحد بوده 9و  8، به ترتیب  ۱395و  ۱394 یهاسالی خط تلفن کودک در واحدهاتعداد  -

 9/۱5با نفر  ۱5095به  نفر ۱2592 و تعداد مددجویان مربوطه از درصد افزایش داشته 5/۱2که 
 (.3جدول ) درصد تغییر کاهش یافته است
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خدمات کارآموزی و بازپروری  دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -3جدول 

 اجتماعی و تعداد مددجویان مربوطه

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 
 واحد

 تعداد
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 4062 ۱3 - - 4062 ۱3 کاهش طالق

 305۱ 9 - - 305۱ 9 مداخله در بحران

 دهیدبیآسران بازپروری زنان و دخت
 جتماعی

۱ ۱6 - - ۱ ۱6 

 ۱۱ ۱ - - ۱۱ ۱ طرح خانه سالمت

 3۱0 2 3۱0 2 - - کودکان خیابانی

 ۱73 3۱ ۱73 3۱ - - ی همیارهاانجمن

 ۱2592 8 - - ۱2592 8 خط تلفن کودک

 202۱5 65 483 33 ۱9732 32 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

 خدمات ... دهندهارائه (یردولتیغتی و واحدهای )دول -3ادامه جدول 

 نام واحد

۱395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 4039 28 - - 4039 28 کاهش طالق

 3۱82 ۱0 - - 3۱82 ۱0 مداخله در بحران

 دهیدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 اجتماعی

۱ 2۱ - - ۱ 2۱ 

 ۱5 ۱ - - ۱5 ۱ طرح خانه سالمت

 300 3 300 3 - - کودکان خیابانی

 ۱73 4۱ ۱73 4۱ - - ی همیارهاانجمن

 ۱0595 9 - - ۱0595 9 خط تلفن کودک

 ۱8325 93 473 44 ۱7852 49 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
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 یبخشتوانخدمات  -1-3

واحد در سال  302از  ی(ردولتیغدولتی و ) یبخشتوانخدمات  دهندهارائه کل واحدهای تعداد 

نیز در  ادشدهتعداد مددجویان واحدهای ی و افتهیشافزای ۱394واحد در سال  336به  ۱394

بنابراین، تعداد واحدهای ؛ نفر بوده است۱۱05۱9نفر و  ۱27296 به ترتیب مورداشارهی هاسال

در مقایسه با سال  ۱395مددجویان مربوطه در سال ی و تعداد بخشتوانخدمات  دهندهارائه

سهم واحدهای  .دهندیمنشان  کاهش رادرصد  ۱8/۱3و  افزایش درصد26/۱۱، به ترتیب ۱394

 24درصد و  38به ترتیب  ۱395و  ۱394ی هاسالی در بخشتوانخدمات  دهندهارائهدولتی 

درصد کل  78درصد و  82 به ترتیب واحدها نیز درصد کل واحدها و سهم مددجویان این

واحد بوده است  6، 94شنوایی در سال  سنجش واحدهایمددجویان بوده است؛ همچنین تعداد 

 (.4است )جدول  یافتهافزایشواحد  7به  95که در سال 
 

 1394ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ ولتید

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 ۱888 5۱ ۱888 5۱ - - روزانه() نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۱2۱9 30 ۱2۱9 30 - - ی(روز)شبانه نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۱00 2 ۱00 2 - - (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 480 7 480 7 - - ی(روزبانهمزمن )شنگهداری بیماران روانی 

 440 7 440 7 - - روزانه(سالمندان )ی بخشتواننگهداری و 

 457 8 457 8 - - ی(روزشبانهی سالمندان )بخشتواننگهداری و 

 ۱8225 29 - - ۱8225 29 نگهداری معلول در خانواده

 4۱5 ۱2 4۱5 ۱2 - - ی معلولین )روزانه(آموزحرفه

 490۱ ۱2 - - 490۱ ۱2 یوتراپیزیف

 ۱0۱0 3 - - ۱0۱0 3 یکاردرمان

 2575 9 ۱۱۱ 5 2464 4 یگفتاردرمان

 4597 6 - - 4597 6 سنجش شنوایی
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 1394ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ ولتید

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 50 ۱ - - 50 ۱ خانواده و کودک نابینا

 ۱599 ۱ - - ۱599 ۱ سازی وپادستکارگاه 

 ۱725۱ 66 ۱725۱ 66 - - یردولتیغی هاتشکل

 3۱248 29 - - 3۱248 29 یبخشتوانک از وسایل کم کنندهاستفادهمعلولین 

 6523 - - - 6523 - محصلین و دانشجویان معلول تحت پوشش

 CBR 29 32047 - - 29 32047معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 227۱ - - - 227۱ - تحت پوشش ورزش معلولین

 ۱27296 302 2236۱ ۱88 ۱04935 ۱۱4 جمع

 ذ: سازمان بهزیستی استان فارسمأخ
 
 

 1395ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 ۱939 52 ۱939 52 - - روزانه() نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 2325 46 2325 46 - - ی(روز)شبانه نیمعلولی بخشتوان نگهداری و

 50 ۱ 50 ۱ - - (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 509 8 509 8 - - ی(روزمزمن )شبانهنگهداری بیماران روانی 

 390 6 390 6 - - روزانه(سالمندان )ی بخشتواننگهداری و 

 532 8 532 8 - - (یروزشبانهی سالمندان )بخشتواننگهداری و 

 ۱8533 29 - - ۱8533 29 نگهداری معلول در خانواده

 468 ۱4 468 ۱4 - - ی معلولین )روزانه(آموزحرفه
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 1395ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 3935 42 474 3۱ 346۱ ۱۱ یوتراپیزیف

 8۱7 ۱۱ ۱60 8 657 3 یکاردرمان

 ۱746 ۱6 85 ۱۱ ۱66۱ 5 یگفتاردرمان

 2738 7 382 5 2356 2 سنجش شنوایی

 50 ۱ 50 ۱ - - کودک نابیناخانواده و 

 - - - - - - سازی وپادستکارگاه 

 ۱725۱ 66 ۱725۱ 66 - - یردولتیغی هاتشکل

 24923 - - - 24923 - یبخشتواناز وسایل کمک  کنندهاستفادهمعلولین 

 47۱3 - - - 47۱3 - محصلین و دانشجویان معلول تحت پوشش

 CBR 29 27۱48 - - 29 27۱48معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 2452 - - - 2452 - تحت پوشش ورزش معلولین

 ۱۱05۱9 336 246۱5 257 85904 79 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
 

 
مراکز غیردولتی تحت پوشش معاونت (، ۱395اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس 
در یادشده،  هم و رتبه استان از مراکز، سیستی کشور، افراد خدمت گیرندهبخشی سازمان بهزتوان

 آورده شده است. 5 جدول
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 مراکز روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی دولتی و غیر دولتیتعداد  -5جدول 

 و و سهم تحت پوشش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 (1395این مراکز در کشور )سال  ان ازرتبه است

 واحد نام  

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 رتبه سهم )درصد( فارس کشور رتبه

 8 6/4 ۱8۱0 39678 7 5 54 ۱077 جمع

 7 6/5 575 ۱0۱85 5 8 22 275 ذهنی

 8 0 0 200 6 0 0 2 بلع و دهان

 ۱5 3/2 78 3404 ۱2 3/2 2 86 حرکتی جسمی

 ۱6 0 0 334 ۱5 0 0 8 نخاعی ضایعه

 3 5/۱2 50 400 6 ۱/9 ۱ ۱۱ نابینا و بینا کم

 6 8/5 ۱65 2832 8 4/4 3 68 ناشنوا و شنوا کم

 5 6/8 440 5088 5 5/6 7 ۱08 سالمند

 ۱5 9/۱ 50 2600 ۱4 5/۱ ۱ 66 روانی

 ۱9 5/۱ 34 2307 ۱8 6/۱ ۱ 6۱ رشد نافذ

 8 8/3 459 ۱206۱ 6 5/4 ۱4 3۱3 آموزی حرفه

 6 9/3 ۱28 3280 9 8/3 3 79 حمایتی تولیدی کارگاه

 ۱395: سالنامه آماری کشور، سال مأخذ 

 

 پیشگیری فرهنگی و خدمات -1-4

واحد در  ۱950خدمات فرهنگی و پیشگیری از  دهندهارائهی( ردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد 
 ادشدهاست. تعداد مددجویان واحدهای ی افتهیافزایش ۱395واحد در سال  ۱956به  ۱394سال 

اساس،  نیبر ا نفر بوده است. 533546نفر و 54586۱ به ترتیب ۱395و  ۱394ی هاسالنیز در 
پیشگیری و تعداد مددجویان مربوطه در سال فرهنگی و خدمات  دهندهارائهواحدهای تعداد 
 .دهدیمدرصد کاهش را نشان  26/2درصد و  3۱/0، به ۱394، در مقایسه با سال ۱395

به ترتیب  ۱395و  ۱394ی هاسالخدمات پیشگیری در  دهندهارائه سهم واحدهای دولتی
 ، به ترتیب نیز ی دولتیواحدها درصد کل واحدها و سهم مددجویان این 88/89درصد و  56/90
 درصد کل مددجویان بوده است. 7۱/73درصد 45/5۱

 55203ی( از رحضوریغمشاوره مشاوره )از خدمات صدای  کنندهاستفادهداد مددجویان تع -
 رسیده است. ۱395نفر در سال   66۱02به درصد افزایش 74/۱9، با ۱394نفر در سال 
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 2۱2۱55، از کاهشدرصد  37/30با  مشاوره حضوری، از کنندهاستفادهتعداد مددجویان  - 
 (.6جدول است )رسیده 95در سال نفر ۱47733 به  94در سال  نفر

 

 پیشگیری خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -6جدول شماره 

 نام واحد

۱394 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد
تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 55203 ۱ - - 55203 ۱ خدمات صدای مشاور

 2۱2۱55 ۱۱0 ۱87008 ۱03 25۱47 7 مشاوره حضوری

 200083 ۱758 - - 200083 ۱758 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 95۱0 22 940۱ 2۱ ۱09 ۱ درمان سرپائی معتادین

 3525 ۱6 32۱3 ۱6 3۱2 ۱ مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC - - 2 4۱0 2 4۱0مرکز 

 288 ۱ 288 ۱ - - درمان بستری معتادین خود معرف

 ۱687 40 ۱687 40 - - ی همیارهاانجمنتحت پوشش 

 63000 - 63000 - - - هاتیمعلولو  هابیآسی از سازآگاه

 54586۱ ۱950 265007 ۱83 280854 ۱766 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 
 پیشگیری  خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغواحدهای )دولتی و  -6ادامه جدول شماره 

 نام واحد

۱395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد
تعداد  تعداد مددجو

 واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 66۱02 ۱ - - 66۱02 ۱ خدمات صدای مشاور

 ۱47733 ۱35 ۱27509 ۱28 20224 7 مشاوره حضوری

 ۱99946 ۱748 - - ۱99946 ۱748 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 58۱2 22 574۱ 2۱ 7۱ ۱ ی معتادیندرمان سرپائ

 5653 ۱8 5303 ۱7 350 ۱ مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC - - 2 3۱4 2 3۱4مرکز 

 - - - - - - درمان بستری معتادین خود معرف

 ۱42۱ 30 ۱42۱ 30 - - ی همیارهاانجمنتحت پوشش 
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 پیشگیری  خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغواحدهای )دولتی و  -6ادامه جدول شماره 

 نام واحد

۱395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد
تعداد  تعداد مددجو

 واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 ۱06565 - - - ۱06565 - هاتیمعلولو  هابیآسی از سازآگاه

 533546 ۱956 ۱40288 ۱98 393258 ۱758 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
 

تحت  (مراکز )دولتی و غیردولتی تعداد (،۱395اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس
سهم و رتبه استان و  پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 شده است.آورده  7، در جدول ادشدهفارس از مراکز ی
 

تعداد مراکز )دولتی و غیردولتی( تحت پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی  -7جدول 

 (1395)سال  مراکزاین کشور و افراد خدمت گیرنده و سهم و رتبه استان فارس از 

 واحد نام

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
 سهم

 )درصد(
 فارس کشور رتبه

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 2 9 66۱02 730579 22 4/۱ ۱ 74 * مشاورصدای 

 ۱ ۱5/9 ۱47۱74 926۱34 4 7 ۱36 ۱945 **حضوری مشاوره 

 7 3/3 5653 ۱72999 3 7/4 ۱9 256 ژنتیکمشاوره 

 3 6/6 39772 598389 6 5/۱ ۱38 272۱ اعتیاد

 5 5/9 ۱80685 3042۱4۱ - - - - *** چشمپیشگیری از تنبلی 

 ۱395سالنامه آماری کشور سال مأخذ: 
 

 خدمات ایجاد اشتغال و کاریابی -1-5

نفر تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغال و کاریابی سازمان بهزیستی  2669 جمعاً ۱395در سال  

دهد. از افراد نشان می را درصد افزایش 4معادل  ۱394که نسبت به سال  اندقرارگرفتهاستان 

 ۱892( مشمول برنامه امور اجتماعی، درصد ۱/۱9) نفر 5۱۱ ، تعداد۱395در سال  تحت پوشش

امور ( مشمول برنامه درصد ۱0نفر ) 266 ی وبخشتواندرصد( مشمول برنامه امور  9/70نفر )
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 74درصد،  2/9به ترتیب  ۱394 سالدر  مورداشارهی هانسبت. اندبودهی و پیشگیری فرهنگ

 (.8درصد بوده است )جدول  8/۱6و درصد 

 
 1395و  1394ی هاسالمددجویان تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغال و کاریابی در  – 8جدول 

 نام برنامه
۱394 ۱395 

 درصد تغییرات
 تعداد مددجو تعداد مددجو

 ۱۱7 5۱۱ 236 امور اجتماعی

 -2/0 ۱892 ۱896 یبخشتوانامور 

 -38 266 43۱ ی و پیشگیریامور فرهنگ

 4 2669 2563 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

 (ره)کمیته امداد امام خمینی  -2

 شهید رجایی و طرح مددجویی طرح -2-1

واحد در سال  ۱66به  ۱394واحد در سال  ۱7۱، از (ره)تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی  

 است. افتهیکاهش   ۱395

نفر و ۱۱404به نفر  ۱2795از  اهشک درصد 6/۱0با  موردحمایتدر همین مدت، تعداد ایتام 

 رسیده است. نفر 3۱8529نفر به  323090 درصد کاهش، از 4/۱با  افراد مورد حمایت مجموع

 ی کمیته امداد به مددجویان دو طرحهایپرداختکل مبلغ مستمری و سایر  ۱395در سال 

 .زایش داشته استافدرصد  7/۱نسبت به سال قبل میلیون ریال  30950۱8با مبلغ معادل  ادشدهی

(، سهم استان فارس از تعداد واحدهای کمیته ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

با درصد ) 9 ،کمیتهاین  از مجموع مددجویان و (۱رتبه با ) درصد 4/5ره( در کشور امام )امداد 

 ( بوده است.۱رتبه 
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امداد امام  تهییت اداره کل کمموردحما انیرسانی، مددجوواحدهای خدمت -9جدول شماره 

 هاپرداختی ریمعیشت و ساو مبلغ کمک ینیخم
 نفر، میلیون ریال 

ال
س

 

ی
ها

حد
وا

 
داد

ام
 

وار
خان

 
ت

مای
دح

ور
م

 

وار
خان

 با 
ت

رس
سرپ

 
 زن

ت
مای

دح
ور

م
 

راد
اف

 
ت

مای
دح

ور
م

 

ان
جوی

دد
م

 
ی

رد
مو

 

ان
ند

الم
س

 
ت

مای
دح

ور
م

 

ام
ایت

 
ت

مای
دح

ور
م

 

ان
امی

ح
 

ام
ایت

 

ه 
ی ب

خت
ردا

غ پ
بال

ل م
ک

دج
مد

ان
وی

*
 

۱394 ۱7۱ ۱42۱۱0 79783 323090 4۱733 72406 ۱2759 55796 3044430 

۱395 ۱66 ۱4۱۱5۱ 706۱0 3۱8529 - 7۱734 ۱۱404 60334 30950۱8 

 7/۱ ۱/8 -6/۱0 -9/0 - -4/۱ -5/۱۱ -7/0 -9/2 تغییرات درصد

 هامعیشت و سایر پرداختی* کمک

 ۱395سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 و خدمات عمرانی آموزشی، خدمات آموزشی فرهنگی -2-2

به مددجویان تحت پوشش کمیته  شدهارائهی و فرهنگهزینه خدمات آموزشی  ۱395در سال  

درصد کاهش داشته است. همچنین  ۱/60استان فارس نسبت به سال قبل  (ره)امداد امام خمینی 

درصد و  2و هزینه مربوطه به ترتیب  شدهانجام، تعداد موارد خدمات عمرانی ادشدهدر سال ی

نسبت  ازدواج و هزینه مربوطه نیز نهیهزکمکتعداد موارد  ضمناًدرصد افزایش داشته است. ۱/24

 درصد افزایش داشته است. 8/۱6و درصد  5/۱6به سال قبل به ترتیب 
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 ازدواج نهیهزکمکعمرانی و  خدمات آموزشی فرهنگی، آموزشی، خدمات -10جدول شماره 

 (ره)کمیته امداد امام خمینی  توسط شدهپرداخت
 نفر، میلیون ریال

 سال

 خدمات فرهنگی و آموزشی

و  تأمینخدمات 
 تعمیر مسکن

 هزینهکمک
 ازدواج

از  کنندگاناستفاده
خدمات تحصیلی و 

 فرهنگی

افراد 
 کنندهشرکت

در 
 هایآموزش

مهارت 
 زندگی

افراد 
 کنندهشرکت

در اردوهای 
تربیت 
 فرهنگی

 مبلغ

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد دانشجو آموزدانش

۱394 23378 7978 52987 7990 ۱3548۱ 3820 ۱23934 4668 96۱04 

۱395 2۱408 6762 68879 ۱6295 540۱3 3897 ۱53775 5437 ۱۱2288 

 8/۱6 5/۱6 ۱/24 2 -۱/60 9/۱03 30 -2/۱5 -4/8 درصد تغییرات

 ۱395، سال استان فارس مأخذ: سالنامه آماری
 

 الحسنهقرضوام خودکفایی و وام  -2-3

خودکفایی اعطایی به مددجویان کمیته امداد امام  یهاوامتعداد موارد و مبلغ  ۱395در سال  
افزایش درصد  5/۱44و  درصد 8/۱00به ترتیب ، ۱394استان فارس نسبت به سال  (ره)خمینی 

 4/۱5درصد و  2/34 اعطایی به ترتیب الحسنهقرض یهاوام تعداد موارد و مبلغاما است.   یافته
 .کاهش یافته استدرصد 

 

اعطایی به مددجویان کمیته امداد امام  الحسنهقرضی خودکفایی و هاوام-11شماره جدول 

 (ره) خمینی
 نفر، میلیون ریال 

 سال

 شغلی هایفرصتایجاد 

اعطای وام 
 الحسنهقرض

 وام اشتغال پرداختی

فته افراد اشتغال یا
 از طریق کاریابی

افراد آموزش فنی 
 دیده ایحرفهو 

از محل صندوق 
 اشتغال امداد

از محل تسهیالت 
 بانکی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

۱394 766 90378 5826 745305 450 ۱0۱64 20456 3۱2453 

۱395 ۱538 220990 46۱5 695564 490 ۱2972 ۱3469 264364 

 -4/۱5 -2/34 6/27 9/8 -7/6 -8/20 5/۱44 8/۱00 اتدرصد تغییر

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
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 یو وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -2-4

درصد  02/0نسبت به سال قبل با  یو وجوهات امان یاختصاص یجمع درآمدها ۱395سال در 

 تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

 

استان  (ره)ی کمیته امداد امام خمینی و وجوهات امان یاختصاص یمدهادرآ -12جدول شماره 

 فارس

 میلیون ریال

 سال
جمع درآمدهای اختصاصی 

 و وجوهات امانی

 وجوهات امانی درآمدهای اختصاصی

 جمع
درآمدهای 

 محلی

مردمی  هایکمک

 و صدقات
 * ریسا زکات جمع

۱394 578582 ۱78858 ۱06۱3 ۱68245 399724 9528۱ 304443 

۱395 578705 ۱97028 0 ۱97028 38۱677 4۱258 3404۱9 

 8/۱۱ -7/56 -5/4 ۱/۱7 -۱00 2/۱0 02/0 درصد تغییرات

ها، ها، کفارههای نیکوکاری و عاطفهزدگان، درآمد جشن* شامل کمک به ایتام، کمک حوادث و ساختمان زلزله

 باشد.می سهم السادات و ...

 ۱395ن فارس، سال استا مأخذ: سالنامه آماری

 

 اجتماعی تأمین -3

و اقدامات  هاروششامل تدابیر،  یامجموعهاجتماعی عبارت است از  تأمینخدمات بخش 

که هدف آن حمایت از نیروی انسانی شاغل در دوران اشتغال،  یامهیبحمایتی و خدمات 

. باشدیم شدهوتفو حمایت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان  یازکارافتادگبازنشستگی، 

اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی و ... متولی  تأمینسازمان 

یمقرار  یموردبررس ۱395را در سال  هاآنخدمات هستند که عملکرد برخی از  گونهنیاارائه 

 :میده

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران -1 -3 

شاهد تحت  والدین، همسر و فرزندان(پوشش )ی تحت خانوارهاتعداد افراد  ۱395در سال  

 نفر بوده که نسبت به سال قبل2357۱ پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس
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 بگیرشاهد حقوق و مستمری یتعداد خانوارهااست. همچنین مجموع  افتهیدرصد کاهش 7/3

 درصد کاهش داشته است. 2ل قبل سا است که نسبت بهخانوار بوده  ۱2350برابر 

خانوارهای  مجموعاًخانوار  7623، تعداد ۱395خانوار تحت پوشش در سال  2357۱از مجموع 

 اندکاهش داشته درصد 4/2 یمستمر کنندهافتیدرتعداد خانوارهای  ازنظرمستمری بگیر بوده که 

 (.۱3جدول )
 

 

پوشش اداره کل بنیاد شهید و امور شاهد تحت  افراد و خانوارهای تعداد -13جدول شماره 

 ایثارگران استان فارس
 نفر، میلیون ریال

 سال

 بگیرتعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری تعداد افراد خانوارهای شاهد تحت پوشش

 والدین
همسر و 
 فرزندان

 جمع
 جمع بگیرمستمری بگیرحقوق

 تعداد تعداد تعداد

۱394 ۱۱096 ۱3392 24488 479۱ 78۱3 ۱2604 

۱395 ۱0207 ۱3364 2357۱ 4727 7623 ۱2350 

 -2 -4/2 -3/۱ -7/3 -2/0 -8 درصد تغییرات

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
 

 

بنیاد شهید و امور ایثارگران  اداره کلنفر جانباز تحت پوشش  38402تعداد  ۱395در سال  

. همچنین مبلغ دهدیمنشان  درصد کاهش را 7/۱ که نسبت به سال قبل اندداشتهاستان قرار 

درصدی، از  ۱0نیز با افزایش  ادشدهمعیشت برای جانبازان تحت پوشش سازمان یدریافتی کمک

ی این سازمان به پرداختمیلیون ریال رسیده است. جمع مبالغ  40۱02۱میلیون ریال به  364563

 ۱620۱6۱ به ۱394یون ریال در سال میل ۱472905درصدی، از  ۱0 جانبازان نیز با افزایش

 (.۱4جدول است ) رسیده ۱395میلیون ریال در سال 
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و  دیشه ادیبگیر تحت پوشش اداره کل بنتعداد جانبازان حقوق و مستمری -14جدول شماره 

 به آنان یو مبلغ پرداخت ثارگرانیامور ا
 میلیون ریال واحد: نفر، 

 سال

 تغالاش حالت پوشش تحت جانبازان تعداد

 مبلغ

 معیشتکمک

 پرستاری حق

 سایر

 *هاپرداختی

 مبالغ جمع

 جمع پرداختی
 25 تا

 درصد

25 

 و درصد

 باالتر

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

4۱39 39074 23879 ۱۱42۱ 78460 9530۱۱ 364563 ۱6۱95 ۱۱3733 4۱598 ۱472905 

۱395 38402 23580 ۱۱240 86594 ۱0483۱۱ 40۱02۱ ۱65۱8 ۱2506۱ 45768 ۱620۱6۱ 

 درصد

 تغییرات
7/۱- 3/۱- 6/۱- 4/۱0 ۱0 ۱0 2 ۱0 ۱0 ۱0 

 هزینه تحصیلی، ازدواج، معاش، عیدی، تلفن و ... است.* شامل کمک

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 
جانبازان تحت  (، سهم استان فارس از کل۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

درصد،  25(، از جانبازان تا 4درصد )رتبه  7کشور  بنیاد شهید و امور ایثارگران پوشش سازمان

 ( بوده است.4رتبه درصد ) 7/6درصد و باالتر 25( و از جانبازان 4درصد )رتبه  2/7

 

 اجتماعی استان فارس تأمین اداره کل -3-2

 تأمین اجتماعی استان اداره کلاصلی تحت پوشش  شدگانمهیبتعداد  -الف

درصد  ۱/0مین اجتماعی استان فارس با أت اداره کل اصلی تحت پوشش  شدگانمهیبتعداد کل  

رسیده است. تعداد  54نفر در سال  703922 به ۱394در سال نفر  704645 ، ازکاهش

افزایش و تعداد  درصد 3/2 و درصد 2/6نیز به ترتیب  حرف و مشاغل آزاداختیاری و  شدگانمهیب

 ۱/6 بافندگان قالی، قالیچه و زیلو شدگانمهیبتعداد کاهش و  درصد 2/5ی کارگران ساختمان

 (.۱5)جدول است  افتهیشکاهنسبت به سال قبل درصد  6/2درصد و رانندگان 
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تأمین اجتماعی  اداره کلاصلی و خاص تحت پوشش  شدگانمهیتعداد ب -15جدول شماره 

 استان فارس

 *سایر کارگران ساختمانی اختیاری رانندگان بافندگان حرف و مشاغل آزاد جمع سال

۱394 24۱905 62403 3۱954 76482 26494 43073 ۱499 

۱395 246876 63850 300۱8 74456 28۱49 40846 9557 

 6/537 -2/5 2/6 -6/2 -۱/6 3/2 ۱/2 درصد تغییرات

 .باشد یکم درآمد م یصنف انی، زنبورداران و کارفرماادانیشدگان ص مهیشامل ب *
 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

(، سهم استان فارس از تعداد کل ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور  شدگانمهیبو  اصلی شدگانمهیب، شدگانمهیب

بر  ضمناًاست.  ( بوده6به درصد )رت 9/4و  (6رتبه )درصد  2/5(، 6رتبه )درصد  ۱/5به ترتیب 

تبعی و اصلی تحت پوشش سازمان تأمین  شدگانمهیباساس اطالعات سالنامه مذکور، تعداد 

 نفر بوده است. 7۱8270و  ۱08663۱به ترتیب برابر  ۱395اجتماعی استان در سال 

 

 تأمین اجتماعی استان اداره کلتحت پوشش  رانیبگیمستمر -ب

و بازماندگان  ازکارافتادگانشامل بازنشستگان،  ریبگیمستمرنفر  ۱69۱30تعداد  ۱395در سال  

تأمین اجتماعی استان اداره کل میلیون ریال مستمری از  ۱9۱8۱329مبلغی معادل  ریبگیمستمر

 ازنظردرصد و  9/7 رانیبگیمستمرتعداد  ازنظر، ۱394که نسبت به سال  اندکردهفارس دریافت 

ایش داشته است. بدین ترتیب مبلغ سرانه مستمری دریافت شده درصد افز 7/42مبلغ مستمری 

هزار  9/9450هزار ریال )ماهانه حدود  7/۱۱34۱۱برابر  ۱395در سال  ریبگیمستمرتوسط هر 

یمنشان  افزایش رادرصد  2/32حدود  ۱394ریال( بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال 

آنان به  مستمری اجتماعی استان و مبلغ تأمینان تعداد بازنشستگان سازم ۱395در سال  .دهد

مستمری  و مبلغ ادشدهسازمان ی ازکارافتادگانهمچنین تعداد و درصد  25درصد و  5/9ترتیب 

 و مبلغو همچنین تعداد بازماندگان مستمری بگیر درصد  2/۱6درصد و 5/2آنان نیز به ترتیب 

است  شدهافزوده ۱394بت به سال نس درصد 3/2۱درصد و  7مستمری آنان نیز به ترتیب 

 (.۱7و  ۱6ول ا)جد
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 اجتماعی استان تأمین اداره کلاصلی تحت پوشش  رانیبگیمستمر تعداد -16جدول شماره 

 ریبگیمستمربازماندگان  ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سال

۱394 ۱567۱0 73558 7728 75424 

۱395 ۱69۱30 805۱۱ 7925 80694 

 7 5/2 5/9 9/7 درصد تغییرات

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
 

 تأمین اداره کلاصلی تحت پوشش  رانیبگیمستمرمبالغ پرداختی به  -17جدول شماره 

 یلیون ریالم اجتماعی استان
 هاسایر پرداختی ریبگیمستمربازماندگان  ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سال

۱394 ۱3440982 9۱26۱06 6305۱0 3324722 359644 

۱395 ۱9۱8۱329 ۱۱4096۱۱ 732952 4032۱62 3006604 

 736 3/2۱ 2/۱6 25 7/42 درصد تغییرات

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
 

 اداره کلتحت پوشش  شدگانمهیببه  شدهپرداختی هاو غرامتی نقدی هاکمکمیزان  

درصد  7/۱۱2، به میزان ۱394در مقایسه با سال  ۱395اجتماعی استان فارس در سال  تأمین

های سفر و هزینهو  هزینه های کفن و دفنازدواج،  نهیهزکمک ارتباطنیدرااست.  یافتهافزایش

جدول است ) یافتهافزایش درصد 8/۱62درصد و  4/33درصد،  9/74به ترتیب  اقامت همراه بیمار

۱8.) 
 

تحت پوشش سازمان  شدگانمهیببه  شدهداختپری هاو غرامتی نقدی هاکمک -18جدول 

 میلیون ریال تأمین اجتماعی

 جمع سال
 کمک
 هزینه
 ازدواج

 غرامت
 دستمزدایام
 بارداری

 ایام دستمزد غرامت
 بیماری

 های هزینه
 اقامت و سفر

 بیمار همراه

 های هزینه
 دفن و کفن

 و پروتز
 از ناشی اورتز

 کار
 از ناشی
 دیگر موارد

۱394 379920 47229 ۱27244 ۱3243 ۱6۱63۱ 355 ۱4045 ۱5827 

۱395 807998 8258۱ ۱62۱50 ۱67۱0 ۱98349 933 ۱8735 ۱70۱6 

 5/7 4/33 8/۱62 7/22 2/26 4/27 9/74 7/۱۱2 تغییرات درصد

 باشد.ها و... میشامل تعدیل سنواتی غرامت دستمزد، تعدیل سنواتی کمک *
 ۱395سال  استان فارس، مأخذ: سالنامه آماری
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 استان فارسبیمه سالمت اداره کل  -3-3

اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت استان فارس  شدگانمهیبتعداد  ۱395در سال 

ی هاگروهدرصد کاهش داشته است. سهم  5/5نفر بوده است که نسبت به سال قبل  2742079

هزار نفر  20شامل شهرهای زیر ) انیروستائاصلی و تبعی به ترتیب  شدگانمهیبمختلف از کل 

درصد، بیمه همگانی  ۱00درصد و ایرانیان  6/3دولت  کارکنان درصد، 9/0جمعیت و عشایر( 

 (.۱9جدول )درصد کاهش داشته است.  9/۱5درصد و سایر اقشار  ۱9سالمت 

 

 ۱اصلی و تبعی( تحت پوشش اداره کل بیمه سالمتشدگان )مهیبتعداد  -19جدول شماره 
 ستانا2

 جمع سال
 کارکنان
 دولت

 ایرانیان
 همگانی بیمه

 سالمت
 اقشار سایر روستاییان

1394 2902680 390242 ۱239 568020 ۱8۱۱۱۱0 ۱32069 

1395 2742079 376268 0 460253 ۱794475 ۱۱۱083 

 94به  95تغییرات 
 )درصد(

5/5- 6/3- ۱00- ۱9- 9/0- 9/۱5- 

 ۱395ال استان فارس، س مأخذ: سالنامه آماری

 

 شدگانمهیب(، سهم استان فارس از تعداد ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

 بوده است. (3رتبه )درصد  3/7اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان بیمه سالمت کشور 

 

 فارس احمر استانهالل تیجمع -4

توجه به وسعت استان، کرد، با  سیاحمر خود را تأسهالل یمل تیجمع ۱30۱در سال  رانیدولت ا

 ایبال تیرینظام مد یمناسب برا یها، لزوم وجود ساختارمختلف و شدت و تعداد آن یایتنوع بال

نظر از نوع آن، صرف ،یعیطب یبال کی ب. آثار و عواقرودیاستان به شمار م یاساس یازهایاز ن

بازماندگان زلزله،  یهایماریبماند. صدمات و ب یپس از وقوع حادثه باق یدیتا مدت مد تواندیم

________________________________________________________ 

 ۱ از تاریخ ۱39۱/7/۱ سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است.
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هستند  یو ... آثار لیآن در اثر س یرفتن کشاورز نیمنطقه و از ب کی زیخاک حاصل خ شیفرسا

 گفت توانیم لیدل نی. به همندیآیحساب نمخسارات به نییو تع یابیکه معموالً در ارز

در نگاه اول به است که  یزیاز آن چ شیب اریبس یعیطب یایبال یو اقتصاد یاجتماع یهانهیهز

 .رسدینظر م

درصد کاهش و تعداد مجروحین و 40حادثه زلزله و مصدومان نیمجروحتعداد  ۱395در سال 

 ۱394درصد افزایش داشته است . اما در حادثه سیل نسبت به سال 2/33مصدومان سایر حوادث  

درصد کاهش  8/34درصد افزایش و تعداد مجروحین و مصدومان به   ۱4۱در تعداد حادثه  سیل 

 (.20مشخص شده گردیده است. )جدول 

 

 *نجات احمر ایران در حوزه امداد و های جمعیت هاللفعالیت -20جدول شماره 

 سال

 **سایر حوادث  سیل زلزله

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 و مصدومان )نفر(

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین و 

 )نفر( مصدومان

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 )نفر( مصدومانو 

۱394 ۱۱ ۱0 6۱ 23 ۱684 2992 

۱395 ۱6 6 ۱47 ۱5 ۱954 3986 

 درصد

 تغییرات
5/45 40- ۱4۱ 8/34- ۱6 2/33 

 ها شرکت نموده است.احمر در آنباشد که جمعیت هاللشده فقط مربوط به حوادثی می* آمارهای ارائه

 باشد.ای مین شن، گردباد و تصادفات جادهسالی، صاعقه، طوفا** شامل رانش زمین، ریزش کوه، خشک

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

افرادی هستند که از طریق توان دریافت که تعداد داوطلبین که با بررسی اطالعات می

درصد  3/5۱نسبت به سال قبل  ۱395، در سال کنندهای مالی به سازمان کمک میکمک

نفر در سال  36۱6به  ۱394نفر در سال  74۱9کل تعداد داوطلبین از که طوری؛ بهیافتهکاهش

نفر در ۱4۱25به  ۱394در سال  نفر 27942گیرندگان نیز از رسیده است. تعداد آموزش ۱395

 یافته است.درصد کاهش 4/49که نسبت به سال قبل  دهیرس ۱395سال 
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های همگانی برگزارشده و شتعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران، آموز -21جدول شماره 

 احمرگیرندگان جمعیت هاللتعداد آموزش
 نفر

ال
س

 

 هایشاخهاعضاء 

 1جوانان
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 * برگزارشده
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 .باشدمی نفر هر برای ساعته 35 اولیه هایکمک دوره شامل آموزشی هایدوره *

 ۱395استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

________________________________________________________ 
 پیشاهنگی آموزي و آزاد وهالل، كارگري، طالب، دانشجویی، دانشهاي غنچهشامل شاخه 1
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 فرهنـگ و هنـر

 امكانات فرهنگی و هنری استان فارس -1

صندلی بوده که از  9727باب با ظرفیت  ۱9برابر  ۱395تعداد سینماهای فعال استان در سال 

زایش یافته درصد اف 4/44درصد و  2/46لحاظ تعداد و ظرفیت نسبت به سال قبل به ترتیب 

صندلی به ازای هر هزار نفر جمعیت  3/۱شاخص ظرفیت سینماهای استان از است. بدین ترتیب، 

شهرستان شیراز  ۱395در سال  .است افتهیشافزای ۱395صندلی در سال  2، به ۱394در سال 

ز ی الر، گراش، جهرم، استهبان، آباده، داراب و کازرون نیهاشهرستانباب سینما و  ۱2دارای 

 .بوده اندسینما  فاقد سالناستان  یهاشهرستانسایر . اندداشتهیک باب سینما هرکدام 

از درصد  8/6(، استان فارس با دارا بودن ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 
 است. قرارگرفتهکشور سوم  رتبهدر  درصد از ظرفیت آن ها 6ی سینما در کشور و هاسالن تعداد

 است. چهارم بودهدرصد و رتبه استان از این نظر  8/4از تعداد تماشاچیان سینما نیز  سهم استان
باب در  43، از استان ل فرهنگ و ارشاد اسالمیوابسته به اداره ک نمایش هایسالنتعداد 

درصد  5/۱با  هااست. ظرفیت این سالن افتهیشیافزا ۱395باب در سال  44 به ۱394سال 
است.  افتهیشیافزا ۱395صندلی در سال  ۱2070 به ۱394صندلی در سال  ۱۱896افزایش، از 

 9/۱4استان، با افزایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  نظارتحت چاپخانه های تعداد ت
 (.۱رسیده است )جدول  ۱395نشریه در سال  293 به ۱394نشریه در سال  255درصدی، از 

 
 
 

 كرد بخش فرهنگ و هنر استان فارسامكانات فرهنگی هنری و عمل-1جدول  

 یریگاندازهواحد  عنوان
 درصد تغییرات سال

 ۱394 ۱395 

 2/46 ۱9 ۱3 باب استان فعال سینماهای تعداد

 4/44 9727 6735 صندلی استان سینماهای فعال ظرفیت

 استان جمعیت به سینما ظرفیت نسبت
 هزار به صندلی

 نفر
3/۱ 0/2 8/53 

 -5/3 ۱466450 ۱5۱9000 نفر سینمایی هایفیلم تماشاگران تعداد

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته هایسالن تعداد
 اسالمی

 3/2 44 43 باب
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 یریگاندازهواحد  عنوان
 درصد تغییرات سال

 ۱394 ۱395 

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته هایسالن ظرفیت
 اسالمی

 5/۱ ۱2070 ۱۱896 صندلی

 فرهنگ کل اداره به وابسته اجراشده هایبرنامه تعداد
 اسالمی ارشاد و

 2/30 388 298 عدد

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته تماشاگران تعداد
 اسالمی

 نفر
45۱685 596799 ۱/32 

 کل اداره پوشش تحت محلی مطبوعات عناوین تعداد
 اسالمی ارشاد و فرهنگ

 -4/۱7 ۱6۱ ۱95 نشریه

 و فرهنگ کل اداره نظارت تحت هایچاپخانه تعداد
 اسالمی ارشاد

 9/۱4 293 255 باب

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 کتاب و کتابخانه-2

 ترقیدقمجزا و  صورتبهنظر به اهمیت کتاب و کتابخانه در گسترش فرهنگ جامعه، الزم است  

کتابخانه عمومی در استان وجود  2۱3تعداد  ۱395به بررسی این مقوله پرداخته شود. در سال 

ی هاکتابخانه در کتابدرصد افزایش یافته است. موجودی  9/4داشته که نسبت به سال قبل 

است. بر این  درصد افزایش یافته 6/۱0بوده که نسبت به سال قبل نسخه  2585548عمومی 

جلد به ازای هر نفر جمعیت  48/0 از استان عمومی یهاکتابخانهموجود در  تابکاساس، سرانه 

، ۱395در سال  همچنین است. افتهیشافزای ۱395جلد در سال  53/0، به ۱394استان در سال 

 4/28نفر بوده که نسبت به سال قبل  2240۱۱6ی عمومی استان هاکتابخانهتعداد مراجعین به 

 (.2)جدول  درصد کاهش یافته است.

از درصد  3/6(، استان فارس با دارا بودن ۱395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

سهم استان فارس از کل  است. همچنین قرارگرفته چهارمی عمومی کشور در رتبه هاکتابخانه

 بوده است. هشتمدرصد و رتبه استان از این نظر  6/0در کشور  شدهترجمهی تألیف و هاکتاب
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 1395تا  1390ی هاسالی عمومی استان در هاکتابخانهتعداد و مشخصات -2جدول 
 مشخصات

 سال
 عمومی یهاکتابخانهتعداد 

 ()باب
 موجود یهاکتابتعداد 

 (نسخه)
 تعداد اعضاء

 (نفر)
 تعداد مراجعین

 (مورد)

۱390 ۱74 ۱476842 88656 24۱5703 

۱39۱ ۱83 ۱7087۱5 93334 2535800 

۱392 ۱9۱ ۱854004 93۱55 2836460 

۱393 ۱98 22۱۱480 ۱۱۱907 3۱06525 

۱394 203 2338739 ۱۱8775 3۱26599 

۱395 2۱3 2585548 ۱۱7972 2240۱۱6 

 -4/28 -7/0 6/۱0 9/4 94-95درصد تغییرات 

 ۱395استان فارس، سال  سالنامه آماری مأخذ:
 

ودکان و نوجوانان در استان باب کتابخانه کانون پرورش فکری ک 48تعداد  ۱395سال در  

درصد  ۱/25نسبت به سال قبل  که اندبودهنسخه کتاب  47۱478فارس موجود بوده که دارای 

 (.3جدول)یافته است  کاهش

 

ی موجود، اعضاء هاکتابی پرورش فكری کودکان و نوجوانان و تعداد هاکانونتعداد  -3جدول 

 1395تا  1390ی هاسالدر  ی مربوطههاکتابخانهو مراجعین 

 مشخصات

 سال
 (نسخهموجود ) یهاکتاب کتابخانهتعداد 

 تعداد اعضاء

 (نفر) 

 نیتعداد مراجع

 (مورد)

۱390 44 4۱4442 42۱8۱ 69۱07۱ 

۱39۱ 50 45923۱ 49326 925949 

۱392 54 50۱604 5904۱ 974589 

۱393 54 535876 6۱326 ۱08۱794 

۱394 55 629637 63962 ۱۱۱3235 

۱395 48 47۱478 39323 656859 

 -0/4۱ -5/38 -۱/25 -7/۱2 94-95درصد تغییرات 

 ۱395استان فارس، سال  سالنامه آماری مأخذ:
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 مایصداوس -3
 (ی محلی صدای جمهوری اسالمی ایران )مرکز فارسهابرنامه دیتول -3-1

 با برابر ۱394 در سالکه  فارسصدای جمهوری اسالمی ایران مرکز  یهابرنامهتولید میزان  

 هرچند .ساعت رسیده است 4058به  ۱395 در سالدرصد کاهش،  3/2بوده، با  ساعت 4۱54

دهد، اما ارزیابی دقیق و کمی نشان می ازلحاظمطالب فوق عملکرد صدای مرکز فارس را 

از رادیو  شدهپخشی هابرنامهی مرکز زمانی میسر است که به ترکیب و کیفیت هاتیفعالعادالنه 

ی هاسالاز رادیو مرکز فارس طی  شدهپخشی هابرنامهترکیب  4توجه شود. جدول شماره نیز 

 دهد.را نشان می ۱395و  ۱394

 

                                              مرکز استان فارس برحسب موضوع  ییویهای رادتولید برنامه زانیم -4جدول 

 ساعت

 غییراتت درصد ۱395سال  ۱394سال  موضوع

 6/8 ۱823 ۱679 اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 -9/۱6 ۱000 ۱204 اجتماعی

 2/۱9 ۱74 ۱46 اقتصادی

 -0/33 282 42۱ سالم تفریحات و ورزش

 -7/۱۱ 27۱ 307 عمومی اطالعات

 -8/۱۱ ۱20 ۱36 تاریخی

 2/۱2۱ 230 ۱04 فناوری و علم آموزشی،

 0/0 90 90 دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش

 5/۱ 68 67 سیاسی

 -3/2 4058 4۱54 جمع

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
 

درصد از کل  9/44با دارا بودن  اسالمی معارف و هنر ی فرهنگ،هابرنامه، ۱395در سال 

 . اندداده خود اختصاصی رادیویی مرکز شیراز را به هابرنامه، بیشترین حجم هابرنامهمیزان تولید 
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 مرکز فارس()سیمای جمهوری اسالمی ایران  یونیزیتلوی هابرنامهتولید  -3-2

با  برابر ۱394 سالکه در  فارسجمهوری اسالمی ایران مرکز  سیمای یهابرنامهتولید  میزان

جدول  .ساعت رسیده است 2239به  ۱395ل در سادرصد افزایش،  35ساعت بوده، با  ۱659

 را ۱395و  ۱394از سیمای مرکز فارس را در سال های  شدهخشپی هابرنامهترکیب  5شماره 

 دهد.نشان می

 

 ساعت                 مرکز فارس برحسب موضوع یونیزیهای تلوبرنامه دیتول زانیم -5جدول 

 راتییدرصد تغ ۱395سال  ۱394سال  موضوع

 ۱/4 680 653 اجتماعی

 7/43 973 677 اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 5/5۱ ۱00 66 فناوری و علم زشی،آمو

 9/۱۱4 ۱44 67 اقتصادی

 8/278 ۱25 33 عمومی اطالعات

 4/92 ۱27 66 سالم تفریحات و ورزش

 3/4 49 47 سیاسی

 -9/4۱ 25 43 دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش

 6/۱28 ۱6 7 تاریخی

 0/35 2239 ۱659 جمع

 ۱395ری استان فارس، سال مأخذ: سالنامه آما                        

 

درصد از کل  4/43با  اسالمی معارف و هنر فرهنگ،ی هابرنامه میزان تولید ۱395در سال  

 . انددادهی سیمای مرکز فارس را به خود اختصاص هابرنامه، بیشترین حجم هابرنامه
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 بدنیتربیت

 امكانات ورزشی استان -1

 400زمتین،   253باب شتامل   734ای ورزشی استان، ه، مجموع تأسیسات و مکان۱395در سال 

 (.  ۱زورخانه بوده است )جدول  ۱5پیست و  40استخر،  26سالن، 

 1391-95های ورزشی استان:تأسیسات و مكان-1جدول  
 زورخانه پیست استخر سالن زمین 

۱39۱(۱) 24۱ 354 25 39 ۱۱ 

۱392(۱) 243 358 25 39 ۱۱ 

۱393(۱) 245 363 25 39 ۱۱ 

۱394(۱) 250 388 26 38 ۱3 

۱395 253 400 26 40 ۱5 
 .است گرفته قرار نظر تجدید مورد ربط ذی دستگاه توسط ۱394 تا ۱380 های سال در ورزشی های مکان تعداد آمار(: ۱)

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 استان فارس ورزش و جوانان نیروی انسانی در اختیار اداره کل-2
گیری در استان، امکانات انسانی و توان بهرهی ورزشی موجود هابر امکانات فیزیکی و فضاعالوه 

تعداد کل داوران و مربیان  ۱395از فضاهای ورزشی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال 
نفر بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  ۱82۱6نفر و  7069موجود در استان فارس به ترتیب 

 (.2یافته است )جدول درصد افزایش 8/4و  درصد ۱
 

 1391-95تعداد مربیان و داوران ورزشی استان برحسب جنس:  -2جدول 

 سال
 مربیان داوران

 جمع زن مرد جمع زن مرد
۱39۱ 38۱3 ۱968 578۱ 6454 3800 ۱0254 
۱392 38۱3 ۱6۱4 5427 6454 3800 ۱0254 
۱393 3843 ۱665 5508 7050 4440 ۱۱490 
۱394 4362 2634 6996 8542 8839 ۱738۱ 
۱395 4406 2663 7069 8976 9240 ۱82۱6 
 8/4 0/۱ ۱394-95 درصد تغییرات

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
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نفر بوده که نسبت  ۱82925برابر  ۱395یافته استان در سال همچنین تعداد ورزشکاران سازمان 
 ایش یافته است.درصد افز ۱/۱۱به سال قبل 

 
 1391-95یافته استان فارس: ورزشكاران سازمان -3جدول  

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ واحد عنوان شاخص

درصد 

 تغییرات

95-۱394 

تعداد ورزشکاران 

 یافتهسازمان
 ۱80064 ۱7463۱ ۱63966 نفر

۱64643 ۱82925 
۱/۱۱ 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
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 قضایی و دادگستریامور 

 استان تشكیالت قضایی -1

شعبه دادگاه  3۱شعبه دادگاه انقالب، 20 شعبه دادگاه عمومی،  ۱59تعداد  ۱395در سال 

 شعبه دادسرا در استان فارس وجود داشته است. ۱55و  دنظریتجد

درصد از  3/5(، استان فارس با دارا بودن ۱394کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

در  دنظریتجدی هادادگاهدرصد از شعب  2/5ی عمومی کشور در رتبه پنجم، با هادادگاهشعب 

دادسراها در  درصد از 3/5ی انقالب در رتبه اول، با هادادگاهدرصد از شعب  6/9با  رتبه ششم،

 .باشدیمکشور در رتبه ششم  شوراهای حل اختالف درصد از 5/5و با  رتبه پنجم

کلیه دعاوی و شکایات عمومی و  وفصلحلی که وظیفه رسیدگی و ی عمومهادادگاهتعداد  

ی هادادگاه. از تعداد کل دهدیمواحد افزایش نشان  ۱۱، نسبت به سال قبل دارندعهدهعادی رابر 

ی انقالب هادادگاهدر شهرستان شیراز واقع هستند. همچنین شعب  (درصد 47/36)عمومی استان 

علیه امنیت ملی، جاسوسی، قاچاق و جرائم مربوط به  اقدام رینظئمی که وظیفه رسیدگی به جرا

 (.۱جدول )یافته است کاهش واحد ۱0، نسبت به سال گذشته دارندعهدهمواد مخدر را به 
 

 تشكیالت قضائی استان فارس -1جدول 

 دادسرا دنظریتجددادگاه  دادگاه انقالب دادگاه عمومی سال

۱386 ۱2۱ 28 ۱8 ۱۱4 

۱387 ۱۱9 28 ۱6 ۱۱7 

۱388 ۱2۱ 28 ۱7 ۱20 

۱389 ۱26 3۱ ۱8 ۱27 

۱390 ۱30 3۱ 2۱ ۱26 

۱39۱ ۱35 32 22 ۱35 

۱392 ۱32 30 25 ۱42 

۱393 ۱42 26 30 ۱44 

۱394 ۱48 30 32 ۱45 

۱395 ۱59 20 3۱ ۱55 

 6/8 3/۱- 33/3- 4/7 94به  95تغییرات 

 ۱395سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 یـروی انتظامین -2

 ی عادیهاسرقت -1- 2

است که  شدهکشفمورد سرقت عادی توسط نیروی انتظامی استان  3۱508تعداد  ۱394سال در  

. از این میزان دهدیمدرصد( کاهش نشان  6/9مورد ) 3365به میزان  ۱393نسبت به سال 

ایط نقلیه و لوازم درصد مربوط به سرقت وس 48درصد مربوط به سرقت از اماکن،  8/22سرقت، 

بوده است. ها سرقت ریسادرصد مربوط به  ۱/25درصد مربوط به سرقت احشام و  ۱/4آن، 

 9/۱6درصد و  2/3درصد،  4/54درصد،  4/25به ترتیب  ۱393در سال  الذکرفوقی هانسبت

نسبت  سرقت از اماکن و وسایط نقلیه، سهم ۱394که در سال  شودیمدرصد بوده است. مالحظه 

 3و  2 در جداول ۱388-94طی دوره  شدهانجامی هاسرقتروند  است. افتهیشکاهه سال قبل ب

 .است ارائه گردیده

در  شدهانجامی عادی هاسرقت(، سهم ۱394بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

نظر درصد و رتبه استان از این  ۱/4در کشور  شدهانجامی عادی هاسرقتاستان فارس از کل 

درصد )رتبه ششم( و از سرقت  7/4ششم بوده است. همچنین سهم استان از سرقت از اماکن 

 .باشدیم (رتبه ششمدرصد ) 8/3انواع وسایل نقلیه و لوازم آن 
 

 1394تا  1388ی هاسالنوع در استان فارس در  برحسبی عادی هاسرقتآمار  -2جدول 

 هاسرقتکل  سال
 سرقت از اماکن

 سایر اماکن هامغازه منازل ن دولتیاماک جمع

۱388 ۱9324 3482 2 ۱824 673 983 

۱389 29360 7۱50 ۱87 3959 ۱050 ۱954 

۱390 32469 80۱3 222 40۱۱ 837 2943 

۱39۱ 32746 7450 306 3603 822 27۱9 

۱392 42970 ۱0698 465 4378 933 4922 

۱393 34873 8875 295 3470 6۱0 4500 

۱394 3۱508 7۱79 232 3008 62۱ 33۱8 

 26/3- ۱/8 ۱3/3- 2۱/4- ۱9/۱- 9/6- درصد تغییرات
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 ی عادی بر ...هاسرقتآمار -2ادامه جدول 

 سال

 سرقت انواع وسایط نقلیه و لوازم آن

جمع سایر سرقت احشام
اتومبیل 

 

موتورس
ی

ت
کل

و  
دوچرخه

لوازم خودرو با  

وسایل داخل آن
 

۱388 ۱083۱ ۱688 5890 3253 ۱۱46 3865 

۱389 ۱6632 2336 60۱0 8286 ۱230 4348 

۱390 ۱7979 2548 5۱97 ۱0234 ۱084 5393 

۱39۱ ۱8949 303۱ 5492 ۱0426 9۱2 5435 

۱392 2493۱ 3075 5737 ۱6۱۱9 99 7242 

۱393 ۱8976 3242 4407 ۱۱327 ۱۱23 5899 

۱394 ۱5۱20 233۱ 43۱0 8479 ۱302 7907 

 34/0 ۱5/9 25/۱- 2/2- 28/۱- 20/3- درصد تغییرات

 ۱394استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 درصد ی عادیهاسرقتسهم انواع جرائم در -3جدول 

 هاسرقتسایر  سرقت احشام سرقت وسایط نقلیه و لوازم آن سرقت از اماکن سال

۱388 ۱8 56 6 20 

۱389 22/7 52/3 3/9 2۱/۱ 

۱390 25/8 59/6 3/6 ۱0/9 

۱39۱ 2۱/4 53/9 2/6 22/۱ 

۱392 24/4 56/8 2/3 ۱6/5 

۱393 25/4 54/4 3/2 ۱6/9 

۱394 22/8 48 4/۱ 25/۱ 

 ۱394استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 تصـادفات -2-2 

فقره تصادف توسط نیروی انتظامی استان فارس به ثبت رسیده  202۱3مجموعاً  ۱395در سال  

فقره  ۱0۱66. از این تعداد تصادف دهدیمنشان  ایشافزدرصد  ۱2است که نسبت به سال قبل 

ی بوده است. بدین شهربرونفقره مربوط به تصادفات  ۱0047ی و شهردرونمربوط به تصادفات 
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درصد در بیرون 50/3ون شهرها و دراستان  ۱395درصد از کل تصادفات سال  49/7ترتیب 

ی استان شهربرونی و شهردرونفات شهرها اتفاق افتاده است. این در حالی است که سهم تصاد

 است. درصد بوده44/8درصد و  55/2به ترتیب  ۱394در سال 

نشان  افزایشدرصد  2نسبت به سال قبل  ۱395ی استان در سال شهردرونتعداد تصادفات 

درصد منجر به جرح و 66/2ی منجر به خسارت، شهردروندرصد از تصادفات  32/57 .دهدیم

 64درصد،  34/9ی یادشده در سال قبل، به ترتیب هانسبتاست.  شدهفوتدرصد موجب ۱/۱

 (.4 جدولاست )درصد بوده  ۱درصد و 

 افتهیکاهش 24/28ی استان نسبت به سال قبل شهربرون، تعداد تصادفات ۱395ر سال د

درصد از 29/53 ی حاکی از آن است کهشهربروناست. ترکیب خسارات ناشی از تصادفات 

درصد موجب به  7/8درصد منجر به جرح و  6۱/72ی منجر به خسارت، شهربرونتصادفات 

درصد  8/2درصد و  59/5درصد،  32/3ی یادشده در سال قبل، به ترتیب هانسبت .است شدهفوت

 (.5جدول است )بوده 

 
 

 واحد: فقره ی استان فارس برحسب سال و نوع خسارتشهردرونتعداد تصادفات  -4جدول 

 سال
 کل

 تصادفات

 جرح به منجر فوت به منجر
 به منجر

 خسارت
 تعداد

 تصادف

 تعداد شدگانفوت تعداد

 تصادف

 تعداد

 قانونی پزشکی صحنه سر *مجروح

۱39۱ ۱9682 86 93 382 7423 8744 ۱2۱73 

۱392 ۱4۱95 90 ۱03 405 6735 8207 7370 

۱393 ۱3630 ۱06 ۱۱3 370 8033 9776 549۱ 

۱394 996۱ ۱02 ۱09 382 6380 78۱5 3479 

۱395 ۱0۱66 ۱۱8 ۱۱8 376 6736 8394 33۱2 

 4/8- 7/4 5/57 ۱/5- 8/25 ۱5/68 2 94 به 95 تغییرات درصد

 باشد.شدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادفات میتعداد فوت*

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 

 



 149 انرژی 

 واحد: فقره فارس برحسب سال و نوع خسارت ی استانشهربرونتعداد تصادفات  -5جدول 

 سال
 کل

 تصادفات

 جرح به منجر فوت به منجر

 به منجر

 خسارت
 تعداد

 تصادف

 شدگانفوت تعداد
 تعداد

 تصادف

 تعداد

 مجروح
 سر

 صحنه

 پزشکی

 قانونی

۱39۱ 7690 8۱9 ۱029 980 4206 7098 2665 

۱392 9907 72۱ ۱053 ۱0۱4 4624 7603 4562 

۱393 9۱43 64۱ ۱00۱ 973 4622 758۱ 3880 

۱394 8084 66۱ 787 979 48۱۱ 7792 26۱2 

۱395 ۱0047 878 ۱070 985 6202 ۱0352 2967 

 به 95 تغییرات درصد

94 
24/28 32/82 35/95 0/6 28/9۱ 32/85 ۱3/59 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

ی و شهردرونتعداد تصادفات  ازنظر(، ۱394کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

در  درصد 2درصد و  6/4 یی به ترتیب برابر باهاسهمی، استان فارس با دارا بودن شهربرون

 .باشدیم و سوم 4ی هارتبهکشور، دارای 

این نوع تصادفات  شدگانفوتی منجر به فوت و نیز تعداد شهردرونتعداد تصادفات  لحاظ از

 7/9 سهم درصدی از تعداد تصادفات و 7/9ستان فارس با دارا بودن سهم ، ا۱394در سال 

 .باشدیم 3رتبه در  شدگانفوتدرصدی از تعداد 

این نوع تصادفات در  شدگانفوتی منجر به فوت و نیز تعداد شهربرونتصادفات  ازنظر تعداد

درصدی از  8/8 ودرصدی از تعداد تصادفات  5/8، استان فارس با دارا بودن سهم ۱394سال 

 .باشدیمدر رتبه اول کشور  شدگانفوتتعداد 

 

 مواد مخـدر -2-3 

مجموعاً  ۱395در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدرگزارش  بر اساس

قبل سال است. این مقدار نسبت به  شدهکشفمواد مخدر در استان فارس  کیلوگرم 374۱6

حاکی از آن است که بیشترین  شدهکشف. ترکیب مواد مخدر دهدیمدرصد کاهش نشان  22/47

 (.6درصد( متعلق به تریاک و شیره تریاک بوده است )جدول  78/9میزان کشفیات )
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(، سهم استان فارس از مجموع انواع مواد ۱394کشور )اطالعات سالنامه آماری  ر اساسب

و رتبه استان از این  درصد 2/5اک درصد و از تریاک و شیره تری 9/4کشور در  شدهکشفمخدر 

 بوده است. نظر ششم
 

 شده در استان فارسکشف هایگردانروان و مخدر مواد انواع -6جدول 

 جمع سال

 سایر مواد مواد مخدر )کیلوگرم(

آمپول و  هامحرک کانابیس مواد افیونی

های قرص

 گردانروان

 عدد()

مواد 

پیش 

ساز 

 )لیتر(

هروئین، 

کراک، 

 ستالکری

 مرفین

تریاک و 

شیره 

 تریاک

 وادسایر م

سوخته و )

)... 

 گراس حشیش
شیشه )متا 

 آمفتامین(

۱39۱ 28937 ۱75 5۱ ۱8706 89 7240 2582 94 60706 8 

۱392 428۱0 769 ۱82 32046 383 9403 0* 27 ۱۱2759 2۱ 

۱393 43۱۱7 4۱7 95 30876 267 ۱۱08۱ 308 73 27۱4256 8۱5 

۱394 3055۱ 779 ۱0 24322 ۱42 4856 395 47 4603۱۱ 42 

۱395 374۱6 868 23 29553 263 6۱92 495 22 28۱446 ۱47 

درصد 

تغییرات 

 94به  95

22/47 ۱۱/42 ۱30 2۱/5 85/2۱ 27/5۱ 25/3 -53/۱9 -38/85 250 

 است. شده منظور مواد سایر ستون در گراس مخدر مواد آمار*
 ۱395 سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

مجموعاً  ۱395در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش بر اساس

. این مقدار نسبت به سال انددستگیرشدهاستان فارس  درارتباط با انواع مواد مخ نفر در ۱6۱6۱

 (.7. )جدول دهدیمنشان  کاهشدرصد  3/۱قبل 

دستگیرشدگان (، سهم استان فارس از کل ۱394کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

از  ،درصد )رتبه هفتم( 6/4کشور در  شده به تفکیک نوع جرمدر ارتباط با انواع مواد مخدر کشف

کننده مواد معتاد و مصرف ،درصد )رتبه ششم( 3/5 کننده مواد مخدرقاچاقچیان و عوامل توزیع

 بوده است. )رتبه هشتم( درصد 3/3 اتباع بیگانه و درصد )رتبه دهم( 2/3 مخدر
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 شده به تفكیک نوع جرمدستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف -7جدول 

 جمع سال
 عوامل و قاچاقچیان

 مخدر مواد کنندهتوزیع

 مواد کنندهمصرف و معتاد

 مخدر

 اتباع

 بیگانه

۱39۱ ۱۱74۱ ۱045۱ ۱۱57 ۱33 

۱392 ۱033۱ 9۱96 ۱005 ۱30 

۱393 ۱5868 ۱2648 2946 274 

۱394 ۱6685 ۱300۱ 3496 ۱88 

۱395 ۱6۱6۱ ۱2288 3684 ۱89 

 0/5 5/3 5/4- 3/۱- 93 به 94 تغییرات درصد

 ۱395سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 ومسبخش 

 

 امور زیربنایی
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 امور زیربنایی

 

 

 تمانعمران شهری، مسكن و ساخ -

 عمران روستایی -

 انرژی -

 راه و ترابری -

 پست و مخابرات -
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 عمران شهری، مسکن و ساختمان

هایی شامل ایجاد تأسیسات، تجهیزات و توان مجموعه فعالیتبخش عمران شهری را می

های تسهیالت زیربنایی در شهرها و نیز ارائه خدمات شهری دانست که به این مجموعه، در سال

 شده است.مدیریت امور شهری و محلی نیز افزوده بهبود ،اخیر

برای دستیابی به توسعه مستمر و پایدار شهری متناسب با شرایط و مقتضیات جغرافیایی، 

شده است که شامل تهیه و اجرای ریزیریزی جامعی برای کلیه نقاط جغرافیایی کشور برنامهطرح

گردد. همچنین ایجاد و توسعه تأسیسات، و شهری میای ای، ناحیههای کالبدی ملی، منطقهطرح

تجهیزات و تسهیالت شهری ازجمله ایجاد تأسیسات آب و فاضالب شهرها، توسعه و بهبود 

ریزی برای بهبود محیط شهری و ونقل عمومی شهری، ایجاد فضاهای سبز و برنامهسیستم حمل

مترقبه، از عمده راهکارهای مرتبط افزایش سطح ایمنی شهرها و شهروندان در مقابل حوادث غیر

 با بخش عمران شهری هستند.

 

 تعداد و جمعیت شهرهای استان -1

نقطه شهری  ۱02، استان فارس دارای ۱395بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 

های نقطه شهری و شهرستان 8الرستان با دارا بودن  بوده است. در سال موردبررسی، شهرستان

های کوار، خنج، نقطه شهری بیشترین و شهرستان 6کازرون و فسا هر کدام با دارا بودن  شیراز،

گراش و ارسنجان تنها با داشتن هرکدام یک نقطه شهری کمترین تعداد شهرهای استان را دارا 

 اند.بوده

، مناطق شهری استان جمعیتی ۱395بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

گردد. در درصد جمعیت استان را شامل می ۱/70اند که دادهفر را در خود جاین 340۱675معادل 

نفر، بیشترین جمعیت شهری استان را در  ۱565572همین سال، شهر شیراز با جمعیتی معادل 

 داده است. خود جای

درصد جمعیت شهری استان در شهر  46آید، بیش از گونه که از بررسی فوق برمیهمان

شدت تمرکزگرا دیگر پدیده شهرنشینی در استان فارس بهعبارتبه؛ باشندمیشیراز ساکن 
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های اخیر، درروند رو به رشد باشد. علیرغم افزایش تعداد نقاط شهری استان در سالمی

شهر شیراز تغییر محسوسی مشاهده نشده است. شکاف و تمرکزگرایی جمعیت در کالن

برتری سطوح خدماتی، آموزشی، بهداشتی و ... در شهر  های درآمد در استان و همچنیننابرابری

های مهاجرتی انجامیده است. این امر باعث شیراز نسبت به سایر نقاط استان، به تداوم جریان

تر مواجه تر و توسعه کالبدی سریعروز با جمعیت متراکمشهر شیراز روزبهگردیده است که کالن

ی را در ارائه خدمات شهری به وجود آورده و باعث هایگردد. بدیهی است این امر نارسایی

گسترش بیکاری و معضالت اجتماعی گردیده است. در صورت تقویت برخی از شهرهای میانی 

تر نمود و از تراکم توان پراکنش جمعیت را متعادلاستان که استعداد جذب جمعیت رادارند، می

 ازحد جمعیت در شهر شیراز جلوگیری نمود.بیش

 

 های جامع و تفصیلی شهریرحط -2

هایی است که در قالب های هادی شهری ازجمله فعالیتهای جامع، تفصیلی و طرحتهیه طرح

آیند. در سال فصل عمران شهری به مرحله اجرا درمی «ریزی و توسعه شهریبرنامه»برنامه 

 77به  ۱395 شهر بوده که در سال 75تعداد شهرهای دارای طرح جامع در استان برابر  ۱394

تعداد شهرهای دارای طرح تفصیلی در استان  ۱394یافته است. همچنین در سال شهر افزایش

تعداد  ۱395یافته است. در سال شهر افزایش 27به  ۱395شهر بوده که در سال  24برابر 

 تغییری نیافته است. ۱394شهر بوده که نسبت به سال  3۱شهرهای دارای طرح هادی در استان 

 

 آب آشامیدنی شهرها-3

انشعاب  ۱32024۱، معادل ۱395های آب آشامیدنی در نقاط شهری استان در سال تعداد انشعاب

 درصد برخوردار بوده است. 4/3، از رشدی معادل ۱394بوده که نسبت به سال 

، بیشترین تعداد انشعاب آب آشامیدنی در نقاط شهری استان به ۱395در سال 

 ( ودرصد 03/0درصد( و کمترین تعداد انشعاب به مصارف سایر ) 3/86کنندگان خانگی )مصرف

(، درصد 4/7تجاری )مصارف  نیهمچن داشته است. ( اختصاصدرصد 4/0صنعتی )مصارف 
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رف آموزش و ادرصد( و مص 9/0)درصد(، مصارف عمومی و دولتی  4/4مصارف آزاد و بنایی )

 اند.م تا ششم قرارگرفتههای دودرصد( به ترتیب در رده 6/0مذهبی )اماکن 

 239628۱76، میزان مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان معادل ۱395در سال 

است. در سال  برخوردار بودهدرصد  ۱/3معادل  از رشدی، ۱394مترمکعب بوده که نسبت به سال 

این  مترمکعب بوده است. 4/70ی مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان برابر ، سرانه۱395

 مترمکعب بوده است. 9/68معادل  ۱394شاخص در سال 

بررسی میزان مصرف آب آشامیدنی نقاط شهری استان برحسب انواع انشعابات در سال 

 مترمکعب  ۱834466530دهد که انشعاب خانگی با مصرفی برابر نشان می ۱395

درصد(  ۱/۱ب )مترمکع 25540۱6درصد( بیشترین و انشعاب صنعتی با مصرفی معادل  6/76)

 6/7سایر )اند. در سال مذکور، انشعاب های کمترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده

، مصارف آموزش درصد( 7/3بنایی )درصد(، مصارف آزاد و  5/4دولتی )درصد(، مصارف عمومی و 

(، از حیث میزان مصرف آب آشامیدنی درصد 9/2) یتجارمصارف و  درصد( 7/3و اماکن مذهبی)

 (.۱اند )جدول قرار داشته پنجمهای دوم تا ه ترتیب در ردهب

 
 

  تعداد انشعابات و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس -1جدول 

 مترمكعب واحد فروش:

 شرح 
 سال

۱394 ۱395 

 کل
 ۱32024۱ ۱277380 انشعاب

 239628۱76 232369928 فروش

 خانگی
 ۱۱38938 ۱099864 انشعاب

 ۱83466530 ۱80۱54596 فروش

 آموزش و اماکن مذهبی
 7366 7290 انشعاب

 876۱475 8۱35533 فروش

 آزاد و بنایی
 58606 59746 انشعاب

 8894860 9040458 فروش

 صنعتی
 54۱4 5360 انشعاب

 25540۱6 2462334 فروش
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  تعداد انشعابات و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس -1جدول 

 مترمكعب واحد فروش:

 شرح 
 سال

۱394 ۱395 

 عمومی و دولتی
 ۱2409 ۱206۱ انشعاب

 ۱0822752 ۱0566867 فروش

 تجاری
 97057 92609 انشعاب

 6902230 6486352 فروش

 سایر
 45۱ 450 انشعاب

 ۱82263۱3 ۱5523788 فروش

 ۱395و  ۱394های مأخذ: سالنامه آماری استان، سال

 

 تأسیسات شهری -4

های عمران شهری، ایجاد و توسعه تأسیسات و تجهیزات یکی از برنامه فاضالب شهرها:

آوری و دفع بهداشتی فاضالب توسعه شبکه جمعباشد که شامل ایجاد و فاضالب شهرها می

، ۱395های فاضالب شهری است. تا پایان سال خانههای پمپاژ و تصفیهشهرها، ایجاد ایستگاه

کیلومتر بوده است که  2683آوری و دفع فاضالب در نقاط شهری استان معادل طول شبکه جمع

انشعاب فاضالب شهری استان  عدادت دهد.درصد رشد نشان می 2/6برابر  ۱394نسبت به سال 

فقره در سال  372۱6۱درصد به  7/22با رشد متوسط ساالنه  ۱375فقره در سال  6272فارس از 

 (.2یافته است )جدول ، افزایش۱395

 
 

 آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهری استان فارسطول شبكه جمع -2جدول 

 (فقره)تعداد انشعاب  کیلومتر() شتریبمتر و یمیل 200آوری با قطر طول شبکه جمع سال

۱375 ۱۱6 6272 

۱378 245 20507 

۱379 278 2470۱ 

۱38۱ 428 32984 

۱382 776 40068 

۱383 836 5۱205 

۱384 ۱27۱ 65256 
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 آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهری استان فارسطول شبكه جمع -2جدول 
۱385 ۱595 70345 

۱388 ۱827 ۱87020 

۱389 2006 220790 

۱390 2۱۱6 236735 

۱39۱ 2203 266626 

۱392 228۱ 203232 

۱393 2394 327660 

۱394 2526 339258 

۱395 2683 372۱6۱ 

 های مختلفسالمأخذ: سالنامه آماری استان، 

   
آوری فاضالب در حال حاضر تنها درصد پائینی از جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع

اختن های سطحی و زیرزمینی و به مخاطره اندباشد و این مسئله موجب آلودگی منابع آبمی

محیطی گردیده است. مسائلی از این قبیل ضرورت تسریع در ایجاد و توسعه شرایط زیست

 نماید.تأسیسات فاضالب شهرها را گوشزد می
 

حکایت از این واقعیت دارد که  ۱395های استان در سال بررسی تعداد کشتارگاه ها:کشتارگاه

های ، تعداد کشتارگاه۱395شند. در سال باشهر موجود استان فاقد کشتارگاه می ۱02شهر از  72

 ، تغییری نداشته است.۱394کشتارگاه بوده که نسبت به سال  35استان فارس برابر 
 

نشانی نقاط شهری استان های آتش، تعداد ایستگاه۱395در سال  نشانی:های آتشایستگاه

 اشته است.درصد رشد د 8/0، معادل ۱394ایستگاه بوده که نسبت به سال  ۱29معادل 
 

بار در شهرها در توزیع این قلم کاال بین نقش میادین میوه و تره بار:میادین میوه و تره

کننده است. این در حالی است که برخی از شهرهای استان فروشان نقشی اساسی و تعیینخرده

اط شهری بار در نقمیدان میوه و تره 5۱، تعداد ۱395باشند. در سال گونه میادین میفاقد این

 تغییری نداشته است. ۱394استان وجود داشته که نسبت به سال 
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فشار روزافزون جمعیت در شهرها، روند تغییر کاربری اراضی را های عمومی و خصوصی: پارک

 نماید.های مسکونی، تجاری و صنعتی تشدید نموده و میاز فضای سبز، باغ و جنگل به کاربری

استان بیش از دیگر شهرها در معرض این تهدید قرار داشته و  در این میان شهر شیراز مرکز

محیطی را به دارد. روند تخریب، دگرگونی و تغییر کاربری اراضی پیامدهای نامطلوب زیست

بایست رو مدیریت شهری مینماید. ازاینهمراه دارد و تعادل اکولوژیکی را در شهرها مختل می

زم به ایجاد فضاهای سبز و پارک عمومی داشته باشد تا های شهری عنایت الدر توسعه محدوده

های تعداد پارک ۱395این مسئله تأثیرات سوء و غیرقابل جبرانی را در پی نداشته باشد. در سال 

 (3جدول ) واحد بوده است. 650عمومی استان معادل 
 

 خدمات شهری شهرهای استان فارس-3جدول 
 عنوان
 سال

 ۱395سال  ۱394سال 

 35 35 هاکشتارگاهتعداد 

 ۱29 ۱28 نشانیهای آتشتعداد ایستگاه

 5۱ 5۱ تعداد میادین میوه تره بار

 650 6۱2 های عمومیتعداد پارک

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،    

 
 
 

 زمین، مسكن و ساختمان -5

های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان برحسب نوع زمین-5-1

 ادهاستف

مترمربع با کاربری مسکونی و تعداد  ۱40469قطعه زمین به مساحت  325تعداد  ۱395در سال 

مترمربع با کاربری غیرمسکونی توسط سازمان مسکن و  639523قطعه زمین به مساحت  ۱۱6

های درصد از کل مساحت زمین 82دیگر عبارتبه؛ شهرسازی استان واگذار گردیده است
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یافته های مسکونی اختصاصدرصد آن به کاربری ۱8های غیرمسکونی و یواگذارشده به کاربر

 است.
 

های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان فارس و الرستان زمین -4جدول 

 واحد مساحت: مترمربع                                                      برحسب نوع استفاده

 سال
 احداث واحد غیرمسکونی احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین تعداد قطعه زمین
۱376 3990 ۱02۱405 200 305996 
۱378 2096 508۱72 87 362795 
۱379 423 32۱604 52 552360 
۱380 594 270808 ۱۱۱ ۱657303 
۱38۱ ۱004 344۱89 205 630723 
۱382 2277 63657۱ ۱5۱ ۱284340 
۱383 ۱959 687282 230 2493360 
۱384 3649 966479 272 5906۱05 
۱385 ۱3۱8 4۱۱385 387 9307۱93 
۱386 ۱368 638664 ۱53 3605555 
۱387 6۱2 586527 ۱4۱ ۱039022 
۱388 627 2۱9653 ۱۱3 2497683 
۱389 ۱۱۱6 237643 ۱28 ۱932429 
۱390 ۱357 288۱۱4 223 904477 
۱39۱ ۱684 488270 ۱58 ۱779۱63 
۱392 488 2۱9625 ۱80 ۱073022 
۱393 27۱ ۱۱5876 ۱2۱ 994374 
۱394 507 ۱72354 ۱8۱ 6۱9399 
۱395 325 ۱40469 ۱۱6 639523 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 مسـكن -5-2

یت، رود. عواملی از قبیل رشد جمعترین نیازهای زیستی انسان بشمار میمسکن یکی از مهم

وضعیت ازدواج، مهاجرت و شهرنشینی و بعد خانوار در تقاضا برای مسکن بسیار تأثیرگذارند. 

امروزه مشکل فقدان مسکن یا مسکن مناسب یکی از مشکالت قشر وسیعی از مردم استان 

گریبان است. در بهشهر شیراز مرکز استان همواره با این معضل دستباشد. بخصوص کالنمی
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جهت رفع مشکالت بخش مسکن در استان، بخشی از تسهیالت تکلیفی در اختیار  های اخیرسال

های آتی نیز باید موردحمایت سازان مسکن قرار گرفت. بدیهی است این سیاست در سالانبوه

 گذاران در این بخش طراحی گردد.های الزم جهت تشویق سرمایهجدی قرار گیرد و مکانیسم

، تعداد واحدهای مسکونی معمولی ۱395و مسکن سال  بر اساس سرشماری عمومی نفوس

درصد از کل واحدهای مسکونی معمولی کشور  9/5واحد بوده که  ۱35۱696استان فارس برابر 

درصد  8/27واحد( در نقاط شهری و  97560۱درصد این واحدها ) 2/72شده است. را شامل می

 اند.واحد( در نقاط روستایی استان قرار داشته 376095آن )

واحد بوده که  ۱047748تعداد واحدهای مسکونی معمولی بادوام استان معادل  ۱395در سال 

داده است. آمار فوق نشانگر درصد از کل واحدهای مسکونی معمولی استان را تشکیل می 5/77

درصد( بهبودیافته  6/77)۱390نسبت به سال  ۱395آن است که میزان این شاخص در سال 

 یاد شدهدرصد بوده است. در سال  8/82میزان این شاخص برای کل کشور  ۱395سال  در است.

درصد و در  8/6۱و  6/83میزان این شاخص در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 

درصد بوده است. شکاف این شاخص در  7/60و  7/89مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 

شود در سال گونه که مالحظه میهمان ستان است.مناطق شهری و روستایی کشور بیش از ا

درصد واحدهای مسکونی  2/۱7درصد واحدهای مسکونی معمولی استان و  5/22برابر  ۱395

یعنی در مقابل سوانح و بالیای طبیعی و مواردی از این قبیل ؛ اندمعمولی کشور بادوام نبوده

  پذیرند. آسیب
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و  1390سال  –های مسكونی استان فارس و کشور مقایسه خصوصیات واحد -5جدول 

1395 

 عنوان
 کشور استان

۱390 ۱395 ۱390 ۱395 

 تعداد کل واحدهای مسکونی معمولی

 22830003 ۱9954708 ۱35۱696 ۱۱54۱22 کل

 ۱7452066 ۱4782۱۱4 97560۱ 806۱04 مناطق شهری

 5377937 5۱72594 376095 3480۱8 مناطق روستایی

 درصد() یمعمولای مسکونی سهم واحده

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 کل

 4/76 ۱/74 2/72 8/69 مناطق شهری

 6/23 9/25 8/27 2/30 مناطق روستایی

آرمه، تعداد واحدهای بادوام )اسکلت فلزی، بتون

 (آجر و آهن یا سنگ و آهن

 ۱89۱040۱ ۱5752068 ۱047748 895783 کل

 ۱5648356 ۱3002088 8۱5۱49 6836۱0 مناطق شهری

 3262045 2749980 232599 2۱2۱73 مناطق روستایی

کل واحدهای مسکونی نسبت واحدهای بادوام به

 (درصد) معمولی

 8/82 9/78 5/77 6/77 کل

 7/89 88 6/83 8/84 مناطق شهری

 7/60 2/53 8/6۱ 6۱ مناطق روستایی

 ۱395و  ۱390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

 

 های احداث ساختماناد پروانهتعد -5-3

های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در شهرهای استان فارس تعداد پروانه ۱395در سال 

 (.6درصد کاهش داشته است )جدول  7/۱5برابر  ۱394فقره بوده که نسبت به سال  8828معادل 
 

 های احداث ساختمانمساحت زمین در پروانه -5-4

های های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداریحت زمین در پروانه، کل مسا۱395در سال 

 7/۱7، کاهشی معادل ۱394مترمربع بوده که نسبت به سال  2903582استان فارس معادل 

 (.6درصد داشته است )جدول 
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های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین در نقاط پروانه -6جدول 

 شهری استان فارس

 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  الس

۱376 ۱0035 3429000 

۱378 ۱۱703 37۱2430 

۱379 ۱0444 3407005 

۱380 79۱0 3070۱73 

۱38۱ ۱۱659 3820828 

۱382 ۱۱68۱ 3920888 

۱383 ۱۱8۱6 403225۱ 

۱384 ۱2454 4066029 

۱385 ۱4659 8۱23096 

۱386 ۱732۱ 5330069 

۱387 ۱5478 5396278 

۱388 ۱6872 8283649 

۱389 ۱9436 7494957 

۱390 ۱5492 5528256 

۱39۱ ۱5743 542۱606 

۱392 ۱5993 80۱24۱9 

۱393 9557 3286426 

۱394 ۱0475 3526426 

۱395 8828 2903582 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سال

 

 

تعداد طبقات و های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب تعداد پروانه -5-5

 مورداستفاده ساختمان

های استان های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری، بیشترین میزان پروانه۱395در سال 

درصد( و کمترین میزان آن مربوط به  3/50طبقه ) ۱های فارس مربوط به ساختمان

ی احداث هادرصد( بوده است. همچنین درصد تعداد پروانه 3/6طبقه ) 4های ساختمان

 درصد بوده است. 7/۱۱و  2/8، 4/23طبقه و بیشتر به ترتیب  5طبقه و  3طبقه،  2های ساختمان
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وساز در استان در بررسی روند زمانی این شاخص حکایت از این واقعیت دارد که الگوی ساخت

وساز عمودی است، هرچند همچنان سهم باالیی وساز افقی به سمت ساختحال انتقال از ساخت

 (.7وساز افقی اختصاص دارد )جدول وسازها به الگوی ساختاز ساخت

های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب موارد استفاده نشان بررسی تعداد پروانه

درصد( بوده  5/88های صادره از نوع مسکونی )، بیشترین میزان پروانه۱395دهد که در سال می

های مسکونی و کارگاه توأم، ادره برای کاربریهای صاست. در سال مذکور درصد پروانه

درصد  2/0و  4/0، ۱/5، 8/5و سایر به ترتیب  "صنعتی، آموزشی، بهداشتی یا درمانی"بازرگانی، 

 (.8بوده است )جدول 

 

 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب تعداد طبقات -7جدول 

 طبقه ۱ عنوان
2 

 طبقه
 جمع و بیشتر طبقه 5 طبقه 4 طبقه 3

 ۱0475 ۱353 657 937 2587 494۱ ۱394سال 

 8828 ۱035 559 727 2063 4444 ۱395سال 

 ۱395و  ۱394های ساختمانی، مأخذ: مرکز آمار ایران، اطالعات پروانه

 
 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب نوع استفاده ساختمان-8جدول 

 مسکونی عنوان
ونی و کارگاه مسک

 توأم
 بازرگانی

صنعتی، آموزشی، 
 بهداشتی یا درمانی

 جمع سایر

 ۱0475 32 33 459 565 9386 ۱394سال 

 8828 20 36 452 509 78۱۱ ۱395سال 

 ۱395و  ۱394های ساختمانی، مأخذ: مرکز آمار ایران، اطالعات پروانه
 

ساختمان در نقاط  های احداث ساختمان برحسب مصالح عمدهتعداد پروانه -5-6

 شهری

های استان فارس های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری، عمده پروانه۱395در سال 

درصد( اختصاص داشته است. همچنین در سال  2/6۱هایی با مصالح آجر و آهن )به ساختمان

صادره را به های درصد پروانه 4/37آرمه نیز های با مصالح اسکلت فلزی یا بتونمذکور ساختمان



                                          

 

 

 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   166

های با مصالح بلوک سیمانی، احداث ساختمان هایپروانه اند. در سال یادشده،خود اختصاص داده

 (9)جدول  اند.های احداث صادره را به خود اختصاص دادهدرصد از پروانه 4/۱

های ساختمانی صادره برای احداث بنا برحسب مصالح عمده بررسی روند زمانی پروانه

وساز استان (، الگوی ساخت۱378-95این مطلب است که در طول دوره موردبررسی )دهنده نشان

ای که درصد گونهبه سمت استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت بهتر متمایل بوده است. به

 4/37به  ۱378درصد در سال  3/9آرمه از های صادره با مصالح اسکلت فلزی یا بتونپروانه

، میزان این شاخص در نقاط شهری ۱394یافته است. در سال ایش، افز۱395درصد در سال 

درصد بوده است. گفتنی است که هرچند روند زمانی این شاخص نشان از بهبود  4/40استان برابر 

وساز استان تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی نسبی آن دارد ولی الگوی ساخت

 (.9دارد )جدول 
 

ی ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب نوع اسكلت و مصالح هاپروانه -9جدول 

 عمده در نقاط شهری استان

 جمع سال
اسکلت فلزی 

 آرمهیا بتون
 آجر و چوب آجر و آهن

بلوک 

 سیمانی

سایر و 

 اظهارنشده

۱378 ۱۱703 ۱084 ۱009۱ ۱3 284 23۱ 

۱379 ۱0444 807 9057 ۱3 358 209 

۱380 79۱0 22۱4 4300 45 592 759 

۱38۱ ۱۱659 4235 65۱0 ۱24 742 48 

۱382 ۱۱68۱ 4۱44 47۱6 94 ۱096 ۱63۱ 

۱383 ۱۱8۱6 4252 4643 37 9۱5 ۱969 

۱384 ۱2454 35۱7 7830 ۱59 948 0 

۱385 ۱4659 3۱67 ۱0408 98 986 0 

۱386 ۱732۱ 4006 ۱2۱۱7 59 ۱۱39 0 

۱387 ۱5478 5۱5۱ 9795 5 527 0 

۱388 ۱6872 3۱43 ۱3327 33 369 0 
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ی ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب نوع اسكلت و مصالح هاپروانه -9جدول 

 عمده در نقاط شهری استان

 جمع سال
اسکلت فلزی 

 آرمهیا بتون
 آجر و چوب آجر و آهن

بلوک 

 سیمانی

سایر و 

 اظهارنشده

۱389 ۱9436 4486 ۱4569 35 346 0 

۱390 ۱5492 4440 ۱0752 ۱5 285 0 

۱39۱ ۱5743 5684 98۱2 20 227 0 

۱392 ۱5993 6۱70 9565 0 258 0 

۱393 9557 3469 5850 43 ۱93 2 

۱394 ۱0475 4227 6۱۱9 7 ۱22 0 

۱395 8828 3303 5402 3 ۱20 0 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سال
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 عمـران روستایی
های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را شامل مشیها و خطای از سیاستاین بخش مجموعه

های گیرد. دامنه شمول فعالیتشود که تمامی وجوه توسعه روستایی را در درازمدت در برمیمی

 بخش عمران روستایی و عشایری به شرح زیر است:

 توسعه روستاهامدیریت  -

 های هادی روستاییتهیه و اجرای طرح -

 رسانی به روستاهاتأمین آب آشامیدنی و برق -

 های روستاییاحداث و بهسازی راه -

 های روستاییگاهساماندهی فضاها و سکونت -

 صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک واقع در بافت مسکونی روستاها -

 ایجاد نواحی صنعتی روستایی -

 آوری و دفع فاضالب روستاهااندازی شبکه جمعراه -

 پراکندگی روستاها در استان -1

خانوار جمعیت  ۱0های دارای سکنه استان کمتر از درصد از آبادی 9/35معادل  ۱395در سال 

اند. خانوار جمعیت داشته 20درصد از روستاهای استان، کمتر از  7/43اند. در همین سال داشته

هر چه میزان پراکنش روستاها بیشتر باشد، هزینه ارائه خدمات آموزشی، زیر بنایی و  بدیهی است

 هایحلراهتجمیع روستاهای پراکنده یکی از بهداشتی به جوامع روستایی، باالتر خواهد بود. 

متعادل نمودن پراکنش جمعیت روستایی است. لیکن در قبل و بعد از انقالب، اغلب روستاهای 

ه حالت اولیه برگشتند. شناسایی روستاهای مرکزی و مشخص نمودن حوزه نفوذ تجمیع شده ب

راهکارهای پیشنهادی در راستای متعادل  ازجملهسلسله مراتبی  صورتبه رسانیخدماتو  هاآن

 (.۱باشد )جدول مینمودن پراکنش جمعیت روستایی استان 
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و  1390های تعداد خانوار در سالها و طبقات های دارای سكنه برحسب گروهآبادی -1جدول 

1395 

 تعداد

 شرح

۱390 ۱395 

 درصد جمع درصد جمع

 ۱00 4۱52 ۱00 4220 جمع

 9/27 ۱۱57 ۱۱/26 ۱۱02 خانوار 4-۱

 8 332 ۱0/9 384 خانوار 9-5

 8/7 325 88/9 4۱7 خانوار ۱9-۱0

 3/۱5 634 92/۱6 7۱4 خانوار 49-20

 4/۱4 598 27/۱3 560 خانوار 99-50

 7/۱2 527 68/۱۱ 493 خانوار ۱99-۱00

 ۱0 4۱7 45/9 399 خانوار 499-200

 3 ۱24 94/2 ۱24 خانوار 999-500

 9/0 38 64/0 27 خانوار و بیشتر ۱000

 ۱395و  ۱390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 امكانات و تسهیالت خانوارهای روستایی -2

های مختلف، حاکی از روند افزایشی ارهای روستایی سالنتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانو

باشد. کم نمودن شکاف بین درصد خانوارهای نمونه روستایی استان از تسهیالت زندگی می

مندی از امکانات و تسهیالت زندگی خانوارهای شهری و روستایی، ضمن تأمین عدالت و بهره

اندگاری بیشتر روستائیان در روستاها گردیده ای )شهر و روستا(، موجب مهای منطقهایجاد تعادل

 آورد.ها جلوگیری به عمل میو از مهاجرت آن

درصد از خانوارهای نمونه روستایی استان از تلفن همراه استفاده  68/۱4، تنها ۱384در سال 

 درصد این خانوارها از این وسیله ارتباطی در ۱4/88برابر  ۱395که در سال اند، درحالیکردهمی

میزان شاخص مشابه در سطح کشور،  ۱395اند. در سال کردهمکالمات روزمره خود استفاده می

تر بوده یعنی میزان این شاخص در استان از متوسط کشوری پایین؛ درصد بوده است 76/88
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کشی لولهدرصد خانوارهای نمونه روستایی استان دارای آب 39/90 معادل ۱384است. در سال 

میزان این شاخص برای  ۱395درصد رسیده است. در سال  68/97به  ۱395در سال اند که بوده

 94/98معادل  ۱384درصد بوده است. همچنین در سال  95خانوارهای نمونه روستایی کشور، 

به  ۱395اند که در سال درصد خانوارهای نمونه روستایی استان تحت پوشش شبکه برق بوده

میزان این شاخص در استان از متوسط کشوری  ۱395 درصد رسیده است. در سال 76/99

 تر بوده است.درصد( پایین 94/99)

دهد که کشی نشان میبررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی تحت پوشش گاز لوله

باشد و باوجوداینکه ضرورت حفظ و علیرغم اینکه کشور ما دومین کشور ازلحاظ ذخایر گازی می

های فسیلی بجای استفاده از چوب درختان جنگلی در روستاها ی سوختها و جایگزیناحیاء جنگل

 57/45درصد خانوارهای نمونه روستایی کشور و  68/6۱تنها  ۱395مبرهن است، لیکن در سال 

اند. میزان این شاخص کشی برخوردار بودهدرصد خانوارهای نمونه روستایی استان از گاز لوله

 یافته است.افزایش ۱395درصد در سال  57/45به  ۱384ال درصد در س 52/23برای استان از 

کننده از تلفن ثابت در طول دوره موردبررسی بررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی استفاده

درصد در سال  22/50به  ۱384درصد در سال  0۱/7۱دهد که میزان این شاخص از نشان می

درصد بوده  57/50شاخص در سطح کشور میزان این  ۱395یافته است. در سال کاهش ۱395

 (.2است )جدول 

 

 کننده از تسهیالت زندگیدرصد خانوارهای نمونه روستایی استفاده-2جدول 

 استان شرح
 (۱395کشور )

۱384 ۱389 ۱390 ۱392 ۱395 

 76/88 ۱4/88 6/86 9۱/84 28/8۱ 68/۱4 تلفن همراه

 95 68/97 36/96 46/96 27/96 39/90 کشیلولهآب

 94/99 76/99 75/98 03/99 ۱/99 94/98 برق

 68/6۱ 57/45 7/34 28/34 27/29 52/23 کشیگاز لوله

 57/50 22/50 ۱9/62 59/73 5/78 0۱/7۱ تلفن ثابت

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارگیری هزینه درآمد سال
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 واحدهای مسكونی روستایی -3

درصد از واحدهای مسکونی  6۱برابر  ۱390سال بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

آرمه، درصد از واحدهای مسکونی معمولی اسکلت فلزی، بتون 6۱یعنی ؛ اندمعمولی بادوام بوده

درصد بهبودیافته  8/6۱این شاخص به رقم  ۱395آجر و آهن یا سنگ و آهن بوده است. در سال 

رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله وساز در روستاهای استان تا است. هرچند الگوی ساخت

 زیادی دارد، لیکن این الگو به سمت استفاده از مصالح ساختمانی بادوام متمایل بوده است.

های روستایی تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی روستاها قرار گاهمعموالً بافت و شکل سکونت

عیت جغرافیایی نیز سرچشمه دارند و طبعاً نوع مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی از موق

گیرد. همچنین روستاهایی که دارای شبکه ارتباطی قوی هستند به دلیل امکان ارتباطات می

اما آن دسته از ؛ کنندتر کامالً از الگوهای ساخت ساز رایج اقتباس میبیشتر با نقاط جمعیتی بزرگ

باشند، بیشتر از الگوهای بومی روستاهایی که در نقاط دور بوده و دارای شبکه ارتباطی قوی نمی

برند. وضعیت اقتصادی روستاها نیز تا اندازه و مصالح مورداستفاده و متداول در روستاها سود می

 زیادی بر کالبد فیزیکی روستاها تأثیرگذارند.
 

واحدهای مسكونی معمولی برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده بنا در نقاط  -3جدول 

 روستایی

 نوع مصالح

درصد سهم انواع  اد واحد مسکونیتعد

مصالح در سال 

۱390 

درصد سهم انواع 

مصالح در سال 

۱395 
۱390 ۱395 

 ۱00 ۱00 376095 3480۱8 جمع

 4/2 8/0 9۱88 2866 اسکلت فلزی

 2/2۱ 5/8 7964۱ 29422 آرمهبتون

 2/38 7/5۱ ۱43770 ۱79885 آجر و آهن یا سنگ و آهن

 4/6 9/9 23942 34288 آجر و چوب یا سنگ و چوب

 8/۱0 2/6 4063۱ 2۱438 تمام آجر یا سنگ و آجر

 5/7 5/9 28266 33۱94 بلوک سیمانی
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واحدهای مسكونی معمولی برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده بنا در نقاط  -3جدول 

 روستایی

 نوع مصالح

درصد سهم انواع  اد واحد مسکونیتعد

مصالح در سال 

۱390 

درصد سهم انواع 

مصالح در سال 

۱395 
۱390 ۱395 

 ۱/0 ۱/0 272 4۱7 تمام چوب

 4/3 4/6 ۱2653 22339 خشت و چوب

 ۱/4 9/3 ۱5583 ۱3683 خشت و گل

 6/5 ۱/2 2۱۱97 7۱38 سایر مصالح

 3/0 ۱ 952 3348 اظهارنشده

 ۱395و  ۱390های عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ: سرشماری 

 

 بهسازی روستاهای استان -4

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و بایست کلیه جنبههای روستایی میریزیدر برنامه

 بایست مبتنی بر اصول و محورهای توسعه پایدار باشد.ها میفضائی را مدنظر قرارداد. این برنامه

ها، نیازهای اولیه و حیاتی ای باشد که ماحصل اجرای این برنامهگونهی باید بهریزی روستایبرنامه

روستائیان را تأمین نماید. آموزش مناسب، بهداشت، اشتغال و درآمد مناسب، برخورداری از 

امکانات مناسب زندگی، مسکن امن و مطمئن، دسترسی مناسب به آب سالم و بهداشتی و ... 

بایست یک فرد روستایی از آن برخوردار باشد. هرچند بعد از ت که میها همه مواردی اساین

انقالب اکثر روستاهای استان از امکاناتی نظیر آب سالم و بهداشتی، برق، راه روستایی و تلفن 

اند، اما در رابطه با مسائل آموزشی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، گردیده برخوردار

ساز توسعه پایدار روستاها، عنوان زمینهتهیه و اجرای طرح هادی به سازی بافت کالبدی وایمن

قبول وجود دارد. لذا رسیدن به استانداردهای شکاف زیادی بین وضع موجود و استانداردهای قابل

 های توسعه روستایی استان باشد.های مذکور باید از اهداف برنامهقبول در زمینهقابل
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روستا بوده که با افزایشی  ۱206ای بهسازی شده استان برابر ، تعداد روستاه۱394در سال 

 رسیده است. ۱395روستا در سال  ۱2۱4درصد به  66/0برابر 

 65/0روستا بوده که با  23۱3تعداد روستاهای دارای طرح هادی استان برابر  ۱394در سال 

 بالغ گشته است. ۱395روستا در سال  2328درصد افزایش به 

 ستاییرسانی روآب-5

خانوار و باالتر استان از آب آشامیدنی سالم  20درصد روستاهای  3/74برابر  ۱395تا پایان سال 

 درصد بوده است. 8/7۱برابر  ۱394اند. این شاخص در سال بهداشتی برخوردار بوده

 

 روستایی رسانیبرق -6

ده است. در سال روستا بو 3223، تعداد کل روستاهای دارای برق استان برابر ۱395در سال 

اند. این نسبت در های دارای سکنه استان از نعمت برق برخوردار بودهدرصد آبادی 6/77مذکور، 

روستا در استان  26به  ۱395دیگر در سال بیاندرصد بوده است. به 77معادل  ۱394سال 

رق خانوار روستایی استان از نعمت ب 3۱2320رسانی شده است. در همین سال، تعداد برق

اند. گفتنی است که بررسی فوق در مورد کلیه روستاهای دارای سکنه استان برخوردار بوده

 خانوار و باالتر استان از نعمت برق برخوردارند. 20درصد روستاهای  ۱00آنکه حالباشد، می

 

 تعداد روستاها و تعداد خانوارهای دارای برق استان-4جدول 

 تعداد خانوار تعداد روستا سال

۱394 3۱97 3۱۱968 

۱395 3223 3۱2320 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 
، نشان از افزایش ۱376-95دار شده استان در دوره بررسی روند تعداد روستاهای برق

روستا از  ۱۱65که در دوره مذکور تعداد طوریدار شده دارد. بهتوجه تعداد روستاهای برققابل
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 6۱طور متوسط ساالنه به یعنی در طول دوره موردبررسی به؛ اندگردیدهنعمت برق برخوردار 

 (.5رسانی شده است )جدول روستای استان برق

 1376-95دار استان طی دوره روند تعداد روستاهای برق -5جدول 

 سال

 شرح
۱376 ۱380 ۱385 ۱386 ۱388 

 293۱ 2926 29۱2 2672 2058 کل روستاها در پایان سال

 

 1376-95دار استان طی دوره روند تعداد روستاهای برق -5دول ادامه ج

 سال

 شرح
۱389 ۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 3223 3۱97 3۱77 3۱54 3054 3032 2975 کل روستاها در پایان سال

 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سالهای مختلف

کیلومتر  8240دار استان معادل طول شبکه فشار متوسط کلیه روستاهای برق ۱395در سال 

کیلووات  537757کیلومتر بوده که ظرفیتی معادل  4669ها معادل و طول شبکه فشار ضعیف آن

 دستگاه بوده است. 5083اند. همچنین تعداد ترانسفورماتورهای موجود در این روستاها آمپر داشته

انسفورماتورها و ظرفیت طول شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، تعداد تر ۱394-95طی دوره 

 (.6اند )جدول درصد رشد داشته 4/0و  ۱/۱، 6/0، 8/0ترانسفورماتورها به ترتیب 

 دار استانطول شبكه و ظرفیت روستاهای برق -6جدول 

 عنوان

 سال

 طول شبکه فشار

متوسط توزیع 

 ()کیلومتر

 طول شبکه فشار

ضعیف توزیع 

 ()کیلومتر

 تعداد ترانسفورماتورها

 (دستگاه)

ظرفیت 

 ترانسفورماتورها

 (کیلووات آمپر)

 535582 5028 4642 8۱74 ۱394سال 

 537757 5083 4669 8240 ۱395سال 

 درصد تغییرات
95-۱394 

8/0 6/0 ۱/۱ 4/0 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 روستایی و مخابراتپست  -7

پستی وجود دارد، واحدهایی به نام از نقاط روستایی که شرایط الزم برای عرضه خدمات در برخی 

جوار را تحت طورمعمول، تعدادی از روستاهای همشوند که بهدایر می« دفتر پست روستایی»

سازی، ارسال و توزیع پوشش خوددارند. در این واحدها، عملیات مربوط به قبول مرسوالت، آماده

برداری دفاتر پست روستایی مورد بهرهگیرد. تعداد ها و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام میآن

تغییری ننموده  ۱394واحد بوده که تعداد آن نسبت به سال  ۱معادل  ۱395استان تا پایان سال 

معادل  ۱395برداری در پایان سال های پستی روستایی مورد بهرههمچنین تعداد صندوق است.

 ده است.تغییری ننمو ۱394واحد بوده که تعداد آن نسبت به سال  403

واحد  503به  ۱395واحد بوده که در سال  507معادل  ۱394تعداد دفاتر پیشخوان دولت در سال 

معادل  ۱394در سال  (ICTدفاتر پست و مخابرات روستایی)تقلیل یافته است. همچنین تعداد 

 واحد تقلیل یافته است. 540به  ۱395واحد بوده که در سال  542
 

 

 (1380-95دوره )برداری در پایان سال تی مورد بهرهتعداد واحدهای پس-7جدول 

 سال
 شرح

۱380 ۱385 ۱390 ۱39۱ 

 542 532 280 378 صندوق پستی روستایی

 ۱ ۱ 2 ۱4 دفتر پست روستایی

 4۱9 372 ۱22 42 تعداد دفاتر پیشخوان دولت

 0 ۱43 542 542 (ICTتعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی)

 

 (1380-95دوره )برداری در پایان سال واحدهای پستی مورد بهرهتعداد  -7ادامه جدول 

 سال
 شرح

۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 403 403 386 386 صندوق پستی روستایی

 ۱ ۱ ۱ ۱ دفتر پست روستایی

 503 507 499 459 تعداد دفاتر پیشخوان دولت

 542 542 542 540 (ICTتعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی)

 های مختلفخذ: سالنامه آماری استان فارس سالمأ       
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حاکی از رشد  ۱370-95بررسی روند زمانی تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در دوره 

روستا  280که میزان این شاخص از طوریباشد. بهفزاینده این شاخص طی دوره موردبررسی می

طور متوسط هرسال یعنی به؛ استیافته افزایش ۱395روستا در سال  34۱2به  ۱370در سال 

 اند.مند شدهروستا از ارتباط تلفنی بهره ۱25

های دارای درصد از آبادی ۱/82برابر  ۱395دهد که تا پایان سال بررسی فوق نشان می

 (.8اند )جدول سکنه استان دارای ارتباط تلفنی بوده

 

 (1370-95ه دور)روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی  -8جدول 

 سال

 شرح
۱370 ۱375 ۱379 ۱383 ۱386 

 2849 2526 ۱478 630 280 تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی

 

 (1370-95دوره )روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی  -8جدول ادامه 

 سال

 شرح
۱388 ۱389 ۱390 ۱39۱ ۱392 ۱393 ۱394 ۱395 

 34۱2 3394 3390 3378 3028 3030 3043 30۱۱ تعداد نقاط روستایی

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 روستاییراه  -8

کیلومتر بوده است که  ۱2283معادل  ۱395های روستایی موجود استان تا پایان سال کل راه

ت. داده اسهای شوسه و خاکی تشکیل میدرصد راه 4/44های آسفالته و درصد آن را راه 6/55

درصد و رشد متوسط  6/6های روستایی استان ، رشد متوسط ساالنه کل راه۱376-95طی دوره 

 درصد محاسبه گردیده است. طی دوره 6/6های آسفالته روستایی استان نیز ساالنه راه

و  8/2های روستایی آسفالته استان به ترتیب کاهشی برابر های روستایی و راهکل راه 95-۱394 

 (.9داشته است )جدول درصد  8/4
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 لومتریک واحد:         1376-95های های روستایی استان در سالانواع راه - 9جدول 

 انواع راه

 سال
 آسفالته جمع

شوسه و 

 خاکی

۱376 3668 20۱9 ۱649 

۱378 5۱80 2567 26۱3 

۱380 57۱4 32۱8 2496 

۱38۱ 6۱72 3807 2365 

۱382 609۱ 3676 24۱5 

۱383 6263 3848 24۱5 

۱384 94۱3 4448 4965 

۱385 ۱0468 50۱9 5449 

۱386 ۱0768 5683 5085 

۱387 ۱0876 60۱5 486۱ 

۱388 ۱۱9۱7 7595 4322 

۱389 ۱۱276 6893 4383 

۱390 ۱۱483 6846 4637 

۱39۱ ۱2030 6895 5۱35 

۱392 ۱2052 685۱ 520۱ 

۱393 ۱206۱ 687۱ 5۱90 

۱394 ۱263۱ 7۱76 5455 

۱395 ۱2283 6830 5453 

 5/6 6/6 6/6 ۱376-95درصد رشد متوسط ساالنه طی دوره 

 -04/0 -82/4 -76/2 ۱394-95درصد تغییرات طی دوره 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 انـرژی

 بـرق -1

 استان هاینیروگاهظرفیت اسمی و عملی  -1-1

مولد برق در شرایط طراحی است که توسط ظرفیت اسمی، بیشترین خروجی مورد انتظار یک 

سازنده بر روی پالک مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا مگاوات نوشته 

 4687برابر  ۱395شده در استان فارس در سال های واقعشده است. ظرفیت اسمی نیروگاه

این ظرفیت متناسب با  ، تغییری نداشته است. حال باید دید۱394مگاوات بوده که نسبت به سال 

 گردد.جمعیت چگونه تغییریافته است. برای این منظور از شاخص ظرفیت اسمی سرانه استفاده می

وات بر  2/966درصد کاهش به  2/۱با  ۱394وات بر نفر در سال  5/977میزان این شاخص از 

 (.۱، تغییریافته است )جدول ۱395نفر در سال 
 

 دهای برق استان فارس و تغییرات آنسرانه ظرفیت اسمی مول-1جدول 

 سال
 قدرت اسمی

 (مگاوات)
 جمعیت

 (هزار نفر)
 قدرت اسمی سرانه

 (وات بر نفر)

۱394 4687 4782 5/977 

۱395 4687 485۱ 2/966 

 -2/۱ ۱7/۱ 0 ۱394-95درصد تغییرات در دوره 

  ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان سال  
 

 

مگاوات  365۱به  ۱394مگاوات در سال  3698 استان از هایهمچنین قدرت عملی نیروگاه

درصد  9/78های استان ، قدرت عملی نیروگاه۱394افزایش یافته است. در سال  ۱395در سال 

 (.2یافته است )جدول درصد کاهش 9/77به  ۱395قدرت اسمی آن بوده است. این رقم در سال 
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 ()مگاوات ن فارسظرفیت اسمی و عملی مولدهای برق استا-2جدول 

 درصد()نسبت قدرت عملی به اسمی  قدرت عملی قدرت اسمی سال

۱394 4687 3698 9/78 

۱395 4687 365۱ 9/77 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال   

های مهم در بررسی ها از دیگر شاخصنسبت حداکثر قدرت تولیدشده به قدرت عملی نیروگاه

درصد در سال  89به  ۱394درصد در سال  6/9۱ان این شاخص از ها است. میزوضعیت نیروگاه

 (.3یافته است )جدول کاهش ،۱395
 

های حرارتی استان در مقایسه با ظرفیت عملی حداکثر قدرت تولیدشده نیروگاه -3جدول 

 (قدرت عملی و تولیدشده به مگاوات) هاآن

 (درصد) تولیدشده به قدرت عملینسبت حداکثر قدرت  حداکثر قدرت تولیدشده قدرت عملی سال

۱394 3698 3387 6/9۱ 

۱395 365۱ 3248 89 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 هاآنحرارتی استان و مصرف داخلی  هاینیروگاهتولید برق انواع  -1-2

وات میلیون کیلو 20939های حرارتی استان از میزان انرژی الکتریکی تولیدشده خالص در نیروگاه

یافته است. تولید ، افزایش۱395میلیون کیلووات ساعت در سال  ۱9899به  ۱394ساعت در سال 

هایی است که میزان برق تولیدشده را نسبت به جمعیت سرانه انرژی الکتریکی از شاخص

کیلووات ساعت بر نفر در سال  252دهد. میزان این شاخص در استان از موردسنجش قرار می

یافته است. بررسی شاخص فوق ، افزایش۱395کیلووات ساعت بر نفر در سال  4۱02به  ۱365

 باشد.دهنده عملکرد مناسب صنعت برق استان طی دوره یادشده می، نشان۱365-95طی دوره 

کیلووات ساعت بر نفر بوده است. شاخص  4367برابر  ۱394میزان این شاخص در سال 

، سهم ۱395دهد. در سال صد کاهش نشان میدر ۱/6برابر  ۱394 -95یادشده طی دوره 

های حرارتی استان وسیله نیروگاههای گازی در تأمین انرژی الکتریکی تولیدشده خالص بهنیروگاه
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های درصد، سهم نیروگاه 07/0های صنایع بزرگ درصد، سهم نیروگاه 49/۱فارس در حدود 

 (.5و  4درصد بوده است )جداول  44/98بخش خصوصی، 

 

 1395ها در سال های حرارتی استان و مصرف داخلی آنتولید برق انواع نیروگاه -4 جدول

 (واحد: میلیون کیلووات ساعت)

 تولید خالص هامصرف داخلی نیروگاه تولید ناخالص نوع نیروگاه

 296 ۱ 297 گازی

 - - - دیزلی

 ۱5 0 ۱5 صنایع بزرگ*

 ۱9588 297 ۱9885 بخش خصوصی

 ۱9899 298 20۱97 جمع

 های آبی و چرخه ترکیبی در صنایع بزرگ آمده است.*آمار مربوط به نیروگاه

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 های حرارتی استانسرانه انرژی الكتریكی تولیدشده خالص در نیروگاه -5جدول 

 سال
انرژی الکتریکی تولیدشده خالص 

 (میلیون کیلووات ساعت)
 (هزار نفر)جمعیت 

سرانه الکتریکی تولیدشده خالص )کیلووات 

 (ساعت بر نفر

۱365 804 3۱94 252 

۱375 4546 38۱7 ۱۱9۱ 

۱385 ۱۱047 4337 2547 

۱386 ۱2973 4388 2957 

۱387 ۱6608 4439 374۱ 

۱388 ۱7902 449۱ 3986 

۱389 ۱7769 4543 39۱۱ 

۱390 ۱5552 4597 3383 

۱39۱ ۱8973 4630 4098 

۱392 ۱9296 4685 4۱۱9 

۱393 ۱9956 4740 42۱0 
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 های حرارتی استانسرانه انرژی الكتریكی تولیدشده خالص در نیروگاه -5جدول 

 سال
انرژی الکتریکی تولیدشده خالص 

 (میلیون کیلووات ساعت)
 (هزار نفر)جمعیت 

سرانه الکتریکی تولیدشده خالص )کیلووات 

 (ساعت بر نفر

۱394 20939 4795 4367 

۱395 ۱9899 485۱ 4۱02 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سال

 

 مصرف برق -1-3

مگاوات ساعت بوده که نسبت  ۱3734988، حدود ۱395میزان مصرف برق استان فارس در سال 

های کنندگان نهایی برق به بخشمصرفدرصد افزایش داشته است.  5/3معادل  ۱394به سال 

گردند. بخشی از انرژی الکتریکی نیز خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری تقسیم می

رسد. بررسی ترکیب میزان مصرف برق در استان برحسب جهت روشنایی معابر به مصرف می

به ترتیب با های کشاورزی و خانگی دهد که بخش، نشان می۱395های مذکور در سال بخش

های روشنایی معابر و تجاری به ترتیب با درصد، بیشترین و بخش 2/3۱و  4/32سهمی برابر 

 اند.درصد، کمترین میزان مصرف برق در استان را به خود اختصاص داده 9/6و  ۱/2سهمی برابر 

درصد بوده است. در ادامه،  ۱/8و  3/۱9های صنعتی و عمومی نیز به ترتیب سهم بخش

، موردبررسی قرار ۱394-95های یادشده طی دوره ان تغییرات مصرف در هر یک از بخشمیز

 گیرد.می

 

 مصرف بخش خانگی

عواملی همچون قیمت برق مصرفی، بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح زیربنایی منازل مسکونی، 

. در فرهنگ استفاده و نرخ باسوادی در میزان مصرف انرژی الکتریکی در این بخش مؤثرند

مصرف و های کمجویی و وجود المپرسانی و ترویج فرهنگ صرفههای اخیر با اطالعسال

شده است. در سال همچنین افزایش قیمت برق مصرفی روند مصرف این بخش تا حدی بهینه

درصد(، پس از بخش  2/3۱مگاوات ساعت ) 42886۱0، بخش خانگی با مصرف ۱395
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کنندگان نهایی های مختلف مصرفکتریکی را در بین بخشکشاورزی، بیشترین مصرف انرژی ال

، برابر ۱394-95استان به خود اختصاص داده است. درصد افزایش مصرف این بخش طی دوره 

 درصد بوده است. ۱/4

 

 های تجاری و عمومیمصرف بخش

های اقتصادی و مؤسسات مالی و پولی و همچنین بخش تجاری و عمومی شامل کلیه بنگاه

، بخش تجاری با ۱395باشد. در سال ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی میا، سازماننهاده

برابر  ۱394درصد از کل مصرف برق( نسبت به سال  9/6مگاوات ساعت ) 9483۱5مصرفی برابر 

درصد افزایش مصرف داشته است. همچنین میزان برق مصرفی بخش عمومی در سال  ۱/2

درصد از کل مصرف برق( بوده که نسبت به سال  ۱/8)مگاوات ساعت  ۱۱۱0۱54حدود  ۱395

 دهد.نشان می کاهش درصد 8/8برابر  ۱394

 

 مصرف بخش صنعت

باشد. نوع فنّاوری و میزان پیشرفت آن از عوامل مؤثر بر مصرف برق در این بخش می

دارای مثال صنایعی مانند آهن و فوالد، آلومینیوم، مس، شیشه، سیمان و صنایع نساجی عنوانبه

مصرف باالی انرژی الکتریکی هستند. ازآنجاکه مدیریت صنایع مختلف جهت حداکثر کردن سود 

توان افزایش مصرف دارند میهای خود منظور میسازی مصرف انرژی را در برنامهخود، بهینه

 حساب آورد.انرژی برق در این بخش را شاخصی از توسعه این بخش به

مگاوات  2655024نرژی الکتریکی استان در این بخش حدود ، میزان مصرف ا۱395در سال 

درصد  8/6معادل  ۱394درصد از کل مصرف برق( بوده که نسبت به سال  3/۱9ساعت )

دهنده یافته است. سهم بخش صنعت در میزان کل برق مصرفی استان پائین و نشانافزایش

م بخش صنعت کشور در کل باشد. گفتنی است که سهنیافتگی این بخش در استان میتوسعه

 درصد است. 33برق مصرفی کشور حدود 
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 مصرف بخش کشاورزی

های مختلف بخش ، بخش کشاورزی، بیشترین مصرف انرژی الکتریکی را در بین۱395در سال 

 کنندگان نهایی استان به خود اختصاص داده است.مصرف

مگاوات  4443700حدود  ،۱395میزان مصرف انرژی الکتریکی استان در این بخش در سال 

درصد افزایش  2/5برابر  ۱394درصد از کل مصرف برق( بوده که نسبت به سال  4/32ساعت )

دهد که سهم داشته است. بررسی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی نشان می

مصرف انرژی الکتریکی بخش کشاورزی استان سهم نسبتاً باالیی است و از غالب بودن نقش 

های کشاورزی در حیات اقتصادی استان حکایت دارد. گفتنی است که سهم مصرف انرژی فعالیت

 درصد است. ۱2الکتریکی بخش کشاورزی کشور، حدود 

 روشنایی معابر

درصد از کل مصرف برق( انرژی الکتریکی  ۱/2مگاوات ساعت ) 289۱85، حدود ۱395در سال 

یافته درصد کاهش 9/۱برابر  ۱394ت به سال جهت روشنایی معابر به مصرف رسیده که نسب

 است.
 

 مشترکین برق -1-4

درصد افزایش به  7/3با  ۱394مشترک در سال  ۱85۱24۱تعداد مشترکین برق مصرفی استان از 

های ، تعداد مشترکین بخش۱394-95، رسیده است. طی دوره ۱394مشترک در سال  ۱9۱9862

اند. رشد ها برخوردار بودهی نسبت به سایر بخشعمومی، کشاورزی و خانگی از رشد بیشتر

درصد بوده است. همچنین درصد  5/3و  2/4، 7/9های یادشده طی دوره مذکور به ترتیب بخش

 درصد بوده است. 7/۱و  4/3های تجاری و صنعتی به ترتیب برابر افزایش تعداد مشترکین بخش

، ۱395ی مختلف در سال هابررسی ترکیب تعداد مشترکین برق مصرفی برحسب بخش

درصد و بخش صنعتی با سهمی معادل  5/82معادل دهد که بخش خانگی با سهمی نشان می

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص  7/0

کل  درصد تعداد ۱۱و  2/2، 7/3های عمومی، کشاورزی و تجاری نیز به ترتیب اند. بخشداده

 اند.مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص داده
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 میزان مصرف و تعداد مشترکین برق استان فارس -6جدول 

 بخش
 تعداد مشترکین (مگاوات ساعت)مصرف 

۱394 ۱395 ۱394 ۱395 

 ۱583305 ۱529838 42886۱0 4۱۱8407 خانگی

 70999 64726 ۱۱۱0۱54 ۱2۱6809 عمومی

 4۱553 39886 4443700 4224409 کشاورزی

 ۱334۱ ۱3۱۱6 2655024 2486958 صنعتی

 2۱0664 203675 9483۱5 928455 تجاری و سایر

 - - 289۱85 294802 روشنایی معابر

 ۱9۱9862 ۱85۱24۱ ۱3734988 ۱3269840 جمع

 ۱395 مأخذ: سالنامه آماری استان، سال
 

 

 برق روستایی -1-5

اند. خانوار از نعمت برق برخوردار شده 352جمعیتی معادل روستا با  26، تعداد ۱395در سال 

روستا بوده که  3223، معادل ۱395دار استان تا پایان سال ترتیب کل روستاهای برقاینبه

 66رسانی به این روستاها، اند. جهت برقدادهخانوار را در خود جای 3۱2320جمعیتی معادل 

ر شبکه فشار ضعیف احداث گردیده است. همچنین برای کیلومت 27کیلومتر شبکه فشار متوسط و 

شده است. کیلووات آمپر نصب 2۱75دستگاه ترانسفورماتور جمعاً به ظرفیت  55این منظور، 

کیلومتر  8240دار استان شامل های برق روستاهای برق، شبکه۱395ترتیب تا پایان سال اینبه

دستگاه  5083یف و همچنین شامل تعداد کیلومتر شبکه فشار ضع 4669شبکه فشار متوسط، 

 کیلووات آمپر بوده است. 537757ترانسفورماتور به ظرفیت 

 رسانی شده استانهای برق روستاهای برقمشخصات شبكه -7جدول 

 ۱395عملکرد سال  ۱395 ۱394 عنوان

 26 3223 3۱97 تعداد روستا

 352 3۱2320 3۱۱968 تعداد خانوار

 66 8240 8۱74 (ومترکیل)شبکه فشار متوسط 

 27 4669 4642 (کیلومتر)شبکه فشار ضعیف 

 55 5083 5028 (دستگاه)تعداد ترانسفورماتورها 

 2۱75 537757 535582 کیلووات آمپر()حداکثر قدرت ترانسفورماتورها 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 های نفتیفرآورده -2

 تولید -2-1

پاالیشگاه داخلی  9های اصلی نفت، توسط ت خام و تهیه انواع فرآوردهدر حال حاضر، پاالیش نف

منظور تأمین نیازهای داخل کشور و هزار بشکه در روز، به ۱7۱4با مجموع ظرفیت اسمی 

هزار بشکه در  390، پاالیشگاه آبادان با ظرفیتی برابر ۱394پذیرد. در سال صادرات انجام می

هزار بشکه در روز، کمترین ظرفیت  22انشاه با ظرفیتی برابر روز، بیشترین و پاالیشگاه کرم

اند. در سال مذکور، پاالیشگاه شیراز با های کشور را به خود اختصاص دادهاسمی پاالیشگاه

های درصد کل ظرفیت اسمی پاالیشگاه 3/3هزار بشکه در روز، سهمی معادل  56ظرفیت اسمی 

پاالیشگاه کشور، پاالیشگاه شیراز رتبه هفتم را  9یان کشور را به خود اختصاص داده است. از م

 ۱394باشد. نسبت ظرفیت عملی به اسمی پاالیشگاه شیراز در سال ازلحاظ ظرفیت اسمی دارا می

 ۱/98های کشور در سال مذکور درصد و میزان این شاخص برای کل پاالیشگاه ۱/89معادل 

 (.8درصد بوده است )جدول 

 
 های کشورو درصد عملكرد پاالیش نفت خام در پاالیشگاه ظرفیت اسمی -8جدول 

 پاالیشگاه
 (درصد) یاسمنسبت ظرفیت عملی به  ۱394هزار بشکه در روز( در سال ) ظرفیت

 ۱394 ۱393 عملی اسمی 

 7/92 8/93 7/36۱ 390 آبادان

 8/۱04 2/۱0۱ ۱/24۱ 230 اراک

 8/۱28 4/99 8/365 284 اصفهان

 2/94 4/98 6/235 250 تهران

 93 2/98 3/۱02 ۱۱0 تبریز

 8/9۱ 5/94 2/20 22 کرمانشاه

 ۱/89 3/95 9/49 56 شیراز

 8/70 2/۱۱4 4/35 50 الوان

 8/83 9/۱00 ۱/268 320 بندرعباس

 ۱/98 7/98 ۱680 ۱7۱2 جمع

 ۱394مأخذ: ترازنامه انرژی، سال   
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یشگاه شیراز در سالنامه آماری کشور، های نفتی پاالآخرین آمار مربوط به تولید انواع فرآورده

های نفتی پاالیشگاه باشد. بر این اساس مجموع تولید انواع فرآوردهمی ۱388مربوط به سال 

 7/۱حدود  ۱387مترمکعب در روز بوده که نسبت به سال  9402برابر  ۱388شیراز در سال 

های ن تولیدات فرآوردهدرصد کل میزا ۱/33، حدود ۱388درصد افزایش داشته است. در سال 

های نفتی، بیشترین سهم را نفتی پاالیشگاه شیراز به نفت گاز اختصاص داشته که در بین فرآورده

 به خود اختصاص داده است.

های کشور در پاالیشگاه شیراز تولیدشده درصد قیر تولیدشده پاالیشگاه 6/48در سال مذکور، 

های هواپیما، نفت کوره و نفت سفید به مایع، سوختاست. همچنین بنزین موتور، نفت گاز، گاز 

درصد تولیدات مشابه در کشور را به خود  3/۱و  5/2، 2/5، ۱/3، 5/3، 2/4ترتیب سهمی معادل 

 (.9اند )جدول اختصاص داده

 
 های نفتی در پاالیشگاه شیراز )مترمكعب در روز(متوسط تولید انواع فرآورده -9جدول 

 نوع فرآورده
 ۱387سال 

 سهم پاالیشگاه شیراز )درصد( کشور پاالیشگاه شیراز

 6/3 807۱ 289 گاز مایع

 4 5۱496 2049 بنزین موتور

 2/۱ 2۱347 264 نفت سفید

 9/3 84957 328۱ نفت گاز

 7/2 77۱32 208۱ نفت کوره

 2/4 35۱9 ۱49 های هواپیماسوخت

 - 0 0 های موتور و صنعتیروغن

 6/39 6۱6 244 قیر

 9/3 22848 890 هایر فرآوردهسا
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 های نفتی در پاالیشگاه شیراز )مترمكعب در روز(متوسط تولید انواع فرآورده -9ادامه جدول 

 نوع فرآورده
 ۱388سال 

 سهم پاالیشگاه شیراز )درصد( کشور پاالیشگاه شیراز

 ۱/3 8362 258 گاز مایع

 3/4 595۱5 2505 بنزین موتور

 3/۱ ۱85۱9 238 نفت سفید

 5/3 88702 3۱۱5 نفت گاز

 5/2 76۱0۱ ۱88۱ نفت کوره

 2/5 4۱88 2۱9 های هواپیماسوخت

 0 0 0 های موتور و صنعتیروغن

 6/48 698 339 قیر

 3 27879 847 هاسایر فرآورده

 ۱392مأخذ: سالنامه آماری کشور سال 
 

 مصرف -2-2

 3554۱27، نفت گاز و نفت کوره( در استان از های عمده نفتی )بنزین، نفت سفیدمصرف فرآورده
، ۱395مترمکعب در سال  36۱5729درصد به  7/۱با افزایشی برابر  ۱394مترمکعب در سال 

 های عمده نفتی در استان طی دورهتغییریافته است. بررسی درصد تغییرات مصرف فرآورده
صرف نفت سفید، درصدی م 9/3درصدی مصرف بنزین، کاهش  9/4از افزایش  95-۱394 

 کند.درصدی نفت کوره حکایت می 8/42درصدی نفت گاز و کاهش  9/۱افزایش 
 ، نشان ۱395های عمده نفتی استان در سال بررسی ترکیب میزان مصرف فرآورده

درصد از کل  8/45و  ۱/48دهد که مصرف بنزین و نفت گاز به ترتیب با سهمی برابر با می
اند. در سال یادشده، استان، بیشترین میزان مصرف را دارا بوده های عمده نفتیمصرف فرآورده

 درصد بوده است. 6/۱و  5/4درصد میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره به ترتیب 
های عمده نفتی ارائه تری از میزان مصرف فرآوردهبینانههایی که تصویر واقعازجمله شاخص

 های عمده نفتیصرف سرانه کل فرآورده، م۱395باشد. در سال کند، مصرف سرانه میمی
لیتر بوده است. همچنین  3/745)بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان برابر با 

ها در استان به ترتیب مصرف سرانه بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره و سایر فرآورده
 لیتر بوده است. ۱/۱2و  34۱، 8/33، 4/358

درصد  6/0های عمده نفتی در استان، ، مصرف سرانه فرآورده۱394-95طی دوره  
 7/3یافته است. طی دوره مذکور، مصرف سرانه بنزین و نفت گاز به ترتیب افزایشی برابر افزایش
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و سایر کوره )درصد داشته است. همچنین میزان مصرف سرانه نفت سفید و نفت  7/0و 
کننده نفت ترین مصرفدرصد داشته است. مهم 4/43و  5ها( به ترتیب کاهشی برابر  فرآورده

کنند باشند که از این سوخت جهت تولید انرژی الکتریکی استفاده میهای برق میکوره، نیروگاه
 (.۱0)جدول 

 های عمده نفتی استانمصرف فرآورده -10جدول   

 ۱395 ۱394 هانوع فرآورده

 مصرف
 مترمکعب()

 ۱738547 ۱657245 بنزین

 ۱64۱80 ۱70842 فیدنفت س

 ۱654337 ۱6235۱3 نفت گاز

 58665 ۱02527 نفت کوره

 36۱5729 3554۱27 جمع

 مصرف سرانه
 (لیتر) 

 4/358 6/345 بنزین

 8/33 6/35 نفت سفید

 34۱ 6/338 نفت گاز

 ۱/۱2 4/2۱ هانفت کوره و سایر فرآورده

 3/745 2/74۱ جمع

  ۱395ل مأخذ: سالنامه آماری استان، سا

 

 گـاز طبیعی -3

درصد از ذخایر گاز خاورمیانه به ایران  72/47درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا و  2/۱7حدود 

 باشد.ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان میتعلق دارد. ایران پس از روسیه، دارای عظیم

از خاک پهناور ایران  اینماید که هیچ نقطهوجود چنین پشتوانه عظیمی این واقعیت را گوشزد می

گیری سیاست انرژی کشور به بهره از این نعمت خدادادی باشد. در همین راستا جهتنباید بی

های اخیر، سرعت نفوذ گاز سمت افزایش روند جایگزینی گاز طبیعی، موجب شده که در دهه

کنون حدود اای برخوردار شود. هممالحظهطبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از افزایش قابل

 گردد.درصد از انرژی مصرفی کشور توسط گاز طبیعی تأمین می 40

برداری از منظور اکتشاف، توسعه و بهرهتوجهی بههای قابلگذاریهای اخیر سرمایهدر سال

های جنوبی کشور های نفت و گاز کشور صورت گرفته است. در این خصوص استانمیدان

باشند. و بویراحمد و فارس دربردارنده موقعیت ممتازی می همچون خوزستان، بوشهر، کهگیلویه
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های های نفتی گاز در استانوجود منابع غنی گاز در استان فارس و نزدیکی این استان به میدان

ها برداری از میدانمجاور بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه این استان فراهم آورده است. بهره

ها گازی تابناک، شانول، وراوی، همان و گردان ازجمله دانآغار و داالن و طرح توسعه می

توان بدان اشاره نمود. همچنین همسایگی استان با هایی است که در بخش گاز استان میفعالیت

باشد شده جهان میترین منابع گازی مستقل شناختهمیدان گازی پارس جنوبی که یکی از بزرگ

 فارس به وجود آورده است.فردی را برای استان موقعیت منحصربه

 

 گازرسانی به شهرها و روستاها -3-1

شهر در سال  89به  ۱394شهر در سال  86مند از گاز طبیعی استان از کل تعداد شهرهای بهره
سال روستا در  ۱0۱3مند از گاز طبیعی استان از یافته است. تعداد روستاهای بهرهافزایش ۱395
شهر و  3به  ۱395دیگر در سال بیانیافته است. بهافزایش ۱395روستا در سال  ۱347به  ۱394
 (.۱۱روستا گازرسانی شده است )جدول  334

 
 کنندگانانشعابات و مصرف -3-2

انشعاب در  664۱62درصد از  4/5شده گاز طبیعی استان با رشدی معادل تعداد انشعابات نصب

درصد از  2/99برابر  ۱395در سال . رسیده است ۱395انشعاب در سال  699758به  ۱394سال 

انشعابات موجود گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری تعلق داشته و مراکز صنعتی دارای سهم 

 درصد(. 8/0اند )ناچیزی از انشعابات موجود بوده

با رشدی معادل  ۱394کننده در سال مصرف ۱۱98۱00کنندگان گاز طبیعی از تعداد مصرف

 یافته است.، افزایش۱395کننده در سال صرفم ۱27۱208درصد به  ۱/6

کنندگان خانگی را مصرف ۱395کنندگان گاز طبیعی در سال درصد از کل تعداد مصرف 6/99

 (.۱۱دهند )جدول کنندگان صنعتی تشکیل میصرفدرصد( را م 4/0و تجاری و بقیه )

 

 مصـرف -3-3

با افزایشی برابر با  ۱394عب در سال میلیون مترمک ۱0468میزان مصرف گاز طبیعی در استان از 
تغییریافته است. عواملی از قبیل اقتصادی  ۱395میلیون مترمکعب در سال  ۱۱253درصد به  5/7

محیطی نسبت به سایر های کمتر زیستبودن این حامل انرژی، دسترسی آسان و آلودگی
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ی تولیدی و در هاتدریج در بخشهای انرژی باعث گردید که این حامل انرژی بهحامل
های انرژی گردد. لیکن ای جایگزین سایر حاملفزاینده طورکنندگان نهایی بههای مصرفبخش

ها، افزایش در مصرف با افزایش قیمت این حامل انرژی پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه
 (.۱۱این حامل انرژی از شتاب کمتری برخوردار بوده است )جدول 

 
کنندگان هرها، روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعابات، مصرفتعداد ش -11جدول 

 و مقدار مصرف گاز طبیعی

 تعداد روستا تعداد شهر عنوان
 تعداد انشعابات

 صنعتی خانگی و تجاری جمع

۱394 86 ۱0۱3 664۱62 658757 5405 

۱395 89 ۱347 699758 6943۱2 5446 

 8/0 4/5 4/5 33 5/3 ۱394-95درصد تغییرات 

 
 تعداد شهرها، روستاهای ...-11جدول ادامه 

 عنوان
 مقدار مصرف گاز طبیعی کنندگانتعداد مصرف

 صنعتی خانگی و تجاری جمع ()میلیون مترمکعب

۱394 ۱۱98۱00 ۱۱92695 5405 ۱0468 

۱395 ۱27۱208 ۱265762 5446 ۱۱253 

 5/7 8/0 ۱/6 ۱/6 ۱394-95درصد تغییرات 

 ۱395نامه آماری استان فارس، سال مأخذ: سال
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 راه و تـرابری

 های غیر روستاییراه -1

کیلومتر بوده است. از این  83۱6های غیر روستایی استان فارس ، طول انواع راه۱395در سال 

کیلومتر  2622کیلومتر بزرگراه،  ۱64۱درصد( راه اصلی، شامل  26/5۱کیلومتر ) 4263میزان راه، 

های درصد از راه 50/6۱شود حدود طوری که مالحظه میمعمولی بوده است. همان راه اصلی

ها بزرگراه )شش خطه و چهار خطه( درصد از آن 49/38اصلی استان، راه اصلی معمولی بوده و 

 اند.بوده

فرعی  های غیر روستایی استان فارس، راهدرصد( از راه 73/48کیلومتر ) 4053همچنین 

های استان، خیزی و فرسوده بودن جسم راها عنایت به حجم ترافیک، حادثهآسفالته است. ب

 های اصلی و فرعی استان کامالً ضرورت دارد.مرمت، تعریض و بهسازی راه

های کشاورزی، صنعت و خدمات، های الزم در زمینهاستان فارس به دلیل وجود پتانسیل

 (.۱جدول ست )اهای اصلی و فرعی ای مناسب از راهنیازمند شبکه

های اصلی (، سهم استان فارس از راه۱395بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

رتبه سوم بعد از استان های درصد ) 4/8کشور شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی معمولی برابر 

مترمربع صد کیلوکیلومتر در یک 03/0ها، بلوچستان(، تراکم این نوع راهسیستان و  و اصفهان

های اصلی ضمناً تراکم راه است. بیستممساحت استان و رتبه استان ازنظر میزان این شاخص، 

باشد. همچنین سهم استان صد کیلومترمربع مساحت کشور میکیلومتر در یک 0.027کشور، 

 در لومتریک 0.06ها گونه راهرتبه اول(، تراکم ایندرصد ) ۱9/۱2های فرعی کشور، فارس از راه

 ششمها، گونه راهمیزان تراکم این صد کیلومترمربع مساحت استان و رتبه استان ازنظریک

صد کیلومترمربع مساحت کشور کیلومتر در یک0.026های فرعی کشور نیز باشد. تراکم راهمی

 است.
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 واحد: کیلومتر 1395های غیر روستایی استان فارس در سال انواع راه – 1جدول 

 روستایی غیر هایکل راه جمع شهرستان / استان
 اصلی راه

 فرعی راه
 شهری*درون معمولی بزرگراه آزادراه جمع

 4053 0 2622 ۱64۱ 0 4263 83۱6 استان کل

 ۱69 0 5۱ ۱80 0 23۱ 400 آباده

 63 0 7۱ 0 0 7۱ ۱34 ارسنجان

 46 0 67 72 0 ۱39 ۱85 استهبان

 205 0 ۱05 3 0 ۱08 3۱3 اقلید

 ۱67 0 83 0 0 83 250 اناتبو

 4 0 28 63 0 9۱ 95 پاسارگاد

 ۱77 0 ۱28 96 0 224 40۱ جهرم

 73 0 69 0 0 69 ۱42 خرامه

 48 0 92 89 0 ۱8۱ 229 بید خرم

 75 0 ۱0۱ 20 0 ۱2۱ ۱96 خنج

 ۱0 0 ۱90 37 0 227 337 داراب

 0 0 72 0 0 72 72 رستم

 82 0 67 0 0 67 ۱49 دشتزرین

 ۱93 0 78 46 0 ۱24 3۱7 سپیدان

 ۱6 0 25 75 0 ۱00 ۱۱6 سروستان

 283 0 56 234 0 290 573 شیراز

 ۱0۱ 0 ۱59 7 0 ۱66 267 فراشبند

 ۱56 0 63 ۱۱۱ 0 ۱74 330 فسا

 43 0 ۱82 32 0 2۱4 257 فیروزآباد

 ۱82 0 ۱9 5 0 24 206 کارزین قیرو

 0 0 230 93 0 323 323 کازرون

 52 0 20 6۱ 0 8۱ ۱33 کوار

 ۱03 0 20 ۱3 0 33 ۱36 گراش

 773 0 234 89 0 323 ۱096 الرستان

 268 0 0 7۱ 0 7۱ 339 المرد

 254 0 47 ۱07 0 ۱54 408 مرودشت

 ۱9۱ 0 ۱9 23 0 42 233 ممسنی

 90 0 65 68 0 ۱33 223 مهر

 ۱29 0 28۱ 46 0 ۱54 456 ریزنی
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شهری است که توسط ادارات کل راه و ترابری استان رونهای دشهری آن دسته از راههای درون*منظور از راه
 شودنگهداری می

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 های روستاییراه -2

کیلومتر بوده است که از این  ۱2283برابر  ۱395های روستایی استان فارس در سال طول راه
درصد( شوسه و خاکی  44.39کیلومتر ) ۱930درصد( آسفالته و  55.6۱) کیلومتر 6830میزان راه، 

های روستایی لزوم تسریع در های شوسه و خاکی در ترکیب راهبوده است. سهم باالی راه
 نماید.ها را گوشزد میگونه راهآسفالت این

های (، سهم استان فارس از کل راه۱395بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 
 87/6آسفالته  های روستاییاز راه رتبه اول(،درصد ) 63/6 ته و شوسه،روستایی کشور شامل آسفال

همین اساس  بر باشد.رتبه هفتم( میدرصد ) 63/5شوسه  های روستاییرتبه دوم( و از راهدرصد )
( و 23رتبه مساحت )صد کیلومترمربع کیلومتر در یک 069/0های روستایی استان، تراکم کل راه

رتبه مساحت )صد کیلومترمربع کیلومتر در یک058/0ی آسفالته استان نیز های روستایتراکم راه
 078/0های روستایی آسفالته کشور نیز به ترتیب راه های روستایی وباشد. تراکم کل راه( می22
 صد کیلومترمربع مساحت کشور بوده است.کیلومتر در یک 63/0و 

 شده است. ، آورده2لته و شوسه در جدول های روستایی آسفاهای استان از راهسهم شهرستان
 

 1395های روستایی استان فارس به تفكیک شهرستان در سال انواع راه - 2جدول 
 واحد: کیلومتر

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
 از (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع
 ۱0/02 6/78 ۱00/00 5453 6830 ۱2283 کل استان

 5/28 7/08 2/43 ۱84 ۱۱4 298 آباده

 ۱8/76 9/3۱ 2/20 ۱5۱ ۱۱9 270 ارسنجان

 ۱۱/۱3 9/28 ۱/8۱ ۱09 ۱۱3 222 استهبان

 6/72 4/38 3/9۱ ۱9۱ 289 480 اقلید

 5/26 5/32 2/0۱ ۱20 ۱27 247 بوانات

 9/32 5/68 ۱/27 67 89 ۱56 پاسارگاد

 ۱2/57 6/99 5/87 384 337 72۱ جهرم
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 1395های روستایی استان فارس به تفكیک شهرستان در سال انواع راه - 2جدول 
 واحد: کیلومتر

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
 از (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع
 ۱0/23 8/9۱ ۱/33 84 79 ۱63 خرامه

 5/66 8/48 ۱/25 9۱ 62 ۱53 خرم بید

 5/93 4/44 2/۱3 59 203 262 خنج

 ۱0/79 5/۱4 3/57 405 33 438 داراب

 29/42 6/99 2/47 ۱44 ۱59 303 رستم

 7/29 3/25 2/72 ۱54 ۱80 334 دشتزرین

 22/26 ۱۱/۱7 5/۱5 ۱99 433 632 سپیدان

 7/96 6/79 ۱/۱۱ 35 ۱0۱ ۱36 سروستان

 ۱3/79 9/47 6/79 297 537 834 شیراز

 6/26 5/50 2/47 ۱5۱ ۱53 304 فراشبند

 9/79 7/86 3/35 227 ۱84 4۱۱ فسا

 ۱2/62 7/22 3/66 ۱57 292 449 فیروزآباد

 ۱4/23 6/07 3/93 206 277 483 قیرو کارزین

 20/89 7/95 6/9۱ 332 5۱7 849 کازرون

 9/70 ۱2/28 0/85 65 40 ۱05 کوار

 6/56 7/49 0/97 62 57 ۱۱9 گراش

 5/58 7/56 6/50 399 399 798 الرستان

 8/05 8/66 2/56 82 233 3۱5 المرد

 2۱/25 ۱۱/۱6 6/33 236 54۱ 777 مرودشت

 ۱4/66 4/۱6 6/68 37۱ 450 82۱ ممسنی

 9/95 ۱2/90 ۱/40 2۱ ۱5۱ ۱72 مهر

 7/05 4/23 6/20 470 29۱ 76۱ ریزنی

 ۱395نامه آماری استان فارس، سال مأخذ: سال
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 های استانتوزیع شهرستانی راه -3

ریز، مرودشت و کازرون به ترتیب با سهمی های الرستان، شیراز، نی، شهرستان۱395در سال 

های روستایی و غیر درصد، باالترین سهم را از مجموع راه 68/5و  75/5، 9/5، 83/6، ۱9/9برابر 

 اند.اختصاص داده روستایی استان به خود

های الرستان، شیراز، نی ریز، مرودشت، جهرم و های غیر روستایی، شهرستاناز نظر سهم راه

درصد بیشترین سهم را  8۱/4و  82/4، 9/4، 48/5، 89/6، 85/۱2به ترتیب با سهمی برابر  آباده

 اند.دارا بوده

مسنی، الرستان و مرودشت به های کازرون، شیراز، مهای روستایی، شهرستانازنظر سهم راه

های درصد، بیشترین سهم را از کل راه 32/6و  42/6، 68/6، 78/6، 9۱/6ترتیب با سهمی برابر 

 (.3اند )جدول روستایی استان دارا بوده
 

 لومتریک واحد: 1395های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 

 استان /شهرستان
 سهم شهرستان از درصد هاطول راه

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه روستایی غیر روستایی جمع
 59/63 40/37 ۱00 ۱2283 83۱6 20599 کل استان

 4/8۱ 3.388 3/39 298 400 698 آباده
 ۱/6 ۱/96 ۱/96 270 ۱34 404 ارسنجان
 2/22 ۱/97 ۱/98 222 ۱85 407 استهبان

 3/76 3/8 3/85 480 3۱3 793 اقلید
 3/006 2/4۱ 2/4۱ 247 250 497 بوانات

 ۱/۱4 ۱/2۱ ۱/22 ۱56 95 25۱ پاسارگاد
 4/8 5/44 5/45 72۱ 40۱ ۱۱22 جهرم
 ۱/70 ۱/48 ۱/48 ۱63 ۱42 305 خرامه

 2/75 ۱/85 ۱/85 ۱53 229 382 خرم بید
 2/35 2/2 2/22 262 ۱96 458 خنج
 4/05 5/07 5/07 708 337 ۱045 داراب
 0/86 ۱/82 ۱/82 303 72 375 رستم

 ۱/79 2/34 2/34 334 ۱49 483 دشتزرین
 3/8۱ 4/6 4/6۱ 632 3۱7 949 سپیدان

 ۱/39 ۱/22 ۱/22 ۱36 ۱۱6 252 سروستان
 6/89 6/83 6/83 834 573 ۱407 شیراز
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 لومتریک واحد: 1395های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 

 استان /شهرستان
 سهم شهرستان از درصد هاطول راه

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه روستایی غیر روستایی جمع
 3/2۱ 2/77 2/77 304 267 57۱ فراشبند

 3/96 3/59 3/60 4۱۱ 330 74۱ فسا
 3/09 3/42 3/43 449 257 706 فیروزآباد

 2/47 3/34 3/34 483 206 689 قیرو کارزین
 3/88 5/68 5/69 849 323 ۱۱72 کازرون
 ۱/59 ۱/۱5 ۱/۱6 ۱05 ۱33 238 کوار

 ۱/63 ۱/23 ۱/24 ۱۱9 ۱36 255 گراش
 ۱2/8 9/۱9 9/۱9 789 ۱069 ۱894 الرستان
 4/07 3/۱7 3/۱7 3۱5 339 654 المرد

 4/90 5/7 5/75 777 408 ۱۱85 مرودشت
 2/80 5/۱۱ 5/۱2 82۱ 233 ۱054 ممسنی

 2/68 ۱/9۱ ۱/92 ۱72 223 395 مهر
 5/48 5/90 5/9۱ 76۱ 456 ۱2۱7 ریزنی

 ۱395سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

 های استانتراکم راه -4

کیلومتر به  8/۱6ابر های استان فارس )روستایی و غیر روستایی( بر، تراکم کل راه۱395در سال 

و  02/۱0های روستایی، صد کیلومترمربع مساحت استان بوده است. همچنین تراکم راهازای یک

 صد کیلومترمربع مساحت استان بوده است.کیلومتر در یک 78/6های غیر روستایی، تراکم راه

دهد که ن میهای استان نشاروستایی و غیر روستایی( در شهرستانها )راهبررسی تراکم کل 

، 36.4۱های رستم، سپیدان، مرودشت ، کازرون و ارسنجان به ترتیب با تراکمی برابر شهرستان

 اند.را به خود اختصاص داده هاراهدرصد، بیشترین تراکم کل  08/28و  84/28، 4۱/32، 43/33

و شیراز  های مهر ، کوار، سپیدان، مرودشتهای غیر روستایی نیز شهرستانازنظر تراکم راه

درصد دارای بیشترین تراکم  47/9و  ۱6/۱۱، ۱7/۱۱، 28/۱2، 90/۱2به ترتیب با تراکمی برابر 

 اند.بوده
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و ارسنجان با  ، مرودشت، کازروندانیسپ های رستم،های روستایی، شهرستانازنظر تراکم راه

 اند.م بودهدرصد دارای بیشترین تراک 76/۱8و  89/20، 25/2۱، 26/22، 42/29تراکمی برابر 

 (.4جدول )

 1395های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال تراکم راه – 4جدول 

 استان /شهرستان
 مساحت شهرستان

 )کیلومترمربع(
 درصد(ها )راهتراکم 

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه

 ۱0/02 6/78 ۱6/80 ۱22608 کل استان

 5/28 7/08 ۱2/36 5646 آباده

 ۱8/76 9/3۱ 28/08 ۱439 ارسنجان

 ۱۱/۱3 9/28 20/4۱ ۱994 استهبان

 6/72 4/38 ۱۱/۱0 7۱46 اقلید

 5/26 5/32 ۱0/58 4697 بوانات

 9/32 5/68 ۱5/00 ۱673 پاسارگاد

 ۱2/57 6/99 ۱9/56 5737 جهرم

 ۱0/23 8/9۱ ۱9/۱5 ۱593 خرامه

 5/66 8/48 ۱4/۱4 2702 خرم بید

 5/93 4/44 ۱0/37 44۱5 خنج

 ۱0/79 5/۱4 ۱5/93 6560 داراب

 29/42 6/99 36/4۱ ۱030 رستم

 7/29 3/25 ۱0/54 458۱ دشتزرین

 22/26 ۱۱/۱7 33/43 2839 سپیدان

 7/96 6/79 ۱4/75 ۱708 سروستان

 ۱3/79 9/47 23/26 6049 شیراز

 6/26 5/50 ۱۱/76 4856 فراشبند

 9/79 7/86 ۱7/66 4۱97 فسا

 ۱2/62 7/22 ۱9/84 3559 ادفیروزآب

 ۱4/23 6/07 20/29 3395 قیرو کارزین

 20/89 7/95 28/84 4064 کازرون

 9/70 ۱2/28 2۱/98 ۱083 کوار

 6/56 7/49 ۱4/05 ۱8۱5 گراش

 5/58 7/56 ۱3/39 ۱4۱42 الرستان

 8/05 8/66 ۱6/70 39۱5 المرد
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 1395های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال تراکم راه – 4جدول 

 استان /شهرستان
 مساحت شهرستان

 )کیلومترمربع(
 درصد(ها )راهتراکم 

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه

 2۱/25 ۱۱/۱6 32/4۱ 3656 مرودشت

 ۱4/66 4/۱6 ۱8/82 560۱ ممسنی

 9/95 ۱2/90 22/85 ۱729 مهر

 7/05 4/23 ۱۱/28 ۱0787 ریزنی

 ۱395سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس  

 ایونقل جادهحمل -5

 جابجایی مسافر -1 -5

هزار نفر بوده است که  8237، تعداد مسافران جابجا شده در درون استان فارس، ۱395در سال 

، ۱395درون استانی در سال  مسافران .یافته استدرصد کاهش 05/0برابر ، ۱394نسبت به سال 

بوس و سواری جابجا هزار دستگاه وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی 768توسط حدود 

 .اندشده

هزار دستگاه وسایل نقلیه عمومی از  ۱90هزار نفر مسافر توسط  3587، تعداد ۱395در سال 

 ،۱394 اند که نسبت به سالی کشور )و یا بالعکس(، مسافرت کردههااستان فارس به سایر استان

 یافته است.درصد کاهش 09/4برابر 

درصد  37/49درصد از سفرهای درون استانی توسط سواری،  66/۱9، برابر ۱395در سال 

درصد  92.36گرفته است/ در سال یادشده، بوس انجامدرصد توسط مینی 94/30توسط اتوبوس و 

درصد توسط  87/3درصد توسط سواری و  73/3استانی توسط اتوبوس، ی بروناز سفرها

 گرفته است.بوس انجاممینی

درصد  94/30درصد از مسافران درون استانی توسط اتوبوس،  37/49برابر  ۱395در سال 

درصد مسافران  36/92اند. همچنین واری جابجا شدهدرصد توسط س 66/۱9بوس و توسط مینی

 73/3درصد توسط سواری و  87/3شده از استان( توسط اتوبوس، یا خارج)استان  واردشده به

 (6و  5جداول ) اند.بوس جابجا شدهدرصد توسط مینی
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جاشده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد سفر و مسافران جابه -5جدول 

 ایمسافری جاده

 سال
 (هزار نفر)جاشده ن جابهتعداد مسافرا (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 سواری بوسمینی اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع

۱390 ۱085 266 2۱۱ 609 ۱2536 6466 366۱ 2409 

۱39۱ ۱238 37۱ ۱94 672 ۱4799 8836 3292 267۱ 

۱392 ۱288 376 ۱88 724 ۱4857 862۱ 32۱3 3023 

۱393 898 200 ۱64 534 9336 4532 2695 2۱09 

۱394 834 20۱ ۱63 469 8673 4226 2595 ۱852 

۱395 768 ۱94 ۱59 4۱4 8237 4067 2549 ۱620 

 30/94 49/37 ۱00 53/9 20/7 25/26 100 ۱00 سهم )درصد(

 ۱395سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 
استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی جاشده برونتعداد سفر و مسافران جابه -6جدول 

 ایسافری جادهم

 سال
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع
بومینی
 س

 سواری

۱390 2۱4 ۱5۱ 6 57 3954 3637 85 232 

۱39۱ 204 ۱4۱ 7 56 3768 345۱ 93 223 

۱392 2۱3 ۱52 ۱0 5۱ 388۱ 35۱2 ۱36 233 

۱393 2۱0 ۱45 ۱0 55 3903 3547 ۱37 2۱8 

۱394 20۱ ۱44 ۱2 45 3740 3403 ۱57 ۱80 

۱395 ۱90 ۱46 ۱0 34 3587 33۱3 ۱39 ۱34 

سهم 
 3.73 3.87 92.36 ۱00 340 5.268 76.82 ۱00 )درصد(

 ۱395 سال ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 
استانی، و برون ، ازنظر توزیع شهرستانی مجموع سفرها و مسافران درون۱395در سال 

درصد از کل  50/52نفر مسافر،  739۱8۱8مورد سفر و  503680شهرستان شیراز با دارا بودن 



 
 

 201 پست و مخابرات

استانی را به خود اختصاص داده است/ درصد از مجموع مسافران درون و برون 5۱/62و  سفرها

 (8و  7)جداول 

استانی و رونشده و مسافر جابجا شده به تفكیک درون و بتعداد سفر انجام –7جدول 
 1395شهرستان در سال 

 شهرستان
 استانیبرون درون استانی جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر
 358733۱ ۱90488 8237334 76884۱ ۱۱824665 959329 کل استان

 65040 3282 ۱۱9۱28 ۱7729 ۱84۱68 2۱0۱۱ آباده

 4۱65 ۱05 66892 840۱ 7۱057 8506 ارسنجان

 32027 897 ۱52۱35 ۱4433 ۱84۱62 ۱5330 استهبان

 43245 2۱33 ۱02756 7525 ۱4600۱ 9658 اقلید

 ۱4330 765 47844 3930 62۱74 4695 بوانات

 ۱6 ۱ 42042 9۱۱9 42058 9۱20 پاسارگاد

 53749 2260 3۱5074 3۱400 368823 33660 جهرم

 000 000 000 000 0 0 خرامه

 55627 ۱552 23760 2768 79387 4320 خرم بید

 436 5۱ 9645 3060 ۱008۱ 3۱۱۱ خنج

 3647۱ ۱599 344850 ۱9487 38۱32۱ 2۱086 داراب

 000 000 000 000 0 0 رستم

 3828 ۱00 57685 2978 6۱5۱3 3078 دشتزرین

 ۱0240 397 65۱32 776۱ 75372 8۱58 سپیدان

 738 37 62464 5648 63202 5685 سروستان

 2762344 ۱48039 4629474 35564۱ 739۱8۱8 503680 شیراز*

 5200 265 50536 6۱۱0 55736 6375 فراشبند

 24765 ۱227 2633۱2 24005 288077 25232 فسا

 4886 348 268280 4۱۱۱6 273۱66 4۱464 فیروزآباد

 ۱659 60 68003 ۱3463 69662 ۱3523 قیرو کارزین

 ۱00466 37۱5 ۱92452 ۱۱7422 2929۱8 ۱2۱۱37 کازرون

 632 38 ۱44308 8030 ۱44940 8068 کوار

 3583۱ ۱748 ۱2۱466 ۱۱384 ۱57297 ۱3۱32 گراش

 23۱83 ۱992 ۱69676 ۱84۱0 ۱92859 20402 الرستان

 ۱56343 7209 ۱38469 ۱0867 2948۱2 ۱8076 المرد

 378۱0 ۱260 553777 77889 59۱587 79۱49 مرودشت

 55095 8485 37038 2663 92۱33 ۱۱۱48 ممسنی

 ۱4086 634 ۱4562 8۱2 28648 ۱446 مهر
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 شهرستان
 استانیبرون درون استانی جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر
 45۱۱9 2289 ۱76574 ۱2470 22۱693 ۱4759 ریزنی

 شهرستان رستم در شهرستان ممسنی منظور شده است *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز و آمار
 ۱395سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

 

 1395استانی( در سال استانی و برون درون) جاشدهشده و مسافر جابهتعداد سفر انجام -8جدول 

 شهرستان
 سواری بوسمینی اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 29530 ۱0345 66450 5623 88۱88 5043 ۱84۱68 2۱0۱۱ استان کل

 29530 ۱0345 66450 5623 88۱88 5043 ۱84۱68 2۱0۱۱ آباده

 ۱3693 3428 0 0 57364 5078 7۱057 8506 ارسنجان

 ۱7656 44۱9 2888۱ ۱732 ۱37625 9۱79 ۱84۱62 ۱5330 استهبان

 4۱09 ۱0۱5 65967 4862 75925 378۱ ۱4600۱ 9658 اقلید

 2۱9۱ 549 57۱0 5۱3 54273 3633 62۱74 4695 بوانات

 34440 86۱0 76۱8 5۱0 0 0 42058 9۱20 پاسارگاد

 52694 ۱4729 82776 4972 233353 ۱3959 368823 33660 جهرم

 0 0 0 0 0 0 0 0 خرامه

 5859 ۱463 2526 ۱7۱ 7۱002 2686 79387 4320 خرم بید

 6774 284۱ ۱424 ۱54 ۱883 ۱۱6 ۱008۱ 3۱۱۱ خنج

 2225 504 ۱70500 ۱04۱۱ 208596 ۱0۱7۱ 38۱32۱ 2۱086 داراب

 0 0 0 0 0 0 0 0 رستم

 0 0 ۱4823 833 46690 2209 6۱5۱3 3042 دشتزرین

 2۱376 567۱ 35876 2042 ۱8۱20 445 75372 8۱58 انسپید

 9303 3229 37577 2772 ۱6322 584 63202 6585 سروستان

 9722۱5 244۱30 ۱278349 73058 5۱4۱254 226492 739۱8۱8 543680 شیراز

 ۱4860 3722 ۱246۱ ۱254 284۱5 ۱399 55736 6375 فراشبند

 389۱۱ 9830 40697 2902 208469 ۱2500 288077 25232 فسا

 ۱3۱886 34009 86964 5358 543۱6 2097 273۱66 4۱464 فیروزآباد

 43۱۱3 ۱۱599 ۱9۱53 ۱447 7396 477 69662 ۱3523 قیرو کارزین

 ۱3509 3380 23786 ۱598 255623 ۱0479 2929۱8 ۱5457 کازرون

 68 ۱7 ۱44872 805۱ 0 0 ۱44940 8068 کوار

 2۱548 5472 48۱07 2979 87642 468۱ ۱57297 ۱3۱32 گراش

 36469 9966 44076 45۱5 ۱۱23۱4 592۱ ۱92859 20402 الرستان



 
 

 203 پست و مخابرات

 شهرستان
 سواری بوسمینی اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 2532 763 ۱۱6664 ۱0323 ۱756۱6 6990 2948۱2 ۱8076 المرد

 243027 603۱2 380353 ۱7۱29 68207 ۱708 69۱587 79۱49 مرودشت

 33440 8370 ۱۱873 900 46820 ۱878 92۱33 ۱۱۱48 ممسنی

 0 0 7۱23 488 2۱525 96۱ 28648 ۱449 مهر

 2836 908 57353 5387 ۱64504 8464 224693 ۱4759 ریزنی

 شهرستان رستم در شهرستان ممسنی منظور شده است *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز و آمار
 ۱395سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 
 

 جابجایی بار -5-2

تن، وزن   8626204ه درون استانی در استان فارس برابر ، مجموع بار جابجا شد۱395در سال 

تن بوده است  ۱۱959666شده از استان، تن و وزن بار خارج ۱604776۱بار واردشده به استان، 

 .(9جدول )

شهرستانی بار جابجا شده، شهرستان شیراز با دارا بودن سهم ، ازنظر توزیع ۱395در سال 

 7۱/56شده از استان و درصد از حجم بار خارج 003/23نی، درصد از حجم بار درون استا 94/30

های یادشده را در بین درصد از حجم بار واردشده به استان، بیشترین سهم از حیث شاخص

 .(9جدول )های استان به خود اختصاص داده است شهرستان
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 1395در سال  ای در استانجاشده توسط نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -9جدول 
 واحد: تن

 جابجایی درون استانی شهرستان و سال
 استانیجابجایی برون

 ورودی خروجی
 ۱۱959666 ۱604776۱ 8626204 کل استان

 470384 2538355 4664۱۱ آباده

 46904 468475 8547۱ ارسنجان

 527۱8 ۱390۱2 264062 استهبان

 ۱44788 ۱96200 ۱32282 اقلید

 32526 ۱35993 70393 بوانات

 528۱8 209775 30765 پاسارگاد

 688699 344575 8۱8۱5 جهرم

 0 0 0 خرامه

 ۱02928 540830 3۱5967 خرم بید

 37473 33382 22322 خنج

 253542 432420 697896 داراب

 ۱5574 748۱۱ 36۱22 رستم

 ۱8488 2۱380 ۱۱748 دشتزرین

 225798 402377 ۱63966 سپیدان

 57084 ۱02865 45729 سروستان

 6783454 369۱559 2669۱24 شیراز

 48034 ۱54347 573۱7 فراشبند

 ۱59038 ۱65579 ۱32825 فسا

 ۱52049 352۱78 999948 فیروزآباد

 27368 ۱46865 ۱985۱0 قیرو کارزین

 505630 647702 245889 کازرون

 2۱7625 ۱02257۱ 5۱86۱8 کوار

 92026 2696 7334 گراش

 444553 ۱88۱۱۱ ۱43552 الرستان

 27960۱ 84302۱ 283696 المرد

 649۱24 233۱0۱9 5637۱9 مرودشت

 ۱89990 ۱35990 62۱05 ممسنی

 27365 73006 553۱2 مهر

 ۱84085 652667 272306 ریزنی

 *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز منظور شده است 

 ۱395سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 



 
 

 205 پست و مخابرات

 ونقل هواییحمل -6

 جایی مسافرجابه -6-1

های هواپیمایی داخلی در پروازهای نفر مسافر توسط شرکت 3070627، جمعاً ۱395در سال 

درصد  54/3۱برابر  ۱394اند که نسبت به سال های استان جابجا شدهداخلی از طریق فرودگاه

)بدون احتساب حجاج(،  نفر مسافر ۱72099۱، جمعاً ۱395همچنین در سال  .یافته استافزایش

های استان به سایر کشورها مسافرت کرده )و یا بالعکس از سایر کشورها به استان از فرودگاه

 .دهددرصد کاهش نشان می 56/669برابر  ۱393اند( که نسبت به سال مسافرت نموده

ای پروازه های استان )در، مجموع مسافرین ورودی و خروجی به، از فرودگاه۱395در سال 

برابر  ۱394نفر بوده که نسبت به سال  348۱670المللی بدون احتساب حجاج( داخلی و بین

 .(۱۱ و ۱0دهد )جداول درصد افزایش نشان می 9667/

قصد زیارت های استان بهنفر مسافر )حجاج(، از فرودگاه 0، جمعاً ۱395همچنین در سال 

 ۱394اند( که نسبت به سال سفر حج برگشته خانه خدا )حج تمتع( مسافرت کرده )و یا بالعکس از

 .(۱2دهد )جدول درصد کاهش نشان می۱00برابر 

 
 

 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلی-10جدول  

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

۱39۱ ۱0924 ۱0928 ۱0۱509۱ ۱0۱5279 8۱82 888۱ 

۱392 ۱0975 ۱0979 99368۱ ۱00۱7۱8 7934 8306 

۱393 ۱0550 ۱0548 ۱049۱54 ۱034۱96 85۱۱ 8009 

۱394 ۱2۱57 ۱2۱68 ۱۱82404 ۱۱56550 9290 8224 

۱395 ۱4606 ۱4607 ۱5552۱2 ۱5۱54۱4 ۱2795 ۱۱643 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
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 استثنای حجاج(المللی )بهد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای بینتعدا-11جدول  

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

۱39۱ 22۱0 22۱2 ۱88890 ۱96276 4246 445۱ 

۱392 2308 2309 20543۱ 2۱0422 4577 4672 

۱393 2743 2745 250393 252854 5538 5323 

۱394 2073 2068 2297۱3 22363۱ 4658 433۱ 

۱395 ۱6282 ۱6279 ۱760679 ۱72099۱ ۱7092 ۱5683 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
 

 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده حج تمتع-12جدول  

 تعداد پرواز سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی

۱39۱ ۱8 407۱ 407۱ ۱87 62 

۱392 ۱8 33۱9 3296 ۱6۱ 49 

۱393 ۱8 3949 3884 ۱9۱ ۱38 

۱394 22 2932 3668 ۱۱9 63 

۱395 0 0 0 0 0 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  



 
 

 207 پست و مخابرات

 پست و مخـابرات

های مهمی از عنوان بخشاند. پست و مخابرات بهحاضر را عصر ارتباطات نام نهادهعصر 

دارند و های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهدهارتباطات نقشی اساسی در تسهیل فعالیت

کارگیری این های اخیر بهروند. در سالزیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می

های هزینه کاهش ست.دو مقوله در تسهیل روابط انسانی روندی رو به رشد و فزاینده داشته ا

محیطی، برخی از پیامدهای مثبت های زیستمبادالتی، کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی

 استفاده از این دو وسیله ارتباطی است.

استان فارس در چند سال اخیر همگام با کشور در راستای ارائه خدمات سریع، کارا و استفاده 

 های اساسی برداشته است.مهای جدید در این دو بخش، گاآوریاز فن

 

 پسـت -1

 پستی رسانیخدماتمـراکز  -1-1

اداره کل و یا اداره در استان فارس به ارائه خدمات پستی مشغول  29، تعداد ۱395در سال 

، تعداد دفاتر پستی شهری و ۱395، تغییری نداشته است. در سال ۱394اند که نسبت به سال بوده

، تغییری نداشته است. ۱394واحد بوده که نسبت به سال  ۱و  ۱3 روستایی در استان به ترتیب

واحد بوده که نسبت به سال  503برابر  ۱395همچنین تعداد دفاتر پیشخوان استان در سال 

های پستی استان ، تعداد نمایندگی۱395 درصد کاهش داشته است. در سال 8/0، برابر ۱394

درصد کاهش داشته است. همچنین در  5/49معادل  ۱394واحد بوده که نسبت به سال  49برابر 

واحد بوده که  403و  260های پستی شهری و روستایی به ترتیب ، تعداد صندوق۱395سال 

تعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی  ۱395، تغییری نداشته اند. در سال ۱394نسبت به سال 

(ICT برابر )درصد داشته است  4/0برابر کاهشی  ۱394واحد بوده که نسبت به سال  540

 (.۱)جدول 
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 برداریتعداد واحدهای پستی مورد بهره-1جدول  

 شرح

 سال 
 ۱395سال  ۱394سال 

 درصد تغییرات طی دوره

95-۱394 

 0 29 29 اداره کل و اداره

 دفتر پست
 0 ۱3 ۱3 شهری

 0 ۱ ۱ روستایی

 -8/0 503 507 دفتر پیشخوان دولت

 -5/49 49 97 نمایندگی پستی

 صندوق پستی
 0 260 260 شهری

 0 403 403 روستایی

 -542 540 4/0 (ICTروستایی )دفتر پست و مخابرات 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 توسط اداره پست استان جاشدهجابهانواع مرسوالت پستی  -1-2

ها، مطبوعات، نامهکه شامل  جاشده در استان، تعداد کل مرسوالت پستی جابه۱395در سال 

، از افزایشی ۱394مرسوله بوده که نسبت به سال  ۱0778057باشد برابر ها و امانات میبسته

 درصد برخوردار بوده است. 3/26معادل 

مرسوله بوده  9453۱54، تعداد مرسوالت پستی صادرشده درون استانی، معادل ۱395در سال 

، تعداد مرسوالت ۱395درصد داشته است. در سال  5/28، افزایشی برابر ۱394که نسبت به سال 

مرسوله بوده که نسبت به سال قبل، افزایشی  ۱283036 استانی معادلپستی صادرشده برون

به مقصد خارج  صادرشدهمرسوالت پستی ، تعداد ۱395درصد داشته است. در سال  5/۱2معادل 

درصد داشته است  4/2۱زایشی برابر مرسوله بوده که نسبت به سال قبل، اف 4۱867برابر  از کشور

 (.2)جدول 
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 تعداد انواع مرسوالت پستی جابجا شده توسط اداره پست استان فارس -2جدول 

 ۱395سال  ۱394سال  انواع مرسوالت
 درصد تغییرات

95-۱394 

 5/28 9453۱54 7357994 مرسوالت پستی صادرشده درون استانی

 5/۱2 ۱283036 ۱۱40756 تانیاسمرسوالت پستی صادرشده برون

 4/2۱ 4۱867 34477 مرسوالت پستی صادرشده به مقصد خارج از کشور

 3/26 ۱0778057 8533227 جمع

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 

 مخـابرات -2

 ثابت هایتلفن -2-1

ه بوده که شمار ۱923655های ثابت منصوبه در استان فارس معادل ، تعداد تلفن۱395در سال 

های ثابت درصد داشته است. همچنین تعداد تلفن 8/۱، افزایشی برابر ۱394نسبت به سال 

 ۱549220درصد به  3/4برابر  با کاهشی ۱393شماره در سال  ۱6۱90۱9مشغول بکار استان از 

 ، تغییریافته است.۱395شماره در سال 

اسبه گردیده که میزان این درصد مح 9/3۱، ضریب نفوذ تلفن ثابت برابر ۱395در سال 

یافته است. ضریب نفوذ تلفن، سهم برخورداری جمعیت ، کاهش۱392شاخص نسبت به سال 

 (.3دهد )جدول یک جامعه را از تلفن نشان می

 

 وضعیت ارتباطات تلفن ثابت استان -3جدول 

 سال
 شرح

 ۱395سال  ۱394سال 
 درصد تغییرات طی دوره

 95-۱394 
 8/۱ ۱923655 ۱89028۱ تلفن ثابت منصوبه

 -3/4 ۱549220 ۱6۱90۱9 تلفن ثابت مشغول بکار
 -4/5 9/3۱ 8/33 ضریب نفوذ تلفن ثابت

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 



                                          

 

 

 1395سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   210

 وضعیت ارتباطات سیار استان -2-2

 555۱903به  ۱394شماره در سال  4594920های همراه مشغول به کار استان از تعداد تلفن

برابر  ۱394-95یافته است. نرخ رشد متغیر موردبحث طی دوره ، افزایش۱395در سال شماره 

درصد بوده است. بدیهی است هر چه ضریب پوشش مخابراتی باالتر باشد، گردش  8/20

کند. تر بوده و روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی را شتابان میاطالعات سریع

، ۱395درصد در سال  4/۱۱4به  ۱394درصد در سال  8/95ضریب نفوذ تلفن همراه از 

اند ، کلیه شهرهای موجود استان تحت پوشش تلفن همراه بوده۱395یافته است. در سال افزایش

 (.4)جدول 

 

 وضعیت ارتباطات سیار استان -4جدول 

 سال

 شرح
 ۱395سال  ۱394سال 

 درصد تغییرات

 ۱394-95طی دوره 

 8/20 555۱903 4594920 به کار تعداد تلفن همراه مشغول

 4/۱9 4/۱۱4 8/95 (درصد)ضریب نفوذ تلفن همراه 

تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن 

 همراه
۱02 ۱02 0 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -2-3

روستا بوده که  34۱2ابر ، تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان بر۱395در سال 

 (.5درصد برخوردار بوده است )جدول  5/0از رشدی معادل  ۱394نسبت به سال 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان -5جدول 

 سال

 شرح
 ۱395سال  ۱394سال 

 درصد تغییرات

 ۱394-95طی دوره 

 5/0 34۱2 3394 تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 ۱395مه آماری استان فارس، مأخذ: سالنا
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 اینترنت پرسرعت-2-4

خط بوده که  60۱90۱تعداد خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار استان معادل  ۱395در سال 

 66معادل  ۱395درصد برخوردار بوده است. در سال  6/۱2از رشدی برابر  ۱394نسبت به سال 

 (.6آن تجاری بوده است )جدول درصد  34درصد خطوط اینترنت پرسرعت استان خانگی و 

 

 استانتعداد خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار  -6جدول 

 شرح
 سال

 تعداد خطوط اینترنت پرسرعت

 تجاری خانگی جمع

 ۱8479۱ 349683 534474 ۱394سال 
 204786 397۱۱5 60۱90۱ ۱395سال 

 8/۱0 6/۱3 6/۱2 ۱394-95درصد تغییرات 
 ۱395ستان فارس، مأخذ: سالنامه آماری ا 
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 آب

 زیرزمینی منابع آب -1

چاه حلقه  84477شامل  88599استان برابر  زیرزمینی هایآبمجموع منابع ، ۱395در سال 

 ۱/0که نسبت به سال قبل  دهچشمه بودهنه  2330قنات و رشته  ۱792عمیق و نیمه عمیق، 

بت نس میلیون مترمکعب بوده که 8030 است. مقدار تخلیه ساالنه منابع آب یافتهدرصد افزایش

 (.۱یافته است )جدول درصد افزایش 3/0به سال قبل 

 

 میلیون مترمكعب 1391-95ها: های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آنمنابع آب -1جدول 

 سال
 چاه نیمه عمیق چاه عمیق جمع

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

۱39۱ 882۱2 7977 3۱020 4056 53205 2482 

۱392 882۱2 7983 3۱020 4058 53205 2482 

۱393 884۱7 7998 3۱۱35 4066 53322 2489 

۱394 88483 8002 3۱۱64 4067 53363 2492 

۱395 88599 8030 27675 3823 56802 2744 

 

 میلیون مترمكعب های زیرزمینی و ...منابع آب-1ادامه جدول 

 سال
 چشمه قنات

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

۱39۱ ۱754 40۱ 2233 ۱038 

۱392 ۱754 403 2233 ۱040 

۱393 ۱734 403 2226 ۱040 

۱394 ۱730 403 2226 ۱040 

۱395 ۱792 40۱ 2330 ۱062 

 ۱395سالنامه آماری استان، سال مأخذ: 
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بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، سطح آب زیرزمینی استان به شدت دچار افت 

، میانگین افت سطح آب زیرزمینی، ۱386 شهریور تا ۱383شده است. به طوریکه از شهریور 

متر رسیده که  97/0به  ۱394تا شهریور  ۱386متر بوده است. این رقم از شهریور  87/0ساالنه 

در کنار کاهش ذخایر آب زیرزمینی،  افزایش سرعت افت آب زیرزمینی می باشد. دهندهنشان

افزایش شوری و کاهش کیفیت آب زیرزمینی نیز رخ داده که در نهایت موجب ممنوعیت توسعه 

همچنین برداشت های مجاز از آب های زیر زمینی دشت استان شده است.  99بهره برداری در 

درصدی بخش  9/0درصدی بخش کشاورزی،  5/93سهم  دهندهنشان، ۱394ستان در سال ا

 (.2شرب بوده است )جدول بخش درصدی  6/5صنعت و 
 

 1394وضعیت برداشت های مجاز از آب های زیر زمینی:  -2جدول 

 درصد(سهم ) میلیون متر مکعب(حجم ) بخش

 5/93 7/74۱6 کشاورزی

 صنعتی

 9/۱4 دامداری

 5/0 بسته بندی و مظروف 9/0

 0/60 سایر

 شرب
 7/267 شهری

6/5 
 8/۱77 روستایی

 ۱00 6/7937 جمع

 فارس مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان                      

 

 منابع آب سطحی -2

استان  شمال دائمی های رودخانه آبدهی میانگینبر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، 

 کر جمال بیگ و ایستگاه درمحل شیرین و سفید، شور دهکده ایستگاه محل در یدسف )رودخانه

بندبهمن(  محل ایستگاه در آغاج قره رودخانه(استان مرکز، خان( پل و چمریز ایستگاه محل در

 ۱0 خشکسالی دوره میانگین به نسبت ۱395-96 آبی سال استان در غرب از هایی و قسمت

 آبدهی میانگین .است یافته کاهش آماری دوره مدت بلند نبه میانگی نسبت و اخیر ساله

 خفر(، جنوب آباد علی ایستگاه محل در آغاج قره استان )رودخانه مرکز دائمی های رودخانه
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رودخانه  و چیت چم ایستگاه محل در دالکی رودخانه) فارس غرب های قسمت استان و سایر

 دوره میانگین به نسبت جاری آبی لسا نرگسی( در تنگ شیب ایستگاه محل جره در اعظم

 .است یافته کاهش آماری دوره مدت بلند میانگین به نسبت و افزایش اخیر ساله ۱0خشکسالی 

 جاری آبی سال در )قلعه درب ایستگاه محل در رودبال رودخانه(استان  شرق در آبدهی میانگین

 آماری دوره مدت بلند نمیانگی به نسبت و اخیر ساله ۱0 خشکسالی دوره میانگین به نسبت

آبی یاد شده  سال در استان شرق و جنوب های رودخانه آبدهی است. افزایش یافته افزایش

فارسی، تنگاب و  سلمان سدهای آب ذخیره حجم افزایش سبب گذشته آبی سال به نسبت

 دارای استان سدهای مفید حجم درصد 35 حاضر حال در که ای گونه به رودبال شده است

 کلی طوره است. ب بوده درصد 8 قبل آبی سال مشابه در مدت عدد این که است آبی ذخیره

 آبدهی کاهش حاصل نیز اخیر های سال در غرب استان و مرکز شمال، های تاالب خشکیدگی

 های تاالب تمام تقریبا ای که گونه به است اخیر ساله ۱0 خشکسالی دوره در ها رودخانه

 اند. دهخشکی استان غرب و مرکز شمال،

 

 

 تأسیسات آب -3

مین آب أظرفیت ت مکعب ومتر 885000 استان آب حجم مخازن تصفیه، ۱395در سال 

درصد افزایش و  3/2به ترتیب  مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 38535۱000 هاخانهتصفیه

افزایش یافته است. همچنین، حجم آب منابع سطحی و منابع زیرزمینی در سال  درصد 9/4

یافته است )جدول درصد افزایش 7/2درصد کاهش و  4/0نسبت به سال قبل به ترتیب  ۱395

3.) 
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 مترمكعب 1391-95های استان: خانهتصفیه آب در تصفیه -3جدول 

 سال
 حجم آب خام

 ظرفیت تأمین حجم مخازن
 منابع زیرزمینی منابع سطحی

۱39۱ 57963399 2۱58455۱۱ 788450 378280792 

۱392 57962880 233457925 8۱2000 39۱366849 

۱393 6۱600000 244706000 854000 389294000 

۱394 63988000 249006000 865000 367444000 

۱395 637۱0000 255699000 885000 38535۱000 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 صنعت 

 صنعتی استان هایشاخص -1

 ۱394نفر کارکن و بیشتر، در سال  ۱0های صنعتی ن آمارگیری از کارگاهبر اساس نتایج آخری

کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در استان وجود داشته که نسبت به سال قبل،  498تعداد 

های صنعتی ده نفر کارکن و یافته است. همچنین، تعداد شاغالن کل کارگاهدرصد کاهش 5/3

 (.2و  ۱جداول ) استیافته افزایش درصد  2/3سبت به سال قبل، نفر بوده که ن 4093۱بیشتر، 

 

های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1390-94مدیریت: 

 جمع سال و فعالیت
 نحوه مدیریت

 خصوصی عمومی

۱390 622 2 620 

۱39۱ 6۱3 3 6۱0 

۱392 578 6 572 

۱393 5۱5 5 5۱0 

1394 498 7 491 

 ۱39 4 ۱43 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 6 ۱ 7 تولید منسوجات

 0 0 0 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 0 0 0 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش

غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و ) پنبهو محصوالت چوبی و چوب تولید چوب

 مواد حصیری
0 0 0 

 ۱3 0 ۱3 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 44 0 44 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 34 ۱ 35 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 ۱43 0 ۱43 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی



 

 

 221 صنعت

های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1390-94مدیریت: 

 جمع سال و فعالیت
 نحوه مدیریت

 خصوصی عمومی

 9 0 9 ساسیتولید فلزات ا

 33 0 33 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 ۱6 0 ۱6 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 ۱4 0 ۱4 های برقیآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 7 ۱ 8 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 4 0 4 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی

 6 0 6 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 ۱4 0 ۱4 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 بازیافت

 9 0 9 هاسایر فعالیت

 ۱395سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:

 

های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب طبقات کارکن و عداد شاغالن کارگاهت -2جدول 

 1390-94نوع فعالیت: 

 جمع سال و فعالیت
49-۱0 

 نفر
99-50 

 نفر
و  نفر ۱00

 بیشتر

۱390 42937 9974 45۱8 28445 

۱39۱ 4۱423 9883 50۱۱ 26529 

۱392 40363 9247 3989 27۱27 

۱393 39660 8300 4206 27۱54 

1394 40931 7862 4105 28964 
 ۱0964 ۱407 2386 ۱4757 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۱074 ۱65 7۱ ۱3۱0 تولید منسوجات

 0 0 20 20 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

و یراق و  دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین
 تولید کفش

0 0 0 0 

 0 0 ۱2 ۱2غیر مبلمان( و ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
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های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب طبقات کارکن و عداد شاغالن کارگاهت -2جدول 

 1390-94نوع فعالیت: 

 جمع سال و فعالیت
49-۱0 

 نفر
99-50 

 نفر
و  نفر ۱00

 بیشتر

 ساخت کاال از نی و مواد حصیری

 293 ۱76 253 722 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 0 73 73 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

های وختهای نفت و سصنایع تولید زغال کک، پاالیشگاه
 ایهسته

۱048 0 0 ۱048 

 2264 488 732 3484 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 3090 465 567 4۱22 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 35۱4 327 2۱46 5987 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 273 65 ۱59 497 تولید فلزات اساسی

 2576 498 378 3452 آالت و تجهیزاتماشینجز تولید محصوالت فلزی فابریکی به

 984 0 265 ۱249 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 39 39 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 303 ۱72 232 707 های برقیآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 ۱666 69 59 ۱794 ها و وسایل ارتباطیو دستگاه تولید رادیو و تلویزیون

های تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت
 مچی انواع دیگر ساعت

200 ۱32 68 0 

 772 77 26 875 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 0 50 37 87 ونقلوسایل حمل تولید سایر

 ۱43 78 275 496 بندی نشده در جای دیگرطبقهتولید مبلمان و مصنوعات 

 0 0 0 0 بازیافت

 ۱395سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:

 

 30880894 ،استانهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر افزوده کارگاه، ارزش۱394در سال 

درصد کاهش یافته است. همچنین، میزان  7/2۱میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل، 

میلیون ریال بوده که  6۱98482 ،استانده نفر کارکن و بیشتر  های صنعتیگذاری کارگاهایهسرم

 (.4و  3)جداول  یافته است.درصد افزایش 5/58نسبت به سال قبل، 
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-94های صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: افزوده فعالیت کارگاهارزش -3جدول 
1390 

 میلیون ریال
 نفر و بیشتر ۱00 نفر 50-99 نفر ۱0-49 عجم سال و فعالیت

۱390 ۱833976۱ ۱9۱9379 2852827 ۱3567555 

۱39۱ 33669937 3405957 3836667 264273۱3 

۱392 36398594 3245808 4423933 28728854 

۱393 39452706 3272433 5882856 302974۱7 

۱394 30880894 289۱245 5909638 220800۱0 

 ۱395ری استان، سال مأخذ: سالنامه آما

 
های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و گذاری کارگاهسرمایه -4جدول 

 1390-94طبقات کارکن: 
 میلیون ریال

 نفر 50-99 نفر ۱0-49 جمع سال و فعالیت
و  نفر ۱00

 بیشتر

۱390 ۱640322 38۱8۱4 53882 ۱204626 

۱39۱ 202۱859 34۱099 ۱6۱388 ۱5۱9372 

۱392 3454929 672699 6۱3332 2۱68899 

۱393 39۱۱703 655۱02 752090 25045۱2 

۱394 6۱98482 955362 96۱338 428۱78۱ 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 جایگاه صنایع استان فارس در کشور -2
 

ه دهد کمی نشان ۱394های مهم صنعتی استان در مقایسه با کشور در سال مقایسه شاخص

درصد )رتبه  8/3های صنعتی کشور های صنعتی استان از کل کارگاهنسبت تعداد کل کارگاه

درصد )رتبه دوازدهم کشور(، نسبت میزان  2/3یازدهم کشور(، نسبت تعداد شاغالن 

درصد )رتبه دوازدهم  6/2های صنعتی افزوده فعالیتدرصد و نسبت ارزش 3/4گذاری سرمایه

 (. 5 کشور( بوده است )جدول
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 درصد   سهم شاخص های صنعتی استان در کشور -5جدول 

 سرمایه گذاری ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد کارگاه 

۱392 9/3 ۱/3 ۱/3 ۱/3 

 - ۱0 ۱۱ 9 رتبه استان

۱393 5/3 0/3 0/3 7/2 

 - ۱2 ۱۱ ۱3 رتبه استان

۱394 8/3 2/3 6/2 3/4 

 - ۱2 ۱2 ۱۱ رتبه استان

 ۱394و نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور،  1395آماري استان، سال سالنامه مأخذ: 

 

 

 مجوزهای صنعتی -3

تعداد جواز تأسیس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،  ،۱395در سال 

 هایپروانهعداد ت درصد افزایش یافته است. 9/3فقره بوده که نسبت به سال قبل  ۱246

که نسبت به فقره بوده  268توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صادره  برداریبهره

صادره  برداریبهره هایپروانه بر اساسمیزان اشتغال  یافته است.درصد افزایش 8/0سال قبل، 

است.  کاهش چشمگیری داشته بوده که نسبت به سال قبل،نفر  4۱67 ، برابر۱395در سال 

میلیون ریال  8۱۱8328 ،صادره برداریبهره هایپروانه بر اساس یگذارسرمایهمیزان همچنین 

 .(9تا  6ول اجدیافته است )که نسبت به سال قبل، به میزان زیادی کاهش شدهگزارش

 

تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  -6جدول 

  1392-95های صنعتی برحسب نوع فعالیت: کارگاه

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 فعالیت

 ۱246 ۱۱99 ۱8۱5 ۱868 جمع

 ۱38 ۱4۱ 2۱0 200 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 2 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

)فقره

) 
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تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  -6جدول 

  1392-95های صنعتی برحسب نوع فعالیت: کارگاه

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 فعالیت

 27 26 ۱9 ۱6 تولید منسوجات

 23 25 ۱6 30 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 8 2 4 2 اخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفشدباغی و عمل آوردن چرم س

غیر مبلمان( و ساخت کاال از ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 نی و مواد حصیری

28 32 
24 29 

 45 47 45 69 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 2 ۱ ۱ ۱ شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 7 4 ۱3 ۱8 ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک پاالیشگاه

 77 64 97 ۱39 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 ۱78 ۱7۱ 26۱ 260 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 268 224 509 534 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 ۱5 20 ۱7 3۱ تولید فلزات اساسی

 ۱0۱ ۱20 ۱3۱ ۱28 آالت تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 83 6۱ 75 82 بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 3 3 ۱ 2 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

بندی نشده های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 در جای دیگر

30 26 
۱5 27 

 8 4 5 6 ها و وسایل ارتباطیتلویزیون و دستگاهتولید رادیو و 

 23 ۱8 ۱8 ۱5 های مچیتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 2۱ 29 3۱ 20 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 7 7 ۱۱ 4 ونقلتولید وسایل حمل

 48 49 64 57 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 ۱ 0 0 استخراج کانه های فلزی

 26 32 0 43 استخراج سایر معادن

 39 49 56 35 بازیافت

 6 4 6 6 تولید انرژی

 0 3 0 0 کشاورزی، شکار و فعالیت های وابسته

 ۱ ۱ ۱5 ۱8 آژانس های مسافرتی

 36 54 ۱52 ۱22 سایر خدمات مهندسی

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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برداری صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت های بهرهتعداد پروانه -7جدول 

 )فقره(  1392-95های صنعتی برحسب نوع فعالیت: برای ایجاد کارگاه
 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 فعالیت

 268 266 248 ۱84 جمع

 53 5۱ 4۱ 25 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-تنباکوتولید محصوالت از توتون و 

 7 3 0 ۱ تولید منسوجات

 5 0 0 2 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 ۱ 0 0 0 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش

 2 3 4 ۱0 غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد حصیری) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 3 7 4 5 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 ۱ ۱ 0 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 2 2 2 2 ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک پاالیشگاه

 27 23 ۱6 ۱7 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 5۱ 43 53 37 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 45 40 48 39 ر محصوالت کانی غیرفلزیتولید سای

 0 3 2 ۱ تولید فلزات اساسی

 ۱9 22 ۱6 9 آالت تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 7 ۱4 ۱0 7 بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

بندی نشده در جای های برقی طبقهالت مولد و انتقال برق و دستگاهآتولید ماشین
 دیگر

0 7 3 5 

 4 0 ۱ 0 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 6 ۱6 6 3 های مچیتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 5 ۱ 0 2 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 2 ۱ 0 0 ونقلتولید وسایل حمل

 6 8 8 8 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 2 2 2 3 بازیافت

 7 5 6 3 استخراج سایر معادن

 2 ۱ ۱ 3 تولید انرژی

 0 ۱ 5 ۱ آژانس های مسافرتی

 0 0 0 2 کامپیوتر

 7 ۱6 ۱5 7 سایر خدمات مهندسی

 ۱395ن، سال مأخذ: سالنامه آماری استا
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برداری صادرشده توسط های بهرههای صنعتی بر اساس پروانهمیزان اشتغال کارگاه-8جدول 

 1392-95سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 
 نفر واحد:

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 فعالیت
 4۱67 ۱7200 3322 345۱ جمع

 548 2875 769 2۱0 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-ولید محصوالت از توتون و تنباکوت

 574 369 0 5 تولید منسوجات

 ۱08 490 0 22 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 9 ۱8 0 0 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش

خت کاال از نی و مواد غیر مبلمان( و سا) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 ۱2 2۱3 38 75 حصیری

 ۱8 663 25 99 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 ۱0 ۱0 0 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 6 53 0 60 ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک پاالیشگاه

 ۱۱8 799 ۱72 ۱38 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 6۱0 2008 344 502 د محصوالت الستیکی و پالستیکیتولی

 ۱227 3293 735 ۱۱35 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 0 390 8 750 تولید فلزات اساسی

 ۱3۱ ۱4۱5 220 94 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 6۱ 774 362 50 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 ۱8 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 65 224 84 0 بندی نشدههای برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 ۱08 604 22 0 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 68 24۱ 9۱ 42 های مچییق و ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دق

 249 352 0 ۱۱ تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 38 ۱00 0 0 ونقلتولید وسایل حمل

 83 527 69 77 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 8 5۱6 22 30 بازیافت

 0 20 0 0 استخراج کانه های فلزی
 75 528 70 20 ناستخراج سایر معاد

 24 49 9 ۱0 تولید انرژی
 0 34 0 0 کشاورزی، شکار

 0 28 43 76 آژانس های مسافرتی
 27 589 229 45 سایر خدمات مهندسی

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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برداری صادره های بهرههای صنعتی بر اساس پروانهگذاری کارگاهمیزان سرمایه -9جدول 

 1392-95مان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: شده توسط ساز
 میلیون ریال

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 فعالیت
 8۱۱8328 48202049 4847454 ۱02۱62۱7 جمع

 ۱25248۱ 3364820 475476 570799 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۱63500 267۱60 0 ۱655 تولید منسوجات

 24878 ۱8۱800 0 3987 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و 
 تولید کفش

0 0 ۱2۱00 603 

غیر مبلمان( و ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 ساخت کاال از نی و مواد حصیری

737۱4 225856 ۱89590 ۱2305 

 ۱23000 ۱485500 2437۱ ۱75245 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 ۱0000 2500 0 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 8950 67500 ۱ 28۱30 ایهای نفت و سوخته هستهصنایع تولید زغال کک پاالیشگاه

 ۱480۱۱ ۱398270 845۱85 ۱7953۱ صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 992889 25467۱0 355595 526962 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 3677229 5953592 ۱547737 2255795 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 0 8۱5700 3620 574۱27۱ تولید فلزات اساسی

 460232 2430600 272۱98 380094 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 5352۱ 2086630 ۱9۱983 352۱6 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهلید ماشینتو

 0 ۱8400 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

های برقی آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 بندی نشده در جای دیگرطبقه

0 6822۱ 2۱۱3۱0 45064 

 32303 2368۱800 80848 0 ها و وسایل ارتباطیزیون و دستگاهتولید رادیو و تلوی

های مچی تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت
 انواع دیگر ساعت

34372 52392 230650 58734 

 537037 336900 0 7738 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 24890 8۱500 0 0 ونقلتولید وسایل حمل

 ۱8093 353950 57692 309۱7 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 ۱050 4۱6950 22030 ۱5375 بازیافت

 0 40000 0 0 استخراج کانه های فلزی
 ۱۱682۱ 80۱900 ۱38657 38426 استخراج سایر معادن

 3۱3460 80۱900 23400 ۱58۱5 تولید انرژی
 ۱000 48800 0 0 کشاورزی، شکار

 0 46000 ۱72804 7۱990 آژانس های مسافرتی
 52277 572600 284888 29۱85 سایر خدمات مهندسی

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 صنعتی هایشهرک - 4

هکتار بوده که نسبت به سال  6022شهرک صنعتی با مساحت  35استان دارای  ،۱395سال در 

در  ،۱395 در سال های صنعتی استانموجود شهرکامکانات ست. درصد کاهش یافته ا 8/3قبل 

 .شده استارائه ۱0 جدول

 

 
 

 1395 :های صنعتی استان فارس شهرک -10جدول 

 نام شهرک
مساحت 

 )هکتار(
 تلفن برق آب نشانی شهرک

تلفن 

 همراه

   مرودشت–شیراز  جاده 25کیلومتر  32 آب باریک

    شیراز -جاده آباده 5تر کیلوم 2۱۱ آباده

    شیراز -جاده استهبان ۱0کیلومتر  30 استهبان

   سورمقمدخل ورودی شهر اقلید از جاده ۱07 ۱-اقلید

   کیلومتری کمربندی جنوب شیراز 4/3 ۱407 بزرگ شیراز

    شیراز-جاده صفاشهر 3کیلومتر  ۱48 خرم بید

    بندرعباس-جاده داراب 9لومتر کی 73 داراب

    شیراز-جاده سپیدان ۱2کیلومتر  37 ۱-سپیدان

    ورودی شهر سروستان از جاده فسا 46 سروستان

    داراب-جاده فسا ۱2کیلومتر  ۱00 فسا

    شیراز-جاده میمند ۱5کیلومتر  96 ۱-فیروزآباد

    قیر-جاده فیروزآباد 5/2کیلومتر  6۱ 2-فیروزآباد

   اوز-جاده گراش 3کیلومتر  40 گراش

    الرجاده خور روبروی فرودگاه 3کیلومتر  ۱۱8 الر

    مهر-جاده المرد 9کیلومتر  20 المرد

    مرودشتآبادکمربندی مجاور روستای فتح 4۱ مرودشت

    بیضاء-رازجاده شی 20کیلومتر  338 ملوسجان

   شیراز-جاده نورآباد 5کیلومتر  38 نورآباد
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 1395 :های صنعتی استان فارس شهرک -10جدول 

 نام شهرک
مساحت 

 )هکتار(
 تلفن برق آب نشانی شهرک

تلفن 

 همراه

     آباده طشک-نیریز جاده 40کیلومتر  50 تنگ حنا-نیریز

-آباده طشک 
 ریزنی

     ارسنجان -جاده آباده طشک 4کیلومتر  85

     مجاور رودخانه شور 40 جهرم

     ازریز از شیرورودی نی ۱86 شهر سنگ

    در حال اجرا اصفهان -جاده ایزد خواست 2کیلومتر  94 ایزد خواست

     گراش -جاده اوز 2کیلومتر  36 اوز

     هنگام -جاده قیر 4کیلومتر  75 قیروکارزین

     شیراز -جاده فراشبند 4کیلومتر  ۱۱7 فراشبند

     شیراز -جاده خرامه 3کیلومتر  97 خرامه

     شیراز -جاده المرد 4کیلومتر  ۱083 انرژی بر

     شیراز -جاده سروستان 25کیلومتر  7۱5 2سروستان 

     المرد-جاده مهر 5کیلومتر  20۱ مهر

     سعادت شهر-ارسنجان جاده 2کیلومتر  66 ارسنجان

     شمال شهر کازرون 73 کازرون

   -  داراب -دشتجاده زرین 2کیلومتر  ۱00 دشتزرین

     صفاشهر -جاده سعادت شهر 7کیلومتر  50 سعادت شهر

     کمربندی جنوب شیراز 3/6 فناوری شیراز

 38 33 40 35 شهرک 38 626۱ جمع
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 1395 :های صنعتی استان فارس شهرک -10ادامه جدول 

 گاز نام شهرک
سند قابل 

 ترهین

فیت استقرار ظر

 )قطعه(

ظرفیت اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 برداربهره

اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

   ۱00 ۱400 86 ۱360 8 آب باریک

   220 4000 34 497 ۱9 آباده

   40 500 ۱0 232 4 استهبان

   ۱20 4000 ۱3 ۱9۱ ۱0 ۱ - اقلید

   4500 30000 895 ۱250۱ ۱۱9۱ بزرگ شیراز

   ۱92 ۱600 67 623 39 خرم بید

   70 ۱500 ۱9 254 ۱4 داراب

   70 600 25 380 ۱7 ۱-سپیدان

   40 ۱200 ۱9 542 20 سروستان

   90 ۱500 ۱0 62 5 فسا

   90 ۱500 0 0 ۱ ۱-فیروزآباد

   60 ۱000 7 84 24 2-فیروزآباد

   50 640 5 43 5 گراش

   220 ۱700 67 578 58 الر

   30 300 ۱0 ۱۱3 ۱2 المرد

   50 ۱000 ۱0 ۱29 ۱۱ مرودشت

   50 2500 29 720 ۱9 ملوسجان

   50 550 ۱6 ۱04 6 نورآباد

  64 500 3 77 3 - حنا تنگ-نیریز

 آباده طشک

 ریزنی
  ۱50 2000 0 0 3 

   50 800 ۱3 293 ۱7 جهرم

   ۱75 2500 ۱33 ۱869 ۱4 شهر سنگ

  90 ۱000 0 0 0 - ایزد خواست

   40 600 0 0 2 اوز

   80 900 0 0 0 قیروکارزین
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 1395 :های صنعتی استان فارس شهرک -10ادامه جدول 

 گاز نام شهرک
سند قابل 

 ترهین

فیت استقرار ظر

 )قطعه(

ظرفیت اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 برداربهره

اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

  ۱05 ۱500 0 0 0 - فراشبند

   80 ۱500 0 0 3 خرامه

  400 20000 0 0 0 - انرژی بر

  350 ۱5000 0 0 0 - 2سروستان 

  250 5000 0 0 ۱ - مهر

  70 ۱000 0 0 0 - ارسنجان

   65 ۱000 0 0 3 زرونکا

  80 ۱500 0 0 0 - دشتزرین

  55 850 0 0 ۱ - سعادت شهر

   25 300 0 0 0 فناوری شیراز

 صنعتی استان فارس هایشهرکمأخذ: شرکت 

 

 یصنعت هایتعاونی -5

نفر  ۱۱97۱ وجود داشته که فارس در استان فعال عتینتعاونی ص ۱220تعداد  ۱395در سال 

همچنین میزان سرمایه بوده است.  نفر ۱3766ها تعاونیتعداد اعضای این اند. کردهیجاد اشتغال ا

 (.۱۱میلیون ریال بوده است )جدول  658430ها در این سال برابر شرکت
 

 1390-95های تعاونی فعال صنعتی: مشخصات عمومی شرکت -11جدول 

 سرمایه )میلیون ریال( تعداد شاغالن )نفر( تعداد اعضاء )نفر( تعداد شرکت سال

۱390 535 8956 3925 226867 

۱39۱ 62۱ 9637 4720 234064 

۱392 703 ۱0434 5880 249754 

۱393 74۱ ۱0725 6278 250459 

۱394 820 9902 7۱47 326486 

۱395 ۱220 ۱3766 ۱۱97۱ 658430 

۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال   
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 معـدن
 

 معادن فعال استان -1

معدن در  269تعداد  ۱394در سال برداری کشور، اساس نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره بر

 262درصد افزایش یافته است. از این تعداد،  5/۱8وجود داشته که نسبت به سال قبل استان 

به ترتیب در نیز بیشترین فراوانی معادن معدن تحت مدیریت بخش خصوصی بوده است. 

معدن( و استخراج سنگ آهک  64های تزئینی )استخراج سنگ معدن(، 85)ه استخراج سنگ الش

 303429 گذاریسرمایه میزاننفر و  4۱96شاغالن معادن استان تعداد  بوده است.معدن(  38)

گذاری درصد و میزان سرمایه 8/۱3که تعداد شاغالن نسبت به سال قبل،  بودهمیلیون ریال 

 (.۱دول ج)یافته است درصد افزایش 6/35
 

 1390-94برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 سال / فعالیت

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 جمع )میلیون ریال(
مدیریت 

 خصوصی

مدیریت 

 عمومی

۱390 ۱95 ۱87 8 38۱2 ۱06475 

۱39۱ ۱85 ۱77 8 3972 ۱20766 

۱392 229 225 4 3658 257568 

۱393 227 2۱9 8 3687 303429 

۱394 269 262 7 4۱96 4۱۱582 

 ۱274 57 0 6 6 آهناستخراج سنگ

 7460 ۱35 0 ۱ ۱ سرب و روی استخراج سنگ

 77۱8 49 0 ۱ ۱ مس استخراج سنگ

 983 27 0 ۱ ۱ کرومیت استخراج

 29574 234 3 20 23 استخراج شن و ماسه

 ۱36423 ۱456 0 64 64 های تزیینیسنگ استخراج

 ۱07۱55 822 3 82 85 سنگ الشه استخراج
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 1390-94برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 سال / فعالیت

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 جمع )میلیون ریال(
مدیریت 

 خصوصی

مدیریت 

 عمومی

 6۱204 606 0 38 38 آهکاستخراج سنگ

 20085 253 0 26 26 سنگ گچ استخراج

 29329 469 0 ۱2 ۱2 کائولن و خاک نسوز استخراج

استخراج باریت، خاک سرخ و 

 زرد
۱ ۱ 0 4 ۱0۱ 

 3275 76 ۱ 9 ۱0 استخراج نمک

 700۱ 8 0 ۱ ۱ سنگ سیلیس استخراج

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

، به ۱394برداری استان در سال افزوده معادن در حال بهرههمچنین ارزش تولید و ارزش

میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب به  ۱8448۱3میلیون ریال و  2639742ترتیب 

 (.2ت         )جدول درصد کاهش یافته اس 2/2درصد افزایش و  ۱3میزان 

 

برداری استان برحسب فعالیت: افزوده معادن در حال بهرهارزش تولید و ارزش -2جدول 

94-1390 

 سال / فعالیت 
 مقدار تولید

 )هزار تن( 

)میلیون  ارزش تولید

 ریال(

)میلیون  افزودهارزش

 ریال(

۱390 ۱98۱4 ۱۱20093 884342 

۱39۱ ۱6668 ۱795998 ۱502305 

۱392 ۱8۱24 ۱946972 ۱633632 

۱393 ۱9983 2336۱89 ۱886707 

۱394 2۱250 2639742 ۱8448۱3 

 ۱096۱ ۱88۱2 ۱۱5 آهناستخراج سنگ

 ۱33280 ۱63553 ۱59 سرب و روی سنگ

 40899 6925۱ 5 سنگ مس
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برداری استان برحسب فعالیت: افزوده معادن در حال بهرهارزش تولید و ارزش -2جدول 

94-1390 

 سال / فعالیت 
 مقدار تولید

 )هزار تن( 

)میلیون  ارزش تولید

 ریال(

)میلیون  افزودهارزش

 ریال(

 6۱2۱ 7825 3 کرومیت

 ۱۱3627 ۱77400 ۱895 استخراج شن و ماسه

 5698۱0 736755 ۱243 های تزیینیسنگ

 445229 622806 6069 سنگ الشه

 223662 35۱6۱7 7793 آهکسنگ

 ۱34۱76 ۱9953۱ 738 سنگ گچ

 ۱3۱95۱ 24۱۱24 2404 کائولن و خاک نسوز

 870 ۱800 2 استخراج باریت، خاک سرخ و زرد

 24372 33540 462 استخراج نمک

 9855 ۱5728 362 سنگ سیلیس

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 

 کشور فارس در جایگاه معادن استان -2

درصد از معادن کشور را به خود  ۱/5وجود داشته که معدن در استان  269تعداد  ۱394در سال 

 6/4 اختصاص داده که این سهم، نسبت به سال قبل افزایش یافته است. شاغالن معادن استان،

و  افزودهارزشدرصد  2/2فارس،  استان . معادناندکشور را تشکیل داده شاغلین معادن درصد

گذاری در اند. سهم سرمایهدادهرا به خود اختصاص درصد از ارزش تولیدات معادن کشور  2/2

گذاری در معادن کشور را به خود اختصاص داده است درصد از سرمایه 4/۱معادن استان نیز 

 (.3)جدول 
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 1390-94های معدنی استان با کشور: مقایسه شاخص -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزودهارزش

 میلیون ریال()
 ارزش تولید

 میلیون ریال()
 گذاریسرمایه

 میلیون ریال()

 ۱06475 ۱۱20093 884342 38۱2 ۱95 ۱390فارس 

 6۱49346 65442497 47826873 84528 5246 کشور

 7/۱ 7/۱ 8/۱ 5/4 7/3 درصد(سهم )

 ۱20766 ۱795998 ۱502304 3972 ۱85 ۱39۱فارس 

 8606538 ۱0۱209836 79۱63479 84922 53۱6 کشور

 4/۱ 8/۱ 9/۱ 7/4 5/3 درصد(سهم )

 257568 ۱94697۱ ۱63363۱ 3658 229 ۱392فارس 

 ۱2980023 ۱26738474 93432۱83 94640 5445 کشور

 0/2 5/۱ 7/۱ 9/3 2/4 درصد(سهم )

 303429 2336۱89 ۱886707 6387 227 ۱393فارس 

 ۱9873000 ۱39206000 97590000 9۱869 5355 کشور

 5/۱ 6/۱ 9/۱ 0/4 2/4 درصد(سهم )

 4۱۱582 2639742 ۱8448۱3 4۱96 269 ۱394فارس 

 29420549 ۱۱829۱069 8407۱447 9۱2۱۱ 52۱4 کشور

 4/۱ 2/2 2/2 6/4 ۱/5 درصد(سهم )

 ۱394برداری کشور، سال معادن در حال بهره و نتایج آمارگیری از ۱395مآخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 استان های تعاونی معدنیشرکت -3

نفر شاغل در استان وجود  957عضو و  3638۱تعاونی معدنی فعال با  55تعداد  ۱395در سال  

میلیون ریال بوده است  32894 های معدنی در این سال،داشته است. میزان سرمایه تعاونی

 (.4)جدول 

 1391-95معدنی فعال استان:  های تعاونیمشخصات شرکت -4جدول                
 )میلیون ریال( سرمایه نفر(شاغالن ) نفر(عضو ) تعداد سال

۱39۱ 34 42808 567 32339 

۱392 35 428۱5 602 3235۱ 

۱393 35 428۱5 602 3235۱ 

۱394 42 43۱46 679 34629 

۱395 55 3638۱ 957 32894 

۱395ه آماری استان، سال مأخذ: سالنام      
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 زیستمحیط

المللی، چهار زیست و بر مبنای استانداردهای بینبر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط

وحش و آثار شده، پناهگاه حیاتپارک ملی، مناطق حفاظتهای بانامی حفاظتی در کشور عرصه

در استان مجموعاً ست فارس، زیبر اساس گزارش اداره کل محیط .است شدهطبیعی ملی تعریف

 7وحش )بختگان( و پناهگاه حیات ۱قطرویه(،  -بختگان -پارک ملی )بمو 3منطقه شامل  ۱۱

شده )ارژن و پریشان، هرمود، بهرام گور، میان جنگل، تنگ بستانک، ماله گاله و ی حفاظتمنطقه

 .باشندمیی جنگلی شدهی آخر جزو مناطق حفاظتکه دو منطقه داشتهآبشار مارگون( وجود 

ممنوع به دلیل وجود  عنوان مناطق شکار ی دیگر نیز بهمنطقه 20تعداد  ،عالوه بر این 

های خاص جانوری، تحت مدیریت و حفاظت اداره کل حفاظت مالحظه از گونههای قابلجمعیت

وه گورم، ممنوع مهارلو، ک توان به مناطق شکارزیست فارس قرار دارند که از آن جمله میمحیط

 .(2و  ۱کرد )جداول  اشاره …کوه هوا، پادنا، دره باغ، بصیران و 

 

زیست استان: تعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل حفاظت محیط -1جدول 

1395-1393 

 شرح
۱393 ۱394 ۱395 

 مساحت )هکتار( تعداد مساحت )هکتار( تعداد مساحت )هکتار( تعداد

 2504۱۱8 3۱ 2573۱76 3۱ 2573۱76 3۱ جمع

 255835 3 256۱93 3 256۱93 3 پارک ملی

 ۱53873 ۱ ۱5372۱ ۱ ۱5372۱ ۱ پناهگاه حیات وحش

 760449 7 76480۱ 7 76480۱ 7 مناطق حفاظت شده

 ۱33396۱ 20 ۱39846۱ 20 ۱39846۱ 20 مناطق شکار ممنوع

 زیست استان فارسمأخذ: اداره کل حفاظت محیط
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 چهارگانه و شكارممنوع استان فارسفهرست مناطق  -2جدول 

 درصد نسبت به مساحت استان موقعیت وسعت )هکتار( نام منطقه

 کیلومتری شیراز 20 486۱۱ پارک ملی بمو

 کیلومتری استهبان 40 ۱75409 پارک ملی بختگان 06/2

 کیلومتری نی ریز 50 3۱8۱5 پارک ملی قطرویه

 لومتری استهبانکی 40 ۱53873 پناهگاه حیات وحش بختگان

 کیلومتری نیریز 50 372704 منطقه حفاظت شده بهرام گور 24/۱

 کیلومتری الر 55 20873۱ منطقه حفاظت شده هرمد الرستان

 کیلومتری سپیدان 30 3۱95 منطقه حفاظت شده آبشار مارگون

۱2/6 

 کیلومتری فسا 25 55025 منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا

 56729 ارژن و پریشانمنطقه حفاظت شده 
کیلومتری  60و  20

 کازرون

 کیلومتری مرودشت 60 ۱2۱۱۱ منطقه حفاظت شده تنگ بستانک

 کیلومتری شیراز ۱0 5۱954 منطقه حفاظت شده مله گاله

 000 ۱۱70۱57 مناطق چهارگانه تحت مدیریت

42/9 

 کیلومتری اقلید 20 76000 منطقه شکار ممنوع بصیران

 کیلومتری بوانات 90 ۱44000 ممنوع دره باغمنطقه شکار 

 کیلومتری داراب 70 ۱09000 منطقه شکار ممنوع چاه نفت

 کیلومتری ممسنی 80 8722۱ منطقه شکار ممنوع کوه دراء

 کیلومتری جهرم 40 54264 منطقه شکار ممنوع کوه گرم

 کیلومتری داراب 90 94230 منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب

 کیلومتری فیروز آباد ۱0 5۱334 قه شکار ممنوع پادنامنط

74/۱0 

 کیومتری ارسنجان ۱5 32830 منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان

 کیلومتری فیروز آباد 60 54453 منطقه شکار ممنوع داالن فراشبند

 کیلومتری شیراز 20 33650 منطقه شکار ممنوع مهارلو

 متری فسا کیلو 20 29940 امنطقه شکار ممنوع خرمنکوه فس



 

 

 239 محیط زیست 

 چهارگانه و شكارممنوع استان فارسفهرست مناطق  -2جدول 

 درصد نسبت به مساحت استان موقعیت وسعت )هکتار( نام منطقه

 کیلومتری بوانات 30 ۱8380 منطقه شکار ممنوع توت سیاه بوانات

 کیلومتری داراب 80 90874 منطقه شکار ممنوع مزایجان

 کیلومتری فیروز اباد 70 ۱5703 منطقه شکار ممنوع مل بلند فیروزآباد

منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگخور 

 المرد
 لومتری المردکی 80 ۱29658

منطقه شکار ممنوع روشن کوه 

 (توجردی)
 کیلو متری بوانات ۱00 3۱۱29

 شیراز کیلومتری 40 5295 منطقه شکار ممنوع آق جلو

 کیلومتری ارسنجان 30 47000 منطقه شکار ممنوع کوه خم

 کیلومتری خنج ۱0 62000 منطقه شکار ممنوع بناب

 کیلومتری پاسارگاد 20 ۱67000 منطقه شکار ممنوع کوه خرسی

 ۱6/20 000 2504۱۱8 مجموع

 زیست استان فارسمأخذ: اداره کل حفاظت محیط
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 241 و منابع طبیعی کشاورزی 

 کشاورزی و منابع طبیعی

 زراعت

 محصوالت زراعی-1-1

 7۱3032سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان )آبی و دیم(  ۱394- 95در سال زراعی 

ح زیر کشت محصوالت زراعی کشور را به خود درصد از مجموع سط ۱/6هکتار بوده که 

های خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان رتبه پنجم اختصاص داده و بعد از استان

تن بوده  6742303آبی و دیم( ) نیز استانکشور را دارا بوده است. میزان تولید محصوالت زراعی 

ود اختصاص داده و بعد از استان خوزستان، درصد از مجموع تولید زراعی کشور را به خ ۱/8که 

 (.۱رتبه دوم کشور را دارا بوده است )جدول 

 

سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان و کشور در سال زراعی  -1جدول  

95-1394 

 عنوان
 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 میزان تولید

 )تن(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 2 ۱/8 6742303 5 ۱/6 7۱3032 فارس

 - - 8299۱709 - - ۱۱766487 کشور

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

نسبت به  ۱394-95 سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی 

 (.2درصد کاهش مواجه بوده است )جدول  5/5درصد و  3/0سال زراعی قبل به ترتیب با 
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 ت سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استانوضعی -2جدول 

 عنوان
 سال زراعی

92-۱39۱ 

 سال زراعی

93-۱392 

 سال زراعی

94-۱393 

 سال زراعی

95-۱394 

درصد 

 تغییرات

 95-94 

 -3/0 7۱3032 7۱5۱۱0 800042 753439 سطح زیر کشت زراعی

 -5/5 6742303 7۱32962 65۱2477 5830۱85 میزان تولید زراعی

 ۱395أخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال م

 
 
 گروه محصوالت-1-2

 6هکتار بوده که  505889غالت استان )آبی و دیم( سطح زیر کشت  ۱394- 95در سال زراعی 

درصد از سطح زیر کشت غالت کشور را به خود اختصاص داده است )رتبه هفتم(. همچنین 

درصد از کل تولید غالت  5/7ن بوده که ت ۱672960میزان تولید غالت استان )آبی و دیم( 

رتبه سوم  کشور را به خود اختصاص داده و از این لحاظ بعد از استان های خوزستان و گلستان

کشور را دارا بوده است. الزم به ذکر است که سطح زیر کشت و میزان تولید غالت، محصوالت 

سبت به سال زراعی قبل ن ۱394-95سال زراعی  جالیزی، محصوالت صنعتی و سیزیجات در

یافته است. وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید گروه محصوالت استان و مقایسه آن با کاهش

 ارایه شده است. 3کشور در جدول شماره 
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مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید گروه محصوالت زراعی استان در سال  -3جدول 

 1394-95زراعی 

 گروه محصوالت
 سطح زیر کشت

 کتار()ه
 سهم

 )درصد(
 رتبه

 میزان تولید
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 رتبه

 3 5/7 ۱672960 7 0/6 505889 غالت

 3 ۱/۱0 67460 7 6/4 35943 حبوبات

 4 5/4 634826 5 6/8 42235 محصوالت صنعتی

 ۱ 7/9 ۱657589 2 6/7 40078 سبزیجات

 2 3/۱2 986260 4 2/9 29973 محصوالت جالیزی

 3 3/8 ۱72۱332 5 4/5 57227 ایعلوفهنباتات 

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 گندم-1-3

هکتار و میزان  343000سطح زیر کشت گندم آبی و دیم استان،  ۱394- 95در سال زراعی 

درصد  5/3است. سطح زیر کشت این محصول نسبت به سال قبل  تن بوده ۱۱73845تولید آن 

در این سال زراعی، رتبه استان ازلحاظ است.  محسوسی نیافتهمیزان تولید آن تغییر و کاهش 

سطح زیر کشت و میزان تولید گندم در سطح کشور به ترتیب هشتم و سوم بوده است )جدول 

4.) 

 سطح زیر کشت و میزان تولید گندم استان -4جدول  

 عنوان
 سال زراعی

92-۱39۱ 

 سال زراعی

93-۱392 

 سال زراعی

94-۱393 

 سال زراعی

95-۱394 

 درصد تغییرات

95-94 

کشت سطح زیر 

 هکتار()
389346 408049 355529 343000 5/3- 

 0/0 ۱۱73845 ۱۱73709 ۱۱50000 ۱043352 تن(تولید )میزان 

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

های وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید سایر محصوالت عمده زراعی استان در سال

 شده است. ارائه 7تا  5نیز در جداول  زراعی مختلف
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 سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی -5جدول 

 95-1394 

  
 میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 ۱672960 ۱4۱076 ۱53۱885 505889 ۱55377 3505۱2 غالت

 240588 46۱۱7 ۱9447۱ ۱22002 60377 6۱626 جو

 ۱35763 0 ۱35763 26540 0 26540 برنج

 ۱22765 0 ۱22765 ۱4346 0 ۱4346 ایذرت دانه

 67460 3540 63920 35943 6986 28956 حبوبات

 6509 ۱592 49۱7 5443 307۱ 2372 نخود

 52۱42 ۱04 52039 22754 63 2269۱ لوبیا

 4876 ۱844 3032 5729 3853 ۱876 عدس

 3933 0 3933 20۱7 0 20۱7 سایر

 634826 ۱9 634807 42235 22 422۱4 محصوالت صنعتی

 43383 0 43383 ۱4۱45 0 ۱4۱45 پنبه

 2678 4 2674 ۱780 7 ۱773 کلزا

 88 0 88 55 0 55 آفتابگردان روغنی

 9350 ۱5 9335 8500 ۱4 8486 کنجد

 576۱37 0 576۱37 ۱2860 0 ۱2860 چغندرقند

 ۱657589 49 ۱657540 40079 4 40075 سبزیجات

 229646 0 229646 79۱9 0 79۱9 زمینیسیب

 ۱772۱2 0 ۱772۱2 4450 0 4450 پیاز

 93080۱ 49 930752 ۱8620 4 ۱86۱6 فرنگیگوجه

 986260 ۱452 984808 29973 74 29899 محصوالت جالیز

 ۱72۱332 849 ۱720484 57227 24 57203 اینباتات علوفه

 ۱875 ۱ ۱874 ۱688 27 ۱66۱ سایر محصوالت

 ۱395کشور، سال  مأخذ: آمارنامه کشاورزی  
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 سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی -6جدول 

 94-1393 

  
 میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 ۱۱0564 ۱564896 ۱675460 ۱3۱34۱ 378789 5۱0۱30 غالت

 4۱۱49 ۱6760۱ 208750 52360 57604 ۱09963 جو

 0 ۱34279 ۱34279 0 25695 25695 برنج

 0 ۱58304 ۱58304 0 ۱8836 ۱8836 ایذرت دانه

 ۱835 66366 6820۱ 5۱07 27547 32654 حبوبات

 586 3330 39۱6 2۱59 ۱4۱6 3575 نخود

 0 57384 57384 0 22899 22899 لوبیا

 ۱248 3706 4954 2949 2302 525۱ عدس

 0 ۱945 ۱945 0 93۱ 93۱ سایر

 0 709732 709732 0 38423 38423 محصوالت صنعتی

 0 360۱0 360۱0 0 ۱2777 ۱2777 پنبه

 0 2428 2428 0 ۱300 ۱300 کلزا

 0 4۱ 4۱ 0 24 24 آفتابگردان روغنی

 0 ۱۱55۱ ۱۱55۱ 0 ۱050۱ ۱050۱ کنجد

 0 659002 659002 0 ۱327۱ ۱327۱ چغندرقند

 367 ۱765965 ۱766332 37 42828 4۱865 سبزیجات

 0 242582 242582 0 8225 8225 زمینیسیب

 0 20430 203430 0 49۱8 49۱8 پیاز

 0 959848 959848 0 ۱8428 ۱8428 فرنگیگوجه

 0 980768 980768 0 27470 27470 محصوالت جالیز

 2748 ۱927596 ۱930344 220 62745 62965 اینباتات علوفه

 0 2۱27 2۱27 0 ۱604 ۱604 سایر محصوالت

 ۱394کشور، سال  مأخذ: آمارنامه کشاورزی  
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 1392-93سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -7جدول 

 

 میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 ۱83۱77 ۱622024 ۱805200 ۱820۱9 42۱995 6040۱4 غالت

 ۱08873 ۱04۱۱27 ۱۱50000 ۱07000 30۱049 408049 گندم

 74303 ۱77220 25۱523 750۱9 58093 ۱33۱۱2 جو

 - ۱93587 ۱93587 - 34642 34642 برنج

 - 208478 208487 - 27586 27586 ایذرت دانه

 3699 69668 73367 7304 3۱799 39۱03 حبوبات

 3886 ۱205 268۱ 2825 ۱320 4۱44 نخود

 - 62545 62545 - 280۱7 280۱7 لوبیا

 2493 ۱342 3835 4479 ۱082 556۱ عدس

 - 3۱00 3۱00 - ۱38۱ ۱38۱ سایر

 ۱50 549257 549407 ۱00 34642 34742 محصوالت صنعتی

 - 35225 35225 - ۱45۱5 ۱45۱5 پنبه

 - 3079 3079 - 98۱ 98۱ کلزا

 ۱50 7627 7777 ۱00 8320 8420 های روغنیسایر دانه

 - 5033۱4 5033۱4 - ۱08۱8 ۱08۱8 چغندرقند

 - ۱42378۱ ۱42378۱ - 33732 33732 سبزیجات

 - ۱75760 ۱75760 - 4989 4989 زمینیسیب

 - ۱49232 ۱49232 - 38۱۱ 38۱۱ پیاز

 - 903047 903047 - ۱8284 ۱8284 فرنگیگوجه

 - 997۱59 997۱59 - 29694 29694 محصوالت جالیز

 - ۱653278 ۱653278 - 57585 57585 اینباتات علوفه

 - ۱0284 ۱0284 - ۱۱72 ۱۱72 سایر محصوالت

 ۱393مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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 باغداری-2

 به که می آید حساب به کشاورزی بخش مهم بسیار زیربخش های از یکی باغداری فعالیت 

 تشکیل را ثابت قیمت به کشاورزی بخش فزودها ارزش درصد 66 حدود، زراعت فعالیت همراه

 کشاورزی، ردارانب بهره ازم بهنگا چارچوب تهیه و ۱393 عمومی ماریشسر اجرای با .دهدمی

نتایج آن در ادامه ارایه      که درآمد اجرا مرحله به ۱394 سال خرداد در باغداری آمارگیری طرح

 آمارگیری روز در که باغداری فعالیت دارای بهره برداری هایمی گردد. الزم به ذکر است که 

 را باغداری فعالیت دارای بهره برداریاند، بوده قلمستان و باغ مربع متر 200 حداقل دارای

 تعداد به توجه با، مذکور شرط نبودن برقرار صورت در زیر محصوالت برای. می دهند تشکیل

 :دنمی گرد حسوبم باغداری فعالیت دارایآمارگیری،  روز در موجود درخت

 و اصله ۱0 اوکالیپتوس و تبریزی انواع و بیشتر و اصله 2 انجیر یا بادام پرتقال، گردو، خرما،

 .بیشتر

بهره  9397۱برابر  ۱394تعداد بهره برداری های دارای فعالیت باغداری استان در سال 

ان فارس در (. است8تن بوده است )جدول  ۱43۱950برداری و میزان تولید محصوالت دایمی 

 تولید محصوالت باغی در این سال بعد از استان مازندارن، در رتبه دوم کشور قرار داشته است.

 

 1394تعداد بهره برداری و میزان تولید محصوالت دایمی استان:  -8جدول  

 تن( -)بهره برداری

 تولید تعداد بهره برداری 

 ۱43۱950 9397۱ فارس

 ۱2۱78844 ۱80978۱ کشور

 7/۱۱ 2/5 درصد()سهم 

 ۱394 -مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 
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بهره برداری به  9۱۱50برابر  ۱394تعداد بهره برداری های دارای باغ استان در سال  

در و قلمستان  (. استان فارس از لحاظ مساحت باغ9 هکتار بوده است )جدول ۱59637مساحت 

 ن رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.، بعد از استان کرما۱394سال 

 

 1394تعداد و مساحت بهره برداری های دارای باغ استان:  -9جدول  

 هكتار( -)بهره برداری

 شرح
 باغ مخلوط )چند محصولی( باغ ساده )تک محصولی( کل باغ و قلمستان

 احتمس تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری
 48724 28345 ۱۱09۱2 69950 ۱59637 9۱۱50 فارس
 550738 738454 ۱263549 ۱۱36342 ۱8۱4287 ۱70774۱ کشور

 8/8 8/3 7/8 ۱/6 8/8 3/5 درصد(سهم )
 ۱394 -مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 

کشور سطح محصوالت باغی  ۱395بر اساس گزارش آمارنامه کشاورزی کشور، در سال  

میلیون هکتار بوده که استان فارس با دارا بودن سهم  86/2)اعم از بارور و غیر بارور(، حدود 

های کشور را به خود اختصاص درصدی از کل سطح محصوالت باغی، باالترین سطح باغ 2/۱4

میلیون تن بوده که بازهم استان فارس با دارا  2۱داده است. همچنین میزان تولید باغی کشور، 

درصدی از کل تولید باغی، بیشترین سهم از تولید باغی کشور را داشته است  ۱5بودن سهم 

 (.۱0)جدول 

سال های مقایسه سطح محصوالت باغی و میزان تولید آن در استان و کشور:  -10جدول 

 تن -هكتار                                                                                                  1395و  1394

 
 سطح محصوالت

 رتبه سهم میزان تولید رتبه سهم
 جمع غیر بارور بارور

 استان
۱394 

8/328036 7/46262 5/374299 9/۱3 ۱ 295238۱ 2/۱5 ۱ 

 کشور
۱394 

3/2296369 ۱/388285 4/2684654 ۱00 - ۱9378462 ۱00 - 

 استان
۱395 

344200 63027 407228 2/۱4 ۱ ۱/3۱4933۱ 0/۱5 ۱ 

 کشور
۱395 

4/2397302 8/46859۱ ۱/2865894 ۱00 - 8/2۱02095۱ ۱00 - 

 ۱394مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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به  ، سطح زیر کشت اراضی و میزان تولید باغی استان نسبت به سال قبل۱395در سال  

د در سطح زیر کشت و میزان یافته و استان رتبه اول خودرصد افزایش 7/6درصد و  8/8ترتیب 

 (.۱۱تولید را همچنان حفظ نموده است )جدول 

 

 تن( –)هكتار  باغی استان وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید -11جدول 

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 عنوان
 درصد تغییرات

 95-94 
 8/8 407228 5/374299 364754 362579 سطح زیر کشت باغی

 7/6 ۱/3۱4933۱ 295238۱ 283۱299 2572486 میزان تولید باغی
 ۱395و  ۱394،  ۱393های و آمارنامه کشاورزی کشور، سال ۱392سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:

 

باغی استان در سال  اعم از بارور و غیر بارور( و میزان تولید محصوالتکشت )سطح زیر  

 شده است. ارائه ۱2به تفکیک محصول، در جدول شماره  ۱395
 

 1395باغی استان در سال  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -12جدول  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصول

 5/۱559 290 آلبالو

 2357 5/345 گیالس

 8942 5/858 گوجه

 24362 2/3۱93 آلو

 78362 5/66۱7 هلو

 2828 3۱4 شفتالو

 4/24886 5/3430 زردآلو

 7092 668 شلیل

 2/449 3/207 دارهای هستهسایر میوه

 ۱/۱52695 4/۱6۱76 دارهای هستهمیوه

 375820 3/29490 سیب

 ۱796 5/۱98 گالبی

 5/472۱7 4275 به

 5/424834 8/33963 دارهای دانهمیوه

 502826 6/74۱37 انگور

 5/8۱4 308 توت
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 1395باغی استان در سال  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -12جدول  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصول

 ۱3 4/3 فرنگیتوت

 5/503653 74450 ریزهای دانهمیوه

 ۱8250 4/25537 پسته

 3/360۱4 7/46097 بادام

 ۱7805 ۱/9539 گردو

 3/72070 7/8۱۱80 های خشکمیوه

 72 6/55 زرشک

 ۱78 2/62 ازگیل

 309 4/20۱ های سردسیریمیوه

 ۱62002 4/3۱059 خرما

 37۱295 ۱8836 پرتقال

 9/۱39893 2/7542 نارنگی

  

 ۱395باغی استان در سال  لید محصوالتسطح زیر کشت و میزان تو -۱2ادامه جدول 

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصول

 589724 9/۱8682 لیموشیرین

 262۱66 2/۱0725 لیموترش

 9/۱0۱۱2 3/45۱ فروتگریپ

 ۱5372 ۱237 نارنج

 43793 5/2072 سایر مرکبات

 8/۱432356 ۱/6289۱ مرکبات

 288029 9/22669 انار

 4/33378 7/5۱305 انجیر

 3/6740 486 خرمالو

 ۱4546 ۱3500 زیتون

 5/۱9392۱4 7/۱84۱66 های نیمه گرمسیریمیوه

 67 20 های گرمسیریمیوه

 ۱3689 7283 گل محمدی

 5285 2785 گیاهان دارویی

 27566 ۱55 سبزی و صیفی
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 ۱395باغی استان در سال  لید محصوالتسطح زیر کشت و میزان تو -۱2ادامه جدول 

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصول

 29293 200 محصوالت گلخانه ای

 3/27۱94 ۱/۱6867 سایر محصوالت باغی

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال   

 

 آبزیان وو طیور  دام -3

 استاندام دارای  هایبرداریتعداد بهره -3-1

 ۱07267، تعداد ۱393بر اساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی کشور در سال  

از این  درصد 5/82برداری دارای دام در استان وجود داشته است. بر اساس این نتایج، بهره

اند. همچنین سهم کل درصد دارای دام سنگین بوده 5/۱7ها دارای دام سبک و برداریبهره

 (.۱3درصد بوده است )جدول  8/4های دارای دام استان در مقایسه با کشور، برداریبهره

 

 برداری()بهره 1393های دارای دام در استان و کشور: برداریبهره –13جدول  

 دام سنگین دام سبک کل شرح

 ۱87۱9 88548 ۱07267 فارس

 695526 ۱538642 2234۱68 کشور

 7/2 7/5 8/4 سهم

 ۱393و سالنامه آماری استان، سال  ۱393نتایج سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور،  -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 

رأس گوسفند و بره و  ۱920053 رأس شامل 3784678همچنین تعداد دام سبک استان  

رأس گاو و  ۱75923رأس بز و بزغاله بوده است. تعداد دام سنگین استان نیز برابر  ۱864625

 (.۱4گوساله بوده است )جدول 
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 أسر -برداریبهره1393ها در استان و کشور:ها و تعداد دام آنبرداریتعداد بهره -14جدول 

 شرح

 گاو و گوساله  بز و بزغاله گوسفند و بره

تعداد 

 ریبردابهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداریبهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداریبهره
 تعداد دام

 ۱75923 ۱87۱9 ۱864625 50400 ۱920053 38۱48 استان

 423۱993 695526 ۱2333273 65737۱ 3۱420569 88۱27۱ کشور

 ۱/4 6/2 ۱/۱5 6/7 ۱/6 3/4 سهم استان

 ۱393و سالنامه آماری استان، سال  ۱393ی کل کشور، نتایج سرشماری عمومی کشاورز -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 صنعتی هایگاوداری -3-2

واحد  ۱925، تعداد ۱395های صنعتی کشور در سال بر اساس نتایج طرح آمارگیری از گاوداری 

واحد گاوداری  ۱46۱ رأس در استان وجود داشته که شامل 24898۱گاوداری صنعتی با ظرفیت 

رأس( بوده  45034واحد گاوداری غیرفعال )با ظرفیت  464رأس( و  203947فعال )با ظرفیت 

، ۱395های صنعتی استان در سال های فعال از کل گاوداریترتیب، سهم گاوداریایناست. به

درصد بوده  69، برابر با ۱392درصد بوده است. الزم به ذکر است که این سهم در سال  8۱برابر 

یافته است. درصد کاهش 8/6استان نسبت به سال قبل، به میزان های فعال است. تعداد گاوداری

درصد و دارای رتبه پنجم  4/7های صنعتی کشور، همچنین سهم استان از تعداد کل گاوداری

 (.۱5بوده است )جدول 

 

 1395های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: تعداد و ظرفیت گاوداری -15جدول 

 رأس

 شرح
 عالغیرف فعال جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 45034 464 203947 ۱46۱ 24898۱ ۱925 فارس

 790029 75۱4 2829667 ۱8547 36۱9696 2606۱ کشور

 7/5 2/6 2/7 9/7 9/6 4/7 درصد(کشور )سهم استان از 

 - 4 - 5 - 5 رتبه استان در کشور

 ۱395های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مار ایرانمأخذ: مرکز آ
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رأس مربوط به  ۱9245۱گاوداری با ظرفیت  ۱449 های صنعتی استان،از کل گاوداری 

رأس، مربوط به فعالیت  5653۱گاوداری با ظرفیت  476فعالیت پرورش گاو شیری و تعداد 

 (.۱6پرواربندی گاو و گوساله بوده است )جدول 
 

 رأس 1395های صنعتی استان برحسب نوع فعالیت: تعداد و ظرفیت گاوداری -16ول جد

 شرح

 

 پرواربندی پرورش گاو شیری جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 5653۱ 476 ۱9245۱ ۱449 24898۱ ۱925 فارس

 ۱395های صنعتی کشور، از گاودارینتایج آمارگیری  -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

رأس بوده  ۱05۱28صنعتی فعال استان  هایگاوداریدر ، تعداد گاو و گوساله ۱395در سال 

یافته است. از این تعداد گاو و گوساله، درصد افزایش 7/6، به میزان ۱392که نسبت به سال 

رصد( و مابقی گاو بومی د 8/24رأس گاو دورگه ) 2608۱درصد(،  3/72رأس گاو اصیل ) 76037

درصد بوده است  8/7اند. همچنین سهم استان فارس از تعداد گاو و گوساله اصیل کشور، بوده

 (.۱7)جدول 

 

های صنعتی فعال استان برحسب نژاد: تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداری -17جدول 

1395 

 شرح
 گاو و گوسالهتعداد 

 بومی دورگه اصیل جمع

 30۱0 2608۱ 76037 ۱05۱28 فارس

 65600 40۱882 97۱909 ۱43939۱ کشور

 6/4 5/6 8/7 3/7 )درصد( سهم استان از کشور

 ۱395های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 های صنعتیمرغداری -3-3

 ۱039، تعداد ۱394گذار در سال های گوشتی و تخمبر اساس نتایج آمارگیری از مرغداری

واحد آن  503واحد آن فعال و  536مرغداری پرورش مرغ گوشتی در استان وجود داشته که 
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 7/5های پرورش مرغ گوشتی استان در مقایسه با کشور غیرفعال بوده است. سهم مرغداری

 30ثابت بوده است. همچنین تعداد  ۱394تا  ۱388درصد بوده است که این نسبت طی دوره 

واحد آن فعال بوده است. سهم  23گذار در استان وجود داشته که رورش مرغ تخممرغداری پ

درصد بوده است که این  ۱/2گذار استان در مقایسه با کشور های پرورش مرغ تخممرغداری

 (.۱8اندکی کاهش یافته است )جدول  ۱39۱تا  ۱388سهم نسبت به دوره 

 1390-94سب وضع فعالیت: های صنعتی استان و کشور برحمرغداری -18جدول 

 ۱394 ۱393 ۱39۱ ۱390 شرح/ سال

 گوشتی

 کل

 ۱039 ۱039 ۱038 999 استان

 ۱8093 ۱8093 ۱8097 ۱7۱92 کشور

 7/5 7/5 7/5 8/5 سهم

 فعال

 536 594 704 680 استان

 ۱2573 ۱2934 ۱4356 ۱3878 کشور

 2/4 6/4 9/4 8/4 سهم

 غیرفعال

 503 445 334 3۱9 استان

 5520 5۱59 374۱ 33۱4 کشور

 ۱/9 6/8 9/8 6/9 سهم

 گذارتخم

 کل

 30 30 32 28 استان

 ۱402 ۱402 ۱350 ۱286 کشور

 ۱/2 ۱/2 3/2 ۱/2 سهم

 فعال

 23 23 30 27 استان

 ۱۱40 ۱۱33 ۱۱33 ۱025 کشور

 0/2 0/2 6/2 6/2 سهم

 غیرفعال

 7 7 2 ۱ استان

 262 269 2۱7 26۱ کشور

 7/2 6/2 9/0 3/0 سهم

 ۱394گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتایج سرشماری از مرغداری -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 ۱9، در جدول ۱394و  ۱39۱ هایهای صنعتی استان در سالهای مرغداریوضعیت سالن 
 شده است. ارائه

 

و  1391 هایهای استان در سالهای مرغداریتعداد، مساحت و ظرفیت سالن -19جدول 

1394 
 ۱394 ۱39۱ ۱390 شرح/ سال

 گوشتی

 ۱3۱3 ۱542 ۱48۱ تعداد سالن

 ۱33773۱ ۱459324 ۱246433 مساحت )مترمربع(

 ۱4942 ۱5499 ۱2853 ظرفیت )هزار قطعه(

 گذارتخم

 88 ۱44 ۱24 تعداد سالن

 - _ _ مساحت

 2370 2644 25۱4 ظرفیت )هزار قطعه(

 ۱394و  ۱39۱گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتایج سرشماری از مرغداری -: مرکز آمار ایرانمأخذ

 

 دام و طیور تولیدات -3-4

تن  ۱27300تن و  6۱600تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان به ترتیب  ۱395در سال 

 یافتهکاهش گوشت مرغ اندکی افزایش و تولید نسبت به سال قبل بوده که تولید گوشت قرمز

یافته است ت به سال قبل افزایشکه نسببوده تن  556600تولید شیر استان نیز  میزان است.

، رتبه دوم در تولید گوشت قرمز، رتبه سوم در تولید شیر ۱395(. استان فارس در سال 20)جدول 

 و رتبه ششم در تولید گوشت مرغ کشور را به خود اختصاص داده است.
 

 تن 1391-95تولیدات دام و طیور استان:  -20جدول 

 ۱395 ۱394 ۱393 ۱392 ۱39۱ عنوان شاخص
 درصد تغییرات

 95-94 

 7/0 6۱600 6۱۱90 60220 8۱250 8000۱ گوشت قرمز

 -9/6 ۱27300 ۱36800 ۱54260 ۱426۱9 ۱30400 گوشت مرغ

 9/5 556600 525700 508570 729249 7۱0003 شیر

 -7/۱ 5200 5292 5053 4529 3636 عسل

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور،   
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 پـرورش زنبورعسل -3-4-1

و  هاگلوجود انواع  وهواآب، مناسب بودن لیم سرزمین فارس به دلیل گستردگیقابلیت اق 

ید عسل کشور اهمیت زیادی داشته و سهم استان از تول زنبورعسلگیاهان در پرورش 

دو )بومی و مدرن( کن 623637 برابر ،۱395های موجود استان در سال . کندوباشدافزایش میقابل

مقایسه  نسبت تعداد کندو و میزان تولید عسل استان در. استبوده تن  5200تولید عسل و میزان 

، استان از لحاظ تولید ۱395(. در سال 2۱است )جدول درصد بوده  4/6و  4/8با کشور به ترتیب 

 رم قرار گرفته که نسبت به سال قبل) رتبه پنجم(،  بهبود یافته است.عسل در کشور، در رتبه چها
 

 

 1390-95وضعیت واحدهای تولید عسل به تفكیک کشور و استان:  -21جدول 

 شرح
 کیلوگرم()میزان تولید عسل  تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 2507000 2503000 4000 3544۱۱ 352۱39 2272 ۱390فارس 

 507۱2900 49۱53000 ۱559900 5۱72082 4806922 365۱60 رکشو

 9/4  3/7  درصد(سهم )

 3624939 36۱8050 6889 402572 400789 ۱783 ۱39۱فارس 

 7۱۱42249 69426495 ۱7۱5754 56۱3259 533۱070 282۱89 کشور

 ۱/5  2/7  درصد(سهم )

 4539668 4533433 6235 5436۱۱ 54۱738 ۱873 ۱392فارس 

 7457678۱ 72774705 ۱802076 6644۱۱4 6326093 3۱802۱ رکشو

 ۱/6  2/8  درصد(سهم )

 5053000 - - 587993 586075 ۱9۱8 ۱393فارس 

 778۱3000 - - 6996366 66747۱2 32۱654 کشور

 5/6  4/8  درصد(سهم )

 5292000 - - 577۱62 575799 ۱363 ۱394فارس 

 77393000 - - 6693937 643۱624 2623۱3 کشور

 8/6  6/8  درصد(سهم )

 5200 - - 623637 623208 429 ۱395فارس 

 8۱400 - - 7456694 7۱5۱386 305308 کشور

 4/6    درصد(سهم )

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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 پرورش آبزیان -2 -4 -3

 ۱۱9 هکتار و ۱23بی با مساحت آمزرعه پرورش ماهیان گرم  94۱استان دارای ، ۱395ر سال د

است. تعداد مزارع پرورش ماهیان  هکتار بوده 9/۱8با مساحت  سرد آبیمزرعه پرورش ماهیان 

 9/۱بی استان، آتعداد مزارع پرورش ماهیان سرد درصد از مزارع کشور و  ۱/5بی استان، آگرم 

 (.22است )جدول درصد از مزارع کشور را به خود اختصاص داده 
 

 1391-95ت مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی: تعداد و مساح -22جدول 

 شرح
 سرد آبی گرم آبی

 هکتار(مساحت ) باب(تعداد ) هکتار(مساحت ) باب(تعداد )

 6/۱5 66 73 477 ۱39۱فارس 

 9/257 ۱907 46587 ۱4295 کشور

 0/6 5/3 ۱/0 3/3 درصد(سهم )

 6/۱4 65 84 6۱2 ۱392فارس 

 6/230 ۱923 48697 ۱46۱5 کشور

 3/6 4/3 2/0 2/4 درصد(سهم )

 2/۱4 60 ۱05 859 ۱393فارس 

 ۱/225 ۱595 50852 ۱6254 کشور

 3/6 8/3 2/0 3/5 درصد(سهم )

 7/۱4 56 ۱29 987 ۱394فارس 

 4/237 ۱776 5۱3۱4 ۱7۱93 کشور

 2/6 ۱/3 2/0 7/5 درصد(سهم )

 9/۱8 ۱۱9 ۱23 94۱ ۱395فارس 

 6/597 6۱36 53685 ۱8382 کشور

 ۱/3 9/۱ 2/0 ۱/5 درصد(سهم )

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 
های داخلی به تفکیک استان و کشور و وضعیت میزان تولید آبزیان در آب 23در جدول  

، سهم ۱395شده است. در سال  ارائه ۱395تا  ۱39۱های سهم استان در تولید کشور طی سال

 کاهش یافتهدرصد بوده که نسبت به سال قبل  ۱/2سه با کشور، استان از تولید آبزیان در مقای

 است.
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 تن 1391-95های داخلی به تفكیک استان و کشور: میزان تولید آبزیان در آب -23جدول 

 جمع سایر منابع آبی سرد آبی گرم آبی شرح

 8934 0 475 7897 562 ۱39۱فارس 

 338878 ۱0493 42363 ۱3۱000 ۱55022 کشور

 6/2  سهم

 9236 0 396 8226 6۱4 ۱392فارس 

 370876 ۱296۱ 4555۱ ۱439۱7 ۱68447 کشور

 5/2  سهم

 9242 0 304 8237 700 ۱393فارس 

 37۱7۱7 22545 5۱666 ۱265۱5 ۱7099۱ کشور

 5/2  سهم

 ۱0335 0 570 8500 ۱265 ۱394فارس 

 40۱548 2035۱ 55430 ۱40632 ۱85۱35 کشور

 5/2  سهم

 9653 0 204 8535 9۱4 ۱395فارس 

 45952۱ 29۱00 6۱39۱ ۱65787 203242 کشور

 ۱/2  سهم

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 ها و گیاهان زینتیگل -4

 5/40هکتار شامل  9/37۱کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در استان،  ۱395در سال  

آزاد بوده که نسبت به سال قبل به  هکتار مساحت فضای 4/33۱ها و هکتار مساحت گلخانه

، سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در ۱395یافته است. در سال درصد افزایش 3/3میزان 

درصد از کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی کشور را به خود اختصاص داده که  6/5استان، 

 (.24است )جدول  نسبت به سال قبل، تغییر نیافته
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 هكتار 1391- 95یر کشت گل و گیاهان زینتی استان:سطح ز -24جدول 

 کل سطح زیر کشت مساحت فضای آزاد مساحت کل گلخانه شرح

 ۱/۱66 4/۱40 7/25 (۱39۱فارس )

 9/5۱35 4/3094 4/204۱ کشور

 2/3 5/4 3/۱ درصد(سهم )

 0/3۱2 6/284 4/27 (۱392فارس )

 0/5734 9/3546 0/2۱87 کشور

 4/5 0/8 2/۱ درصد(سهم )

 ۱/344 320 ۱/24 (۱393فارس )

 4/6۱93 3/397۱ ۱/2222 کشور

 5/5 ۱/8 ۱/۱ درصد(سهم )

 359 4/33۱ 6/27 (۱394فارس )

 5/6329 8/4064 7/2264 کشور

 6/5 ۱/8 2/۱ درصد(سهم )

 9/37۱ 4/33۱ 5/40 (۱395فارس )

 4/6586 3/4۱75 ۱/24۱۱ کشور

 6/5 9/7 7/۱ درصد(سهم )

 ۱395ه کشاورزی کشور، سال مأخذ: آمارنام

 

هکتار و میزان  5/24۱، سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای در استان ۱395در سال  

درصد  4/۱تن بوده است. سهم استان از تولید محصوالت گلخانه ای کشور،  29293تولید آن 

 (.25بوده و رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است )جدول 

 
 1395کشت و تولید محصوالت گلخانه ای استان و کشور در سال سطح زیر  -25جدول 

 (تن) میزان تولید )هکتار( سطح زیر کشت شرح

 29293 5/24۱ (۱395فارس )

 ۱994097 ۱۱23۱ کشور

 4/۱ ۱/2 سهم )درصد(

 8 ۱0 رتبه در کشور

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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 3۱00هکتار و میزان تولید آن  679ستان ، سطح زیر کشت زعفران در ا۱395در سال  

 9/0یافته است. سهم استان از تولید زعفران کشور، کیلوگرم بوده که نسبت به سال قبل افزایش

 (.26درصد بوده و رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است )جدول 

 

 1391-95وضعیت تولید زعفران استان و کشور:  -26جدول 

 شرح
 سطح زیر کشت

 تار()هک

 میزان تولید

 )کیلوگرم(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 7/4 ۱/۱740 6/434 (۱39۱فارس )

 3/3 26۱520 79394 کشور

 - 6/0 5/0 سهم )درصد(

 4 7 7 رتبه در کشور

 4 7/۱899 47۱ (۱392فارس )

 7/3 3۱۱073 84738 کشور

 - 6/0 5/0 سهم )درصد(

 5 5 6 رتبه در کشور

 2/3 ۱587 529 (۱393فارس )

 2/3 280323 87930 کشور

 - 6/0 6/0 سهم )درصد(

 ۱0 6 6 رتبه در کشور

 ۱/3 ۱597 578 (۱394فارس )

 8/3 35۱69۱ 95۱۱8 کشور

 - 4/0 6/0 سهم )درصد(

 ۱3 6 6 رتبه در کشور

 5 3۱00 679 (۱395فارس )

 - 336000 ۱05269 کشور

 - 9/0 6/0 سهم )درصد(

 6 6 6 رتبه در کشور

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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 کشاورزی هاینهاده -5

 مصرف کود شیمیایی - 5-1

بت به بوده است که نستن  ۱39954 جمعاً، شدهتوزیعمصرف انواع کود شیمیایی  ۱395در سال  

 (.27یافته است )جدول درصد کاهش 8/۱۱سال قبل 
 

 تن 1391-95 شده:مقدار انواع کود شیمیایی توزیع -27جدول 
 سوپر فسفات تریپل آمونیومنیترات  آمونیومفسفات  اوره جمع سال

۱39۱ 2۱864۱ ۱88724 45۱9 ۱077 ۱3645 

۱392 ۱42827 ۱۱8349 0 ۱77۱ 5964 

۱393 ۱62437 ۱37734 3432 0 ۱809۱ 

۱394 ۱5869۱ ۱329۱۱ 3826 0 ۱842۱ 

۱395 ۱39954 ۱۱2۱42 3۱78 0 ۱62۱5 
 

 تن شدهر انواع کود شیمیایی توزیعمقدا -27ادامه جدول 

 سایر آمونیومسولفات  کلرور پتاسیم کامل ماکرو سولفات پتاسیم سال

۱39۱ 4520 5۱9۱ 965 0 0 

۱392 585 2053 0 0 ۱4۱05 

۱393 3۱80 0 0 0 0 

۱394 ۱060 0 2223 0 250 

۱395 5667 0 54۱ ۱685 526 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 آالتماشین -5-2

دستگاه  362۱و  29843، موجودی تراکتور و کمباین غالت در استان به ترتیب، ۱395در سال  

درصد و  2/6بوده است. سهم موجودی تراکتور و کمباین غالت در استان در مقایسه با کشور، 

(. الزم به ذکر است که ضریب مکانیزاسیون استان در این 28جدول ) استدرصد بوده  4/2۱

 اسب بخار در هکتار بوده است. ۱6/۱ل، سا
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 دستگاه 1391-95آالت و ادوات کشاورزی استان: موجودی ماشین - 28جدول 

 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات کاشت کمباین تراکتور 

 ۱8672 ۱4۱28 ۱۱۱83 2458 265۱0 (۱39۱فارس )

 39۱0۱2 23546۱ ۱57936 ۱4608 389536 کشور

 8/4 0/6 ۱/7 8/۱6 8/6 سهم

 ۱8672 ۱4۱28 ۱۱480 2467 265۱0 (۱392فارس )

 364989 235044 ۱0774۱ ۱4842 4۱5033 کشور

 ۱/5 0/6 6/۱0 6/۱6 4/6 سهم

 ۱9944 3378۱ ۱4502 3255 28572 (۱393فارس )

 360097 267453 ۱27968 ۱5050 447974 کشور

 5/5 6/۱2 3/۱۱ 6/2۱ 4/6 سهم

 ۱0069 275۱7 ۱49۱7 3550 29235 (۱394فارس )

 356696 26۱۱84 ۱3200۱ ۱6038 47۱289 کشور

 8/2 5/۱0 3/۱۱ ۱/2۱ 2/6 سهم

 ۱9696 26747 ۱3729 362۱ 29843 (۱395فارس )

 377593 27۱0۱۱ ۱387۱0 ۱6878 476884 کشور

 2/5 9/9 9/9 4/2۱ 2/6 سهم

 ۱395مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 و مراتع هاجنگل -6

و مراتع وجود دارد که ارزش اقتصادی  هاجنگلمتعدد و متنوعی از  هایگونهان فارس در است 
ات جلوگیری از بیابانی شدن اقلیم فارس، تأثیر توجه است.ختلف، وسیع و قابلاین منابع در ابعاد م

جذب گردشگر، منابع تولید علوفه، رونق طبیعی جهت  اندازهایچشم، ایجاد وهواآببر  مطلوب
 دهندهنشاندی زندگی عشایری و روستایی، جلوگیری از فرسایش خاک و ... همگی اقتصا

 .باشندمیاین منابع در اقتصاد استان  و تأثیرفراوان  هایقابلیت
  2/22۱8925بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار  ی استانهاگلمساحت جن ۱395در سال 

مراتع کل مساحت هکتار بوده است.  2/2229538و با احتساب بیشه زار و درختچه زار  هکتار 
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هکتار مراتع  ۱/۱735276 خوب، مراتع راهکتار آن  3/57706که  بودههکتار  ۱/73۱9987استان 
 (.29اند )جدول را مراتع فقیر تشکیل داده 8/5527004و متوسط 

 

 1394-95های استان فارس: ها، مراتع و بیابانمساحت جنگل -29جدول 

 شرح
 ار(مساحت )هکت

۱394 ۱395 

 2/22۱8925 22۱8925 )بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار(جنگل

 2/2229538 2229538 )با احتساب بیشه زار و درختچه زار(جنگل

 ۱/73۱9987 ۱/73۱9987 کل مراتع

 3/57706 3/57706 مراتع خوب

 ۱/۱735276 ۱/۱735276 مراتع متوسط

 8/5527004 8/5527004 مراتع فقیر

 8/669724 8/669724 یابانب

 ۱395، سال آمارنامه کشاورزی کشورمأخذ: 
 

دولتی و خصوصی  هایبخش وسیلهبهدر استان که  کاریجنگلمساحت  ۱395در سال 
 (.30)جدول  یافته استکه نسبت به سال قبل، کاهش هکتار بوده 97 شده،انجام

 

 هكتار 1391-95کاری در استان: مساحت جنگل -30جدول  
 خصوصی دولتی جمع سال

۱39۱ 8385 26۱ 8۱24 

۱392 2952 49 2903 

۱393 33۱2 82 3230 

۱394 ۱877 ۱008 869 

۱395 97 97 0 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
 

روان و  هایشنتثبیت  و داری، مرتعحفاظت آبخیزهاشده در زمینه های انجامفعالیت 
 شده است.ارائه  33و  32، 3۱در جداول  ۱395تا  ۱39۱های طی سال، زداییبیابان
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 1391-95 شده درزمینه حفاظت آبخیزها:های انجامفعالیت -31جدول 

 سال
احداث سدهای خشکه 

 ونیگابچین و 
 مترمکعب()

 احداث بانکت
 )کیلومتر(

پتینگ 
 )کیلومتر(

مثمر و  کارینهال
 هکتار() رمثمریغ

حفاظت و 
قرق مراتع 

 )هکتار(

۱39۱ ۱20۱3 0 0 0 85۱79 

۱392 ۱5669 22۱ 0 4 28759 

۱393 3367۱ 344 0 ۱5۱ 26۱30 

۱394 36857 0 0 53 53000 

۱395 0 0 0 0 63000 

 
 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت -31ادامه جدول 

 سال
سکوبندی اراضی 

 )هکتار( دارشیب
بذرکاری و 

 بذرپاشی )هکتار(
علوفه کاری 

 کتار()ه
حوضچه تغذیه 

 مصنوعی )مترمکعب(

پخش 
 سیالب

 (مترمکعب)

۱39۱ 0 ۱00 0 238690 0 

۱392 0 437 0 ۱03860 0 

۱393 0 ۱505 0 ۱29225 0 

۱394 0 684 0 237892 0 

۱395 0 0 0 0 0 

 
 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت – 31ادامه جدول 

 سال
سیل بند و سیل 

 کعب(برگردان )مترم
بند خاکی 
 )مترمکعب(

اصالح شخم 
 )هکتار(

آبیاری و مراقبت 
 )هکتار(

مطالعه پروژه 
 )مورد(

۱39۱ 230 0 0 870 27 

۱392 0 0 0 599 0 

۱393 ۱00420 68263 0 755 ۱0 

۱394 0 0 0 ۱33 ۱3 

۱395 0 0 0 0 0 

 ۱395سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:
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 1391 -95 داری و اصالح مراتع:شده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت-32جدول 

 سال
بوته کاری و تولید 

 نهال )هکتار(
کپه کاری و کشت 

 (مستقیم )هکتار
 کودپاشی
 )هکتار(

ذخیره نزوالت 
 آسمانی )هکتار(

 احداث آبشخور
 )دستگاه(

۱39۱ 3۱0 242۱ 0 ۱590 ۱3 

۱392 ۱30 553۱ 0 2086 5 

۱393 ۱25 ۱827 6304 ۱0۱3 2 

۱394 0 669 0 370 0 

۱395 0 95۱ 0 385 0 

 

 داری و اصالح مراتعشده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت -32ادامه جدول 

 سال
 حفر چاه مالداری

 (حلقه)
 انبارآباحداث 

 (باب)
 داریمرتع هایطرحتهیه 

 (هکتار)
 ممیزی و تنسیق مراتع

 (هکتار) 

۱39۱ 6 5 58300 ۱55000 

۱392 ۱ 2 250000 20000 

۱393 0 0 0 ۱30000 

۱394 0 ۱ 0 6000 

۱395 0 0 0 24000 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 

 1391-95 زدایی:های روان و بیابانشده درزمینه تثبیت شنهای انجامفعالیت-33جدول 

 سال
 تهیه طرح

 (هکتار)

تولید نهال 
 گلدانی

 (هزار اصله) 

 کارینهال
 هکتار()

 ری و بذرپاشیبذرکا
 هکتار()

حفاظت و قرق 
 )هکتار(

۱39۱ 0 0 35 0 2800 

۱392 2590 20 530 557 3000 

۱393 0 ۱60 700 ۱60 3500 

۱394 0 60 355 0 3950 

۱395 0 80 20 0 4000 

 ۱395مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 


