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 پیشگفتار
رسانی به در راستای اطالع استان یزیرو 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

رد ارزیابی اجتماعی مو –های کالن اقتصادی وسیله شاخصاجتماعی و فرهنگی استان، به
های دولتی از اهمیت خاصی در گزارش قرارگرفته است. همچنین بررسی روند عملکرد دستگاه

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

موجود، با درک و بینش  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 ۱۳9۴گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس در سا  
صادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماعی، زیربنایی و وضعیت کالن اقت

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.ود میرا بین مناطق و کشور به وج
صورت سری زمانی آورده شود تا 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

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

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

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

ریزی آقای محمدی مسئو  محترم بخش برنامه و جناب بودجه و برنامههماهنگی  معاون محترم
اند و نیز از دار بودهکه مسئولیت هماهنگی و نظارت بر تهیه این گزارش را عهده دشدهیامعاونت 

 آید.های مختلف گزارش، تقدیر و تشکر به عمل میکننده بخشکارشناسان محترم تهیه
 

 ساسان تاجگردون
 فارساستان  یزیرو برنامه تیریمدرئیس سازمان 
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 استان فارس
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و فرهنگی  اجتماعی ،وضعیت کالن اقتصادی

 استان فارس

 

 استانآشنایی مقدماتی با  -

 جمعیت و نیروی انسانی -

 بودجه و درآمدهای استان -

 بانكداری -

 بازرگانی ،تجارت داخلی و خارجی -

 تورم وهزینه و درآمد خانوار -

 تولید ناخالص داخلی استان -
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 آشـنایی مقـدماتی با اسـتان

 موقعیت جغرافیایی و سیاسی -1

دقیقه عرض شمالی از  ۴2درجه و  ۳۱دقیقه تا  ۱درجه و  2۷استان فارس در جنوب غربی بین 

 شدهواقع، النهارنصفدقیقه طو  شرقی از  ۴۴درجه و  55دقیقه تا  ۳۴درجه و  50خط استوا و 

بوشهر و کهگیلویه  هایاستاناصفهان و یزد، از غرب به  هایاستاناست. این استان از شما  به 

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

 

 هاآبادیو  هادهستان، هاشهرستانتعداد  -2

 8۴شهرستان،  29، استان فارس دارای ۱۳9۴بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سا  

موجود در استان،  هایآبادی، تعداد یادشدهدهستان بوده است. در سا   205شهر و  ۱02بخش، 

آبادی  ۴۱۳6درصد( دارای سکنه و  ۴/50آبادی ) ۴۱99آبادی بوده است که از این تعداد،  8۳۳5

 .باشدمیدرصد(، خالی از سکنه  6/۴9)

 

 مسـاحت -3

درصد از مساحت کل کشور را به خود  5/۷، کیلومترمربع ۱22608 بربالغاستان فارس با مساحتی 

کشور در جایگاه چهارم قرار دارد. شهرستان  هایاستاناختصاص داده است و از این حیث در بین 

و شهرستان رستم با وسعتی معاد   ترینوسیع، کیلومترمربع ۱۴۱۴2الرستان با وسعتی معاد  

. شهرستان شیراز، مرکز گردندمیترین شهرستان استان، محسوب ، کم وسعتکیلومترمربع ۱0۳0

 ۱0۷8۷) ریزنیوسعت، بعد از الرستان،  ازلحاظ کیلومترمربع 60۴9استان با مساحتی معاد  

 ( در رتبه پنجم قرار داردکیلومترمربع 6560( و داراب )کیلومترمربع ۷۱۴6(، اقلید )کیلومترمربع

 (.۱)جدو  
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 1394های 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 8۴ ۱00 ۱22608 - کل استان

 5 5 ۱ ۴.6 56۴6 آباده آباده

 ۳ ۱ ۱ ۱.2 ۱۴۳9 ارسنجان ارسنجان

 ۳ ۳ 2 ۱.6 ۱99۴ استهبان استهبان

 8 ۴ ۳ 5.8 ۷۱۴6 اقلید اقلید

 ۷ ۴ ۳ ۳.8 ۴69۷ بوانات بوانات

 ۴ 2 2 ۱.۴ ۱6۷۳ سعادت شهر پاسارگاد

 ۱2 5 ۴ ۴.۷ 5۷۳۷ جهرم جهرم

 5 2 2 ۱.۳ ۱59۳ خرامه خرامه

 ۳ 2 2 2.2 2۷02 صفاشهر خرمبید

 ۴ ۱ 2 ۳.6 ۴۴۱5 خنج خنج

 ۱2 ۴ ۴ 5.۴ 6560 داراب داراب

 ۴ 2 2 0.8 ۱0۳0 مصیری رستم

 5 ۳ 2 ۳.۷ ۴58۱ آبادحاجی دشتزرین

 8 ۳ ۳ 2.۳ 28۳9 اردکان سپیدان

 ۴ 2 2 ۱.۴ ۱۷08 سروستان سروستان

 ۱2 6 ۳ ۴.9 60۴9 شیراز شیراز

 ۴ ۳ 2 ۴.0 ۴856 فراشبند فراشبند

 8 6 ۴ ۳.۴ ۴۱9۷ فسا فسا

 5 2 2 2.9 ۳559 فیروزآباد فیروزآباد

 5 5 2 2.8 ۳۳95 قیر قیر و کارزین

 ۱۴ 6 6 ۳.۳ ۴06۴ کازرون کازرون

 ۴ ۱ 2 0.9 ۱08۳ کوار کوار

 ۴ ۱ 2 ۱.5 ۱8۱5 گراش گراش

 ۱۳ 8 6 ۱۱.5 ۱۴۱۴2 الر الرستان

 8 ۴ ۴ ۳.2 ۳9۱5 المرد المرد

 ۱5 5 5 ۳.0 ۳656 مرودشت مرودشت

 9 ۳ ۳ ۴.6 560۱ نورآباد ممسنی

 8 5 ۴ ۱.۴ ۱۷29 مهر مهر

 9 ۴ ۴ 8.8 ۱0۷8۷ ریزنی ریزنی

 ۱۳9۴ –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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 وهواآباقلیم،  -4

در نواحی جنوبی  فارسخلیجاستان فارس با توجه به وسعت زیاد، وضعیت توپوگرافی، نزدیکی به 

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

 هایقسمتو در  باشدمیو گرم  خشکنیمهجنوب غربی تا جنوب شرقی استان دارای اقلیم 

 جنوبی و جنوب شرقی، اقلیم گرم و خشک وجود دارد. ترپست

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

بری و در نواحی شما  و  ایمدیترانهعمده دارای اقلیم  هایقسمتدر  شودمیاستان را شامل 

ترین که جزو پرباران باشدمیبحری  ایمدیترانه صورتبهشما  غربی در ارتفاعات، اقلیم 

 .شوندمیسوب استان مح هایبخش

منطقه  ترینبارانناحیه شما  شرقی که وسعت این ناحیه از دو ناحیه دیگر کمتر است و کم 

 تا خشک سرد است. خشکنیمه، دارای اقلیم گرددمیاستان فارس محسوب 

بوده است. میزان دما در  گرادسانتیدرجه  8/۱8، میانگین دمای مرکز استان، ۱۳9۴در سا  

درجه  ۴/۴0حداکثر مطلق درجه حرارت  کهطوریبه  متفاوت بوده، مختلف سا هایماه

، ماهبهمندر  گرادسانتیدرجه  -6/۳و حداقل مطلق درجه حرارت  ماهتیردر  گرادسانتی

 است. شدهگزارش

، نوسانات زیادی داشته است. ۱۳9۴مختلف سا   هایماهمیزان بارندگی مرکز استان در 

متر( بوده میلی 9/95) دیمربوط به ماه  یادشدهبیشترین میزان بارندگی مرکز استان در سا  

خرداد،  هایماهشته است و در بارندگی دا مترمیلی 5/256است. در سا  فوق، مرکز استان، جمعاً، 

 (.2)جدو   فاقد بارش بوده است و شهریور، تیر
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 1394ماه در سال  برحسبضعیت جوی مرکز استان و-2جدول 

 ماه
 بارندگی ماهانه (گرادسانتیدرجه )دمای هوا 

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق (مترمیلی)

 5/256 8/۱8 -6/۳ ۴/۴0 کل سا 

 2/۳5 ۱۷ -2/0 ۴/۳0 فروردین

 8/۱0 ۱/22 ۴/۷ ۳5 اردیبهشت

 0 8/2۷ 6/۱۳ ۴/۳9 خرداد

 0 8/29 ۱8 ۴/۴0 تیر

 ۱/۱ ۴/28 6/۱6 2/۳9 مرداد

 0 ۴/26 6/۱۱ 2/۳9 شهریور

 ۴/۴ ۱/22 8/8 6/۳۳ مهر

 ۷/۷۷ 8/۱۴ 2 6/28 آبان

 ۱۳ 9/8 -6/2 6/20 آذر

 9/95 5/۷ -۴/2 8/۱۷ دی

 ۳/۱5 ۷/۷ -6/۳ 2۱ بهمن

 ۱/۳ 2/۱۳ 6/0 2/2۴ اسفند

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 پیشینه تاریخی -5

و  هاکوهکه در سینه  ایبرجسته هاینقشمراکز تمدن بشری است.  ترینکهنفارس یکی از 

، آثار معماری بس زیبا و ازتاریخپیش هایتپهدر  ونگارپرنقش، ظروف سفالی شدهکنده هاصخره

علمی، گواه این تمدن  هایکاوشدر  آمدهدستبهشگرف، صدها مسجد، برج و بارو و سایر آثار 

 کهن است.

مربوط به حدود شش هزار سا  قبل، نقش  ازتاریخپیشصنایع ادوار  هاینمونهآثار هنری و 

فارس مربوط به چهار هزار سا  پیش، تخت جمشید،  هایکوهستانبرجسته دوران عیالمیان در 

 فردمنحصربهورآباد از آثار پاسارگاد، آثار دوران هخامنشی در حدود قرن ششم قبل از میالد، برج ن



 5 آشنایی مقدماتی با استان 

فارس پراکنده است، نشان از  هایشهرستاندوره اشکانیان و آثار دوران ساسانیان که در اغلب 

 پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ این منطقه دارد.

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

کشور ایران اطالق  تمامیبهرا بر این سرزمین نهادند. این کلمه بعدها  اختیار کردند و نام خود

اختالف به  باکمیپرشیا در زبان انگلیسی و پرس و یا پرشین در زبان فرانسه و  صورتبهگردید و 

 .گرددمیغیر ایرانی راه یافت. فارس معرف پارس است که امروز به این استان اطالق  هایزبان

 

 مشـاهیر -6

ط مساعد فارس در ادوار گوناگون، دانشمندان، سخنوران و نویسندگان بزرگی را در دامان محی

. از شمار این روندمی، میراث علمی و ادبی ایران بشمار هاآنخود پرورانده است که آثار جاویدان 

 الدینقطببه سعدی، حافظ، سیبویه، مالصدرا، منصور حالج، وصا  شیرازی،  توانمیبزرگان 

، صوراسرافیلی، مهدی حمیدی، میرزا جهانگیرخان ریزنیازی، فرصت شیرازی، احمد شیر

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

 

 زبـان و مـذهب -7

. کنندمیمختلف محلی صحبت  هایگویشزبان بیشتر مردم اهالی فارس، فارسی است و به 

متداو  در استان شامل گویش شیرازی، گویش شهرهای شمالی فارس، گویش  هایگویش

زبان نزد اهالی این استان  ترینرایج. زبان ترکی بعد از زبان فارسی باشندمیالری و گویش لری 

 .کنندمیاستان نیز به زبان عربی تکلم  هایشهرستان. در بخشی از باشدمی

درصد از  ۳5/99، بیش از ۱۳90بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سا  

درصد  06/0. حدود باشندمیکه اکثریت آنان شیعه  دهندمیجمعیت استان را مسلمانان تشکیل 

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

 .اندننمودهدرصد از جمعیت استان نیز مذهب خود را اظهار  ۳6/0. دهندمیسایر ادیان، تشکیل 
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 7 جمعیت و نیروی انسانی 

 جمعیت و نیروی انسانی

 جمعیت -1

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

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

 های کشور است.همانند دیگر استان

ومیر از طرف دیگر توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی منجر به کاهش مرگ

کودکان گردیده است. خالص این تحوالت طی دوره مذکور، کاهش نرخ رشد متوسط جمعیت 

چنین تحوالت مذکور، ترکیب سنی جمعیت استان را نیز دگرگون استان را موجب شده است. هم

ای که طی دوره یادشده، ضریب جوانی جمعیت استان کاهش چشمگیری یافته گونهکرده است به

یافته است. مهاجرت فزاینده روستائیان به شهرها نیز باعث و میانگین سنی جمعیت افزایش

ت. در ادامه شرح تحوالت هر یک از متغیرهای افزایش ضریب شهرنشینی در استان گردیده اس

 گیرد:جمعیتی موردبررسی و مداقه قرار می
 

 جمعیت استان و سهم آن در کشور -1-1

 ۳8۱۷0۳6، جمعیت این استان معاد  ۱۳۷5بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

 داده است.درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می ۳5/6نفر بوده که 

نفر  ۴۳۳68۷8، جمعیت این استان ۱۳85اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  بر 

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

 گردد.درصد محاسبه می 28/۱معاد   ۱۳۷5-85استان طی دهه  جمعیت

نفر  ۴596658ین استان ، جمعیت ا۱۳90بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

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

بینی گردد. بر اساس پیشدرصد محاسبه می ۱۷/۱برابر  ۱۳85-90جمعیت استان طی دوره 

 باشد.هزار نفر می ۴۷82برابر  ۱۳9۴آمده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت استان در سا  عملبه



  

 

8 
 1394سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس  

نفر در کیلومترمربع بوده است. استان  5/۳۷برابر  ۱۳90تراکم نسبی جمعیت استان در سا  

ای که در سا  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  6۷/۳و  ۱۳85نفر در سا   2۴/۴به  ۱۳۷5نفر در سا   05/5نوار در استان از بعد خا

 نفر بوده است. 55/۳، بعد خانوار در کشور، ۱۳90یافته است. در سا  ، کاهش۱۳90سا  
 

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

 عنوان
 کشور استان

 بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت

۱۳۷5 

 8۴/۴ ۱2۳982۳5 60055۴۷2 05/5 ۷55229 ۳8۱۷0۳6 کل

 6۳/۴ ۷9۴8925 ۳68۴02۳۷ 8۳/۴ ۴۴82۷2 2۱6۳۱۱9 شهری

 22/5 ۴۴۴9۳۱0 2۳2۱52۳5 ۳9/5 ۳0695۷ ۱65۳9۱۷ روستایی

۱۳85 

 0۳/۴ ۱۷50۱۷۷۱ ۷0۴95۷82 2۴/۴ ۱022۷28 ۴۳۳68۷8 کل

 89/۳ ۱2۴0558۴ ۴825996۴ ۱2/۴ 6۴۴۱80 26529۴۷ شهری

 ۳6/۴ 5096۱8۷ 222۳58۱8 ۴5/۴ ۳۷85۴8 ۱68۳9۳۱ روستایی

۱۳90 

 55/۳ 2۱۱856۴۷ ۷5۱۴9669 6۷/۳ ۱25۱06۱ ۴596658 کل

 ۴8/۳ ۱5۴2۷8۴8 5۳6۴666۱ 62/۳ 8589۴۴ ۳۱06۷۳2 شهری

 ۷۳/۳ 5۷5۷۷99 2۱50۳008 80/۳ ۳92۱۱۷ ۱۴89926 روستایی

 ۱۳90و  ۱۳85، ۱۳۷5های و مسکن سا  مأخذ: سرشماری عمومی نفوس
 

 تعداد جمعیت استان و کشور به تفكیک مناطق و جنس-2جدول 

 عنوان
 کشور استان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

۱۳۷5 

 2۳2۳۷699 ۳68۱۷۷89 60055۴88 ۱65۳9۱۷ 2۱6۳۱۱9 ۳8۱۷0۳6 جمع

 ۱۱۷۱0۱۳6 ۱880502۳ ۳05۱5۱59 8۳52۳۱ ۱۱05۴6۱ ۱9۴0692 مرد

 ۱۱52۷56۳ ۱80۱2۷66 295۴0۳29 8۱8686 ۱05۷658 ۱8۷6۳۴۴ زن

۱۳85 

 222۳58۱8 ۴825996۴ ۷0۴95۷82 ۱68۳9۳۱ 26529۴۷ ۴۳۳68۷8 جمع

 ۱۱289920 2۴5۷6۴۴2 ۳5866۳62 85۷06۱ ۱۳۴۷۷9۱ 220۴852 مرد

 ۱09۴5898 2۳68۳522 ۳۴629۴20 8268۷0 ۱۳05۱56 2۱۳2026 زن

۱۳90 

 2۱50۳008 5۳6۴666۱ ۷5۱۴9669 ۱۴89926 ۳۱06۷۳2 ۴596658 جمع

 ۱08820۳۱ 2۷02۳6۳8 ۳۷905669 ۷5۳۳58 ۱562556 2۳۱59۱۴ مرد

 ۱06209۷۷ 2662۳02۳ ۳۷2۴۴000 ۷۳6568 ۱5۴۴۱۷6 2280۷۴۴ زن

 ۱۳90و  ۱۳85، ۱۳۷5های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا 
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 های سنینسبت جنسی، میزان شهرنشینی و ترکیب گروه -1-2

اند که نسبت به سا  درصد جمعیت استان را مردان تشکیل داده ۳8/50برابر  ۱۳90در سا  

درصد جمعیت کشور را مردان  ۴۴/50برابر  ۱۳90یافته است. در سا  ، این نسبت کاهش۱۳85

 اند.تشکیل داده

نفر مرد به ازای صد زن بوده است. این  ۴/۱0۳برابر  ۱۳85نسبت جنسی در استان در سا  

، ۱۳90یافته است. در سا  نفر مرد به ازای صد زن کاهش 5/۱0۱به  ۱۳90شاخص در سا  

نفر مرد به ازای صد زن بوده است. بررسی فوق، تفاوت  8/۱0۱نسبت جنسی در کشور، 

 سازد.محسوسی را در ترکیب جنسی جمعیت استان و کشور آشکار نمی

، ۱۳90درصد در سا   6/6۷ه ب ۱۳85درصد در سا   2/6۱ضریب شهرنشینی استان از 

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

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

ده است. ازجمله مندی خاصی بوده است، پیامدهای ناخواسته بسیاری را موجب شخارج از نظام

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

درصد  ۴/۷۱برابر  ۱۳90درصد و در سا   5/68برابر  ۱۳85ضریب شهرنشینی کشور در سا  

 بوده است.

یب جوانی به دلیل ادامه سیاست کنتر  موالید و مهار رشد جمعیت، ضر ۱۳85-90طی دوره 

درصد  ۳/22به  ۱۳85درصد در سا   9/2۳که این شاخص از طورییافته است. بهجمعیت کاهش

 یافته است.کاهش ۱۳90در سا  

 ۱5-6۴با کاهش ضریب جوانی جمعیت، به سهم جمعیت  زمانهمطی دوره موردبررسی 

به  ۱۳85سا  درصد در  9/۷0شده است. میزان جمعیت این گروه سنی از ساله استان افزوده

یافته است. تحوالت مذکور در ساختار سنی جمعیت، باعث ، افزایش۱۳90درصد در سا   ۱/۷2

ساله  65ساله و جمعیت  0-۱۴دیگر نسبت جمعیت عبارتبه؛ کاهش نرخ وابستگی گردیده است

درصد در انتهای دوره  8/۳8درصد در ابتدای دوره به  ۴۱ساله، از  ۱5-6۴و بیشتر به جمعیت 

 سیده است.ر
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 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 کننده میزان زادوولد در یک جامعه میدر سنین باروری نیز از عوامل تعیین

یابد. نرخ ن باروری زیادتر باشد، میزان زادوولد نیز افزایش میچه نرخ باروری و تعداد زنان در سنی

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.ای جمعیتی مؤثر بر میزان جمعیت، مهاجرت میهدهد. از دیگر پدیدهتأثیر قرار می

 

 باروری زنان -1-3-1

یافته است. عوامل مؤثر در کاهش دهند که میزان باروری در استان کاهشها نشان میبررسی

اند. آموزش دختران تا توان همان عواملی دانست که در سطح کشور مؤثر بودهباروری را می

دیرهنگام آنان و هزینه باالی پرورش و نگهداری فرزندان از  سطوح باالی تحصیلی، ازدواج

شود. عالوه بر عوامل فوق، افزایش ضریب عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری قلمداد می

شهرنشینی، اشتغا  زنان در خارج از منز  و بهبود وضعیت زندگی زنان نیز در کاهش میزان 

 اند.باروری مؤثر بوده

 5/۱و به  ۱۳85نوزاد در سا   ۷/۱به  ۱۳۷5نوزاد در سا   9۳/2استان از میزان باروری زنان 

 یافته است.کاهش ،۱۳90نوزاد در سا  

 

 روند شاخص باروری زنان در استان فارس -3جدول 

 ۱۳90سا   ۱۳85سا   ۱۳۷5سا   عنوان

 5/۱ ۷/۱ 9۳/2 شاخص باروری زنان

 ۱۳90و  ۱۳85، ۱۳۷5مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  
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 ازدواج و طالق -1-3-2

شده است. در این مورد طالق در استان ثبت ۷۷28مورد ازدواج و  ۴۱۷62، تعداد ۱۳9۴در سا  

مورد(، کاهشی  ۴۳۴8۱) ۱۳9۳های صورت گرفته در استان نسبت به سا  سا  تعداد ازدواج

دیگر بیانیافته است. بهشدرصد کاه 8/5ها، درصد داشته است. همچنین، تعداد طالق ۴معاد  

یافته ، کاهش۱۳9۴مورد در سا   ۷۷28به  ۱۳9۳مورد در سا   8202ها در استان از تعداد طالق

دهد، نسبت صورت گویاتری نشان میاست. شاخص دیگری که وضعیت ازدواج و طالق را به

درصد بوده که  9/۱8معاد   ۱۳9۳باشد. میزان این شاخص در استان در سا  طالق به ازدواج می

. اطالعات سا  استیافته درصد کاهش 5/۱8، بهبودیافته و به رقم ۱۳9۴این نسبت در سا  

همچنین  آمارها .انجامدمیدر استان به طالق  هاازدواجدرصد  5/۱8که  دهدمینشان  ۱۳9۴

ن برابر مناطق روستایی استا 5/۱دهند که شاخص طالق به ازدواج در مناطق شهری، نشان می

 9/۱9برای مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب  ۱۳9۴باشد. میزان این شاخص در سا  می

های زندگی شهری نسبت به زندگی روستایی درصد بوده است. مشکالت و پیچیدگی 8/۱2و 

 (.۴باشد )جدو  ازجمله عوامل بروز این پدیده می

 

 ایی استانشده در نقاط شهری و روستازدواج و طالق ثبت -4جدول 

 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا   عنوان

 جمع استان

 ۴۱۷62 ۴۳۴8۱ ازدواج

 ۷۷28 8202 طالق

 5/۱8 9/۱8 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 مناطق شهری

 ۳۳8۱8 ۳6۱9۷ ازدواج

 6۷۱5 ۷2۱0 طالق

 9/۱9 9/۱9 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

مناطق 

 روستایی

 ۷9۴۴ ۷28۴ ازدواج

 ۱0۱۳ 992 طالق

 8/۱2 6/۱۳ درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 ۱۳9۴و  ۱۳9۳های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا 
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 شدهمیـزان متولدین ثبت -1-3-3

، نشان از کاهش متوسط ۱۳65-9۴شده طی دوره زمانی بررسی روند زمانی تعداد متولدین ثبت

های روند، نتیجه اعما  سیاستدرصدی این شاخص طی دوره مذکور دارد. این  9۳/۱ساالنه 

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

افزایش تحصیالت زنان، توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی که منجر به کاهش 

 88۷90برابر  ۱۳9۴شده در سا  باشد. تعداد متولدین ثبتومیر نوزادان گردیده است میمرگ

 (.5درصدی برخوردار بوده است )جدو   ۷/۱، از افزایش ۱۳9۳مورد بوده که نسبت به سا  

 

 شده در استان فارسمتولدین ثبت -5جدول  

 متولدین پسر و دختر سا 

۱۳65 ۱56۱۳9 

۱۳۷5 ۷2508 

۱۳۷8 68۴99 

۱۳۷9 6۴۱0۴ 

۱۳80 659۳0 

۱۳8۱ 6۴6۳0 

۱۳82 68۱25 

۱۳8۳ 660۱۷ 

۱۳8۴ ۷209۱ 

۱۳85 ۷۴698 

۱۳86 ۷6096 

۱۳8۷ ۷۷0۷۷ 

۱۳88 8062۷ 

۱۳89 8۱۷65 

۱۳90 808۴8 

۱۳9۱ 82۷۳6 

۱۳92 8۴586 

۱۳9۳ 8۷26۴ 

۱۳9۴ 88۷90 

 مختلف هایسا مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  



 13 جمعیت و نیروی انسانی 

 ومیرمیزان مرگ -1-3-4

واقعه بوده که نسبت به سا   22۱62، برابر ۱۳9۴شده استان در سا  ومیرهای ثبتتعداد مرگ

در  6/۴ومیر استان برابر ، نرخ مرگ۱۳9۴درصد داشته است. در سا   9/0، کاهشی معاد  ۱۳9۳

 (.6است )جدو   یافتهکاهش، ۱۳9۳هزار نفر جمعیت بوده که نسبت به سا  
 

 شده در استان فارسی ثبتومیرهاتعداد مرگ-6جدول 

 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا   عنوان

 22۱62 22۳59 (واقعه)ومیر تعداد مرگ

 6/۴ ۷/۴ (نفر در هزار)ومیر نرخ مرگ

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سا  

 

 مهـاجرت -1-3-5

مکان وانتقا  سکونتی انسان از مکانی به 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 جاذبهنامساعد است خارج می

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

، ۱۳65تا  ۱۳۴5های وانتقاالت جمعیتی بوده است. این استان طی سا نوسانات زیادی در نقل

به استانی مهاجر فرست  ۱۳۷5-85و  ۱۳65-۷5استانی مهاجرپذیر بوده ولی در دو دهه 

 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، خشکبهصنایع 

 باعث شده خالص مهاجرت در استان، منفی گردد.

های مهاجر فرست کشور بوده است اما با افزایش از استان ۱۳۴5استان فارس پیش از سا  

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

در ادامه افزایش  ۱۳65تا  ۱۳55های شود. در فاصله سا استان تغییرات چشمگیری دیده می

های خدماتی استان و همچنین جنگ تحمیلی، مهاجرپذیری آن ادامه یافته است. در دهه توان
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موطن خود و  به خاطر خاتمه جنگ و برگشتن تعداد زیادی از مهاجران جنگی به ۱۳۷5تا  ۱۳65

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

 شده است.

گونه که در تداوم داشته است. همان ۱۳۷5-85روند مهاجر فرستی استان همچنان در دهه 

 9ه استان کشور مهاجر فرست و نسبت ب 2۱گردد استان فارس نسبت به ( مشاهده می۷جدو  )

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

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

 همچون دهه پیشین استانی مهاجر فرست بوده است. ۱۳۷5-85دهه 

آمار مهاجرت خارجی )های نظر از مهاجرترس، صرف، استان فا۱۳85-90ساله طی دوره پنج

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

باشد.(، استانی مهاجرپذیر بوده است. میزان مهاجرت خالص درون کشوری در استان موجود نمی

نفر بوده است. استان فارس  ۳9۴۳8ر بدون احتساب اظهارنشده( برابمزبور )فارس طی دوره 

استان، مهاجر فرست بوده است. استان  8استان کشور، مهاجرپذیر و نسبت به  22نسبت به 

های گیالن، ایالم، بوشهر، زنجان، سمنان، یزد، قزوین و خراسان جنوبی، فارس نسبت به استان

 (8جدو  )ست. های کشور، مهاجرپذیر بوده امهاجر فرست و نسبت به مابقی استان

 

 1375-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -7جدول 

 استان
مهاجران 
واردشده به 
 استان فارس

شده از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هانسبت به سایر استان

 مهاجر فرست -5۴۱ 2۳9۷ ۱856 مرکزی

 مهاجر فرست -666 29۴۱ 22۷5 گیالن

 مهاجر فرست -۴2۱ 25۴8 2۱2۷ مازندران

 مهاجر فرست -۱88 ۳2۴9 ۳06۱ آذربایجان شرقی

 مهاجر فرست -۱5۴ ۱8۱۱ ۱65۷ آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر ۱۷8 ۱9۴0 2۱۱8 کرمانشاه

 مهاجرپذیر ۴0۳0 ۱۷۳9۴ 2۱۴2۴ خوزستان
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 1375-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -7جدول 

 استان
مهاجران 
واردشده به 
 استان فارس

شده از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هانسبت به سایر استان

 مهاجرپذیر 2۳2 8۷6۴ 8996 کرمان

 مهاجر فرست -۱6۳2 5۴25 ۳۷9۳ خراسان رضوی

 مهاجر فرست -6889 22025 ۱5۱۳6 اصفهان

 مهاجرپذیر ۱5۴5 ۴۳۷۴ 59۱9 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 505 8۱9 ۱۳2۴ کردستان

 مهاجرپذیر 8۳۴ 206۴ 2898 همدان

 مهاجر فرست -۱۱۷۷ ۳2۱2 20۳5 چهارمحا  و بختیاری

 مهاجرپذیر ۱0۱2 ۱62۷ 26۳9 لرستان

 مهاجر فرست -۱5۳ 652 ۴99 ایالم

 مهاجر فرست -۱۱8 ۱2۱۳5 ۱20۱۷ کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -۴80۱ 2896۱ 2۴۱60 بوشهر

 مهاجر فرست -۴2۱ ۷2۷ ۳06 زنجان

 مهاجر فرست -۷۳6 ۱0۴8 ۳۱2 سمنان

 مهاجر فرست -۳8۴8 ۱0۷۱6 6868 یزد

 مهاجر فرست -۳888 220۴۷ ۱8۱59 هرمزگان

 مهاجر فرست -۱۴۴۳2 ۳6008 2۱5۷6 تهران

 مهاجر فرست -۱29 8۳۷ ۷08 اردبیل

 مهاجر فرست -66۱ 2۴۷۱ ۱8۱0 قم

 مهاجر فرست -۳68 96۷ 599 قزوین

 مهاجر فرست -۷55 ۱۳۷۳ 6۱8 گلستان

 مهاجرپذیر ۱۳6 ۴۴۷ 58۳ خراسان شمالی

 مهاجر فرست -۳۳8 560 222 خراسان جنوبی

 مهاجرپذیر 2۴۴20 - 2۴۴20 خارج از کشور

 مهاجرپذیر 2۳2۷ - 2۳2۷ اظهارنشده

 ۱۳85مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

 

 

 



  

 

16 
 1394سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس  

 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

فارس وضعیت استان 

 هانسبت به سایر استان

 مهاجرپذیر 8۱ 629 ۷۱0 مرکزی

 مهاجر فرست -89 ۷۷6 68۷ گیالن

 مهاجرپذیر ۱۴۱ ۷22 86۳ مازندران

 مهاجرپذیر 5۳0 592 ۱۱22 آذربایجان شرقی

 مهاجرپذیر ۱05 ۴8۴ 589 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 2۷6 699 9۷5 کرمانشاه

 مهاجرپذیر 6۳۴۳ ۳28۳ 9626 خوزستان

 مهاجرپذیر ۴06 ۳۳۳۳ ۳۷۳9 کرمان

 مهاجرپذیر ۳۷۳ ۱۴۳۱ ۱80۴ خراسان رضوی

 مهاجرپذیر ۱525 56۷۷ ۷202 اصفهان

 مهاجرپذیر 2۱۳0 ۱602 ۳۷۳2 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 2۱0 ۳۷9 589 کردستان

 مهاجرپذیر 690 52۳ ۱2۱۳ همدان

 مهاجرپذیر 56۷ 509 ۱0۷6 چهارمحا  و بختیاری

 مهاجرپذیر ۳۱۷ ۷۱5 ۱0۳2 لرستان

 مهاجر فرست -6۳ ۳25 262 ایالم

 مهاجرپذیر 2060 26۴5 ۴۷05 کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -269۴ ۱202۴ 9۳۳0 بوشهر

 مهاجر فرست -2۳ ۱89 ۱66 زنجان

 مهاجر فرست -۱۳۷ ۳95 258 سمنان

 مهاجر فرست -۱099 ۳5۴8 2۴۴9 یزد

 مهاجرپذیر 2۱25 692۴ 90۴9 هرمزگان

 مهاجرپذیر 25۷۷ 5620 8۱9۷ تهران

 مهاجرپذیر 25۱ 9۷۳ ۱22۴ البرز
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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

فارس وضعیت استان 

 هانسبت به سایر استان

 مهاجرپذیر ۱۱۱ ۱8۱ 292 اردبیل

 مهاجرپذیر 200 920 ۱۱20 قم

 مهاجر فرست -6 2۴5 2۳9 قزوین

 مهاجرپذیر 22 ۴0۴ ۴26 گلستان

 مهاجرپذیر ۴ ۱98 202 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -6۷ ۳59 292 خراسان جنوبی

 - - - 9۳2۴ خارج از کشور

 - - - ۳0288 اظهارنشده

 ۱۳90مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  
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 جمعیت عشایری استان -1-4

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

شش بلوکی،  های دره شوری، کشکولی،بانامقشقایی است. این ایل دارای شش طایفه 

 باشد.تیره می ۳0۷فارسیمدان 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 جاوید، رستم و دشمن زیاری میهای بکش، طایفه

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

نفر  ۱۳22۴9نفر جمعیت قشالق و  ۱۴۷۷90، شامل ۱۳8۷جمعیت عشایری استان در سا  

خانوار ییالقی را در برداشته است. در  2۴۷20و خانوار قشالقی  2۷2۷9جمعیت ییالق بوده که 

برند. بعد از اقلید درصد( بسر می 0۷/22دوره ییالق بیشترین جمعیت عشایر در شهرستان اقلید )

درصد(، فیروزآباد  ۷۳/8درصد(، بوانات ) 68/۱0درصد(، سپیدان ) 6۳/۱8های شیراز )شهرستان

درصد( به  05/۳درصد( و پاسارگاد ) 6۱/5درصد(، مرودشت ) ۳8/۷درصد(، ممسنی ) 62/8)

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

 ییالق، جمعیت عشایری ندارد.

درصد( ساکن  5۳/2۳در دوره قشالق بیشترین جمعیت عشایر در شهرستان ممسنی )

درصد دومین شهرستان ازلحاظ  52/۱۳اد  باشند. سپس شهرستان فراشبند با سهمی معمی

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 ۳۱/۷الر )

 (9جدو  )در دوره قشالق، جمعیت عشایری ندارد. 



 19 جمعیت و نیروی انسانی 

های ییالق و تعداد خانوارها و میزان جمعیت عشایری به تفكیک شهرستان در دوره-9جدول 

 1387سال  -قشالق

 شرح
 

 شهرستان

 دوره قشالق دوره ییالق

 خانوار
 جمعیت

 (نفر)
درصد سهم 
 جمعیت

 خانوار
 جمعیت

 (نفر)
درصد سهم 
 جمعیت

 ۱00 ۱۴۷۷90 2۷2۷9 ۱00 ۱۳22۴9 2۴۷20 کل استان

 0 0 0 50/۱ ۱982 ۳۷۴ آباده

 09/۱ ۱605 ۳۳2 69/0 9۱5 ۱8۳ ارسنجان

 ۱۴/۱ ۱692 ۳۴۷ 0 0 0 استهبان

 0۴/0 56 ۱۳ 0۷/22 29۱92 5586 اقلید

 ۱6/0 2۳2 5۱ ۷۳/8 ۱۱5۴۷ 226۴ بوانات

 22/0 ۳2۴ 59 05/۳ ۴0۳2 80۷ پاسارگاد

 8۱/5 859۱ ۱۷۱9 ۱5/۱ ۱520 295 جهرم

 ۴2/0 625 ۱۳۴ 69/2 ۳56۴ ۷9۷ خرم بید

 0۳/5 ۷۴۳9 ۱۳89 02/0 2۴ 5 خنج

 2/۴ 6205 ۱۱80 ۳۱/۱ ۱۷۳۷ ۳2۱ داراب

 82/2 ۴۱6۳ ۷0۷ 90/۱ 2508 ۳8۱ دشتزرین

 8۴/0 ۱2۴0 226 68/۱0 ۱۴۱26 250۳ سپیدان

 58/0 85۱ ۱6۳ 88/0 ۱۱59 22۴ سروستان

 ۱9/۴ 6۱98 ۱۱8۷ 6۳/۱8 2۴6۳8 ۴6۳۳ شیراز

 2۴/2 ۳۳۱0 6۷۷ 6۷/۱ 2206 ۴29 فسا

 52/۱۳ ۱99۷9 ۳۷۳2 ۱9/0 2۴6 50 فراشبند

 2۱/5 ۷۷00 ۱۳8۷ 62/8 ۱۱۳9۷ 200۷ فیروزآباد

 ۱۷/6 9۱۱۳ ۱688 25/0 ۳28 59 قیر و کارزین

 26/۱2 ۱8۱22 ۳۳۴0 09/۱ ۱۴۴۴ 289 کازرون

 ۳۱/۷ ۱080۷ 208۳ ۱8/۱ ۱55۴ 282 الر

 ۱ ۱۴82 2۷۳ 50/0 66۳ ۱0۳ المرد

 65/0 95۷ 2۱۳ 6۱/5 ۷۴۱۳ ۱۴5۴ مرودشت

 25/0 ۳6۷ 68 0 0 0 مهر

 5۳/2۳ ۳۴۷۷8 5909 ۳8/۷ 9۷59 ۱620 ممسنی

 ۳2/۱ ۱95۴ ۴02 22/0 295 5۴ ریزنی

 نتایج مقدماتی -۱۳8۷مأخذ: سرشماری اجتماعی، اقتصادی عشایر کوچنده 
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 های نیروی انسانیاشتغال، بیكاری و شاخص -2

ساله و بیشتر استان که همان جمعیت در سن کار است، معاد  ، جمعیت ده۱۳90در سا  

نفر آن فعا   ۱۴۷۷۷۳9بوده است. از این تعداد،  (درصد کل جمعیت استان 9/8۴)نفر  ۳90۳8۳۴

درصد  8/۳۷باشند. بر این اساس، نرخ فعالیت استان در سا  یادشده برابر و بقیه غیرفعا  می

 درصد بوده است. ۱/۳9درصد و برای مناطق روستایی،  ۳/۳۷مناطق شهری، بوده، این نرخ برای 

اند. بر این نفر آن بیکار بوده 2۴9556در سا  مذکور از کل جمعیت فعا  استان معاد  

درصد و  ۷/۱۷درصد بوده، این نرخ برای مناطق شهری،  9/۱6اساس، نرخ بیکاری در استان، 

 .(۱0جدو  )ه است درصد بود 2/۱5برای مناطق روستایی، 

 

 1390های نیروی انسانی در سال شاخص-10جدول 

 مناطق شهری کل استان عنوان
مناطق روستایی و 

 غیر ساکن

 ۱2۳8028 2665806 ۳90۳8۳۴ ساله و بیشترجمعیت ده

 ۱/8۳ 8/85 9/8۴ ساله و بیشتردرصد جمعیت ده

 ۴8۳۷۱5 99۴02۴ ۱۴۷۷۷۳9 جمعیت فعا 

 ۱/۳9 ۳/۳۷ 8/۳۷ (درصد)نرخ فعالیت 

 ۴۱00۷۴ 8۱8۱09 ۱228۱8۳ تعداد شاغلین

 8/8۴ ۳/82 ۱/8۳ (درصد)نرخ اشتغا  

 ۷۳6۴۱ ۱۷59۱5 2۴9556 تعداد بیکاران

 2/۱5 ۷/۱۷ 9/۱6 (درصد)نرخ بیکاری 

 ۱۳90مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سا  

 

تغییرات بسیار ناچیزی را  ،۱۳85-90های اقتصادی در دوره بررسی ترکیب اشتغا  برحسب بخش

های اقتصادی دیگر ترکیب اشتغا  در بخشعبارتبه؛ سازددر ساختار اقتصادی استان، آشکار می

 (۱۱جدو  )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 

 اقتصادیهای بخش
 (درصد)سهم شاغلین 

 ۱۳90سا   ۱۳85سا  

 ۷/2۱ 9۴/22 کشاورزی

 2/25 59/2۷ صنعت و معدن

 ۱/5۳ ۴۷/۴9 خدمات

 ۱۳90 و ۱۳85های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا 

 

استان  «۱۳9۴سا  اشتغا  و بیکاری خانوار،  هایویژگی» گیریبر اساس نتایج طرح نمونه

 غیرفعا درصد(  5/62اقتصادی فعا  و بقیه ) ازلحاظدرصد آن  5/۳۷ نمونه، فارس، از کل جامعه

در . اندبودهدرصد بقیه بیکار  5/۴درصد جمعیت فعا ، شاغل و  5/۳۷درصد از  ۳۳حدود . اندبوده

د و درص ۷/۳8و  ۳۷ترتیب  نرخ فعالیت برای مناطق شهری و روستایی استان به ،سا  مذکور

 .(۱2)جدو   درصد بوده است 6/۱۱و  5/6۳به ترتیب  وزنانبرای مردان 

دارد و شکاف  حکایت از ناهمگن بودن ترکیب جنسی جمعیت فعا  استان ،بررسی فوق

ما نقش  طورکلی زنان جامعهبه هرچند. سازدمینمایان  وزنانزیادی را بین نرخ مشارکت مردان 

اما امروزه میزان مشارکت زنان در  دارندعهدهت منز  را به فرزندان و مدیری تربیتاساسی در 

 .گرددمیمهم توسعه انسانی محسوب  هایشاخصیکی از  عنوانبهاقتصادی  هایفعالیت
 

برحسب وضع فعالیت و  1394ساله و بیشتر در سال  10توزیع نسبی جمعیت  -12جدول 

 جنس در نقاط شهری و روستایی )درصد(

 شرح
ساله و دهجمعیت 

 بیشتر
جمعیت غیرفعا  ازنظر  جمعیت فعا  ازنظر اقتصادی

 بیکار شاغل جمع اقتصادی

 5/62 5/۴ ۳۳ 5/۳۷ ۱00 کل استان

 5/۳6 ۷/5 8/5۷ 5/6۳ ۱00 مرد

 ۴/88 ۳/۳ ۳/8 6/۱۱ ۱00 زن

 6۳ 2/5 8/۳۱ ۳۷ ۱00 نقاط شهری

 ۳/6۱ 2/۳ 5/۳5 ۷/۳8 ۱00 نقاط روستایی

 ۱۳9۴آماری استان، سا  مأخذ: سالنامه 
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 9/8۷، برابر ۱۳9۴از کل جمعیت فعا  جامعه نمونه در سا  نتایج طرح مذکور  بر اساس

 ۱/9اند. نرخ بیکاری برای مردان وزنان به ترتیب درصد( بیکار بوده ۱/۱2درصد آن شاغل و بقیه )

مناطق شهری و نرخ بیکاری در  یادشدهدرصد محاسبه گردیده است. همچنین در سا   ۷/28و 

 (.۱۳درصد بوده است )جدو   ۳/۱0و  ۱/۱۴روستایی استان به ترتیب 
 

 

ساله و بیشتر برحسب جنس در  10نرخ اشتغال و بیكاری در جمعیت فعال  -13جدول 

 1394سال 

 نرخ بیکاری نرخ اشتغا  جمعیت فعا  شرح

 ۱/۱2 9/8۷ ۱00 کل استان

 ۱/9 9/90 ۱00 مرد

 ۷/28 ۳/۷۱ ۱00 زن

 ۱/۱۴ 9/85 ۱00 شهری

 ۳/۱0 ۷/89 ۱00 روستایی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

های عمده اقتصادی در سا  بررسی توزیع نسبی شاغالن جامعه نمونه استان برحسب بخش

درصد در  29درصد در بخش کشاورزی،  6/20دهد که از کل این شاغلین، ، نشان می۱۳9۴

 (.۱۴اند )جدو  درصد در بخش خدمات مشغو  فعالیت بوده ۴/50بخش صنعت و معدن و 

 

ساله و بیشتر جامعه نمونه استان فارس برحسب توزیع نسبی شاغالن ده -14جدول 

 1394های عمده فعالیت در سال گروه

 خدمات صنعت و معدن کشاورزی جمع عنوان

 ۴/50 29 6/20 ۱00 کل استان )مرد و زن(

 2/۴8 ۱/۳0 ۷/2۱ ۱00 مرد

 9/65 9/20 2/۱۳ ۱00 زن

 62 ۳0 8 ۱00 شهری

 ۱/28 ۱/2۷ 9/۴۴ ۱00 روستایی

۱۳9ذ: سالنامه آماری استان، سا  مأخ
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 درآمدهای استانودجه و ب
 استان ایهزینهبودجه عمرانی و  -1

ای )عمرانی( استان از محل درآمدهای های سرمایه، اعتبارات مصوب تملک دارایی۱۳9۴در سا  

است.  یافتهافزایشدرصد  ۱میلیون ریا  بوده که نسبت به سا  قبل  ۱0808660عمومی برابر 

درصد( بوده است. میزان  6/۴۳ریا  )معاد   میلیون ۴۷۱26۴۴ یادشدهمیزان تخصیص اعتبارات 

درصد از میزان  6/۷۷میلیون ریا  بوده که برابر  ۳658۱۴6عملکرد اعتبارات عمرانی مبلغ 

میلیون ریا  بوده که  5۱۳۳۳9۴در این سا ،  استان نیز ایهزینهتخصیص بوده است. اعتبارات 

درصد میزان  ۴/99ای نیز هزینهدرصد بوده است. عملکرد اعتبارات  ۱/90میزان تخصیص آن 

 (.۱جدو  )تخصیص بوده است 
 

 1390 -94خالصه بودجه استانی:  -1جدول 
 میلیون ریا 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 شرح

  مصوب

 ۱۷65۱965 ۱۴5۷۴۱80 ۱۱۳095۱۷ ۱۱22۴۳۷8 ۱06۱589۱ هادریافتی

 ۱۷65۱965 ۱2988۷85 ۱0058968 ۷58۳۷۱۷ ۴6۷6۷88 از محل درآمدهای استانی

 0 ۱585۳95 ۱2505۴9 ۳6۴066۱ 59۳9۱0۳ از محل درآمدهای ملی

 ۱59۴205۴ ۱۴5۷۴۱80 ۱۱۳095۱۷ ۱۱22۴۳۷8 ۱06۱589۱ هاپرداختی

 5۱۳۳۳9۴ ۳8۷060۱ 299۳60۳ 2۷۳۱8۳۴ ۳۱۳۱۴0۳ ایهزینه

 ۱0808660 ۱0۷0۳5۷9 8۳۱59۱۴ 8۴925۴۴ ۷۴8۴۴88 ایهای سرمایهتملک دارایی

  تخصیص

 ۱6۳02620 ۱۴۴۴۷262 ۱02۳820۳ ۷05۷9۴6 82۴۳۱۱۳ هادریافتی

 ۱6۳02620 ۱۴۴۴۷262 ۱02۳820۳ ۷05۷9۴6 5۴۷0696 از محل درآمدهای استانی

 0 0 0 0 2۷۷2۴۱۷ از محل درآمدهای ملی

 9۳5۱68۴ ۱059۷۷۴۳ 6269905 59۷560۴ 82۴۳۱۱۳ هاپرداختی
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 1390 -94خالصه بودجه استانی:  -1جدول 
 میلیون ریا 

 ۴6۳90۴0 ۳82۴۴۴2 29۷8۴89 26۴۴508 2658580 ایهزینه

 ۴۷۱26۴۴ 6۷۷۳۳0۱ ۳29۱۴۱6 ۳۳۳۱096 558۴5۳۳ ایهای سرمایهتملک دارایی

  عملکرد

 ۱6۳02620 ۱۴۴۴۷262 ۱02۳820۳ ۷05۷9۴6 82۳۷۱20 هادریافتی

 ۱6۳02620 ۱۴۴۴۷262 ۱02۳820۳ ۷05۷9۴6 5۴۷0696 از محل درآمدهای استانی

 0 0 0 0 2۷66۴2۴ از محل درآمدهای ملی

 82۷۱۱6۱ ۱0۳0۷505 622۳06۱ 59۷۴۳20 82۳۷۱20 هاپرداختی

 ۴6۱۳0۱5 ۳55۴۳۱0 29۷۷966 26۴۴508 2658580 ایهزینه

 ۳658۱۴6 6۷5۳۱95 ۳2۴5095 ۳۳298۱2 55۷85۴0 ایهای سرمایهتملک دارایی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 و عمرانی ایهزینهاعتبارات عملكرد  -2

میلیون  ۴6۱۳0۱5ای استان از محل درآمد عمومی برابر اعتبارات هزینه، عملکرد ۱۳9۴در سا  

 2در جدو   ۱۳9۴های اجرایی استان در سا  ریا  بوده است. عملکرد اعتبارات جاری دستگاه

، سازمان مسکن و شهرسازی و اداره کل راه و ۱۳9۱شده است. الزم به ذکر است که در سا ارائه

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

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

 

 1394: های اجرایی از محل درآمد عمومیعملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 ۴6۱۳0۱5 جمع

 58۴98۴ استانداری
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 1394: های اجرایی از محل درآمد عمومیعملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 ۱۱5۴۷۳ احوا اداره کل ثبت

 ۳۳۱۳29 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 ۴۷566 اداره کل اوقاف و امور خیریه

 0 فارساداره کل امور مالیاتی 

 ۴05۷۴ اداره کل بازرسی و نظارت

 8286۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ۴86۷۱۷ ها و اقدامات تأمینی و تربیتیاداره کل زندان

 ۳0959 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 ۱0۳9۱۴ اداره کل ورزش و امور جوانان فارس

 ۱62۷5۴ اداره کل دامپزشکی

 2۱۴۱۷5 طبیعیاداره کل منابع 

 9۳۳99 زیستاداره کل حفاظت محیط

 2۱9۷۴6 اداره کل راه و شهرسازی فارس

 ۷۱885 اداره کل راه و شهرسازی الرستان

 ۱085۳2 و رفاه اجتماعی کار اداره کل تعاون،

 502۷2 اداره کل امور عشایر

 ۴۳89۱ اداره کل هواشناسی

 0 شورای عالی حوزه علمیه قم

 0 اسالمی حوزه علمیه قمدفتر تبلیغات 

 0 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 0 دانشگاه پیام نور

 0 بسیج سازندگی سپاه فجر فارس

 0 جامعه المصطفی العالمیه

 0 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

 0 های عمومی کشورنهاد کتابخانه
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 1394: های اجرایی از محل درآمد عمومیعملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 0 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 0 اداره کل گمرک

 0 نیروی انتظامی

 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

 82596 اداره کل انتقا  خون فارس

 0 احمر فارسجمعیت هال 

 0 وپرورش فارسسازمان آموزش

 ۱۳69۷۳ و تجارت معدن سازمان صنعت،

 ۳5۱62۴ اداره کل بهزیستی

 ۷5۴2۷ اداره کل پزشکی قانونی

 8۱۷65۱ سازمان جهاد کشاورزی

 59۱58 سازمان امور اقتصادی و دارایی

 5۳8۱9 سازمان تبلیغات اسالمی

 5۱60 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 0 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ۱۳6۳۷6 دستی و گردشگری فارسمیراث فرهنگی، صنایع اداره کل

 820۴5 شرکت آب و فاضالب روستایی فارس

 0 ای فارسآب منطقهشرکت سهامی سازمان 

 0 شهرداری شیراز

 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

 0 دانشگاه شیراز

 0 سازمان صداوسیمای مرکز فارس

 2۳۱۴9 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

 0 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 6۷5۳۱95 ابرعمرانی استان از محل درآمد عمومی برعملکرد اعتبارات  ۱۳9۴در سا  

درصد داشته است.  ۱/۱08 افزایش چشمگیری به میزان ریا  بوده که نسبت به سا  قبل میلیون

شرکت سهامی آب  مربوط به ،بیشترین سهم اعتبارات عمرانی از کل اعتبارات عمرانی استان

(، شرکت آبفا درصد 9/8) اداره کل راه و شهرسازی فارس درصد(، 8/۱۷ای فارس )منطقه

 (.۳)جدو   بوده استدرصد(  ۷/۴) های استاندرصد( و شهرداری ۱/6روستایی )

 

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

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 ۳658۱۴6 جمع

 ۱0۱990 استانداری

 559۳ احوا اداره کل ثبت

 ۴025 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 ۴000 اداره کل دادگستری

 6۳9۱۳ اداره کل اوقاف و امور خیریه

 ۳۱۱ اداره کل امور مالیاتی فارس

 2۴۷۴۱ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 985۴0 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 ۱252۳۳ استان فارساداره کل ورزش و جوانان 

 2298۴ اداره کل دامپزشکی

 5۴06۴ اداره کل منابع طبیعی

 ۱5690 زیستاداره کل حفاظت محیط

 ۴26۱80 اداره کل راه و شهرسازی فارس

 ۱89۷69 اداره کل راه و شهرسازی الرستان

 58859 اداره کل امور عشایر

 2۱50 اداره کل بازرسی و نظارت

 ۷250 اداره کل هواشناسی

 ۱2800 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 0 های استانای و پایانهونقل جادهاداره کل حمل
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 ۴00 اداره کل پست

 0 اداره کل اطالعات

 95۷2 کار و رفاه اجتماعی استان فارس ،اداره کل تعاون

 5000 اداره کل گمرک

 0 های فارساداره کل فرودگاه

 ۱۷528 تأمینی و تربیتی ها و اقداماتاداره کل زندان

 0 اداره کل بیمه سالمت

 20865۷ بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 ۱5000 های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش

 ۴2۳۳ ای آموزشی انتقا  خون فارسپایگاه منطقه

 0 پارک علمی و تحقیقاتی استان فارس

 0 جهاد دانشگاهی

 20290 احمر فارسجمعیت هال 

 ۷00 دانشگاه شیراز

 0 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب -دانشگاه شیراز

 ۱200 دانشگاه صنعتی شیراز

 0 مرکز آموزش عالی کازرون

 9995۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

 ۱50۷5 دانشکده علوم پزشکی و خدمات...فسا

 ۷۳۳۳ دانشکده علوم پزشکی و خدمات...جهرم

 2060 مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 ۱900 دانشگاه پیام نور

 ۱500 دیوان محاسبات

 0 دستی فارسصنایع اداره کل

 0 سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

 2800 اداره کل پزشکی قانونی

 0 سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.



 29 بودجه و درآمدهای استان  

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

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 2۴28 اقتصادی و داراییاداره کل امور 

 2۷۴۷۴ و گردشگری صنایع میراث فرهنگی، اداره کل

 ۱02۴۷۱ وپرورشسازمان آموزش

 ۳۱060 اداره کل بهزیستی

 ۱20۳8۷ سازمان جهاد کشاورزی

 0 آوریرسانی علوم و فنای اطالعمرکز منطقه

 0 آهن جمهوری اسالمیشرکت سهامی راه

 0 کشور هایشرکت مادر تخصصی فرودگاه

 2۱250 های علمیهشورای عالی حوزه

 ۴529 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 2۱۴89 سازمان تبلیغات اسالمی

 ۷00 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی فارس

 25۴06 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

 0 های علمی و صنعتیسازمان پژوهش

 0 ای فارسشرکت سهامی برق منطقه

 ۳2۱55۳ آب و فاضالب روستایی شرکت

 5۷۴2۳۱ ایشرکت سهامی سازمان آب منطقه

 25۴22۷ شرکت آب و فاضالب فارس

 0 شرکت مخابرات فارس

 ۱۳09۳۱ شرکت آب و فاضالب شیراز

 606۴5 های صنعتیشرکت سهامی شهرک

 ۷۳28 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

 ۴950 ۳شرکت سهامی غله و بازرگانی منطقه 

 0 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

 0 شرکت ملی گاز استان فارس

 25۷55 شرکت سهامی توزیع برق استان فارس

 ۳۱55 شرکت سهامی توزیع برق شیراز
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعملكرد اعتبارات عمرانی دستگاه -3جدول 

 ۱۳9۴ دستگاه اجرایی

 ۱۳6008 های استانشهرداری

 ۳80۳2 صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران

 ۱۳050 فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس

 ۴680 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 0 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 0 یفنّاورای علوم و کتابخانه منطقه

 250 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 0 های عمومیاداره کل کتابخانه

 2000 مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی

 ۱62۷۴ وزارت راه و شهرسازی

 ۱200 وبودجهبرنامهسازمان 

 ۱۴00 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین

 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0 سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس

 25880 ارتش -های بسیجهزینه–ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 0 اداره کل تعزیرات حکومتی

 ۳025 پزشکی الرستاندانشگاه علوم 

 0 دانشگاه علمی کاربردی

 0 ایدانشگاه فنی و حرفه

 0 سازمان قضایی نیروهای مسلح

 ۱۴2۱0 ها و تأسیسات عمومی دولتیسازمان مجری ساختمان

 0 مرکز آموزش عالی استهبان

 58۷6 های عمومی کشورنهاد کتابخانه

 ۷000 وزارت اطالعات

 ۱۳9۴استان، سا  مأخذ: سالنامه آماری 

 

 



 31 بودجه و درآمدهای استان  

 استاندرآمدهای عمومی  -3

نسبت به سا   کهمیلیون ریا  بوده  ۱6۳02620استان عملکرد درآمدهای عمومی  ۱۳9۴در سا  

 8/8۴ برابر از درآمدهای استان یمالیاتسهم درآمدهای  یافته است.افزایشدرصد  8/۱2قبل 

است. میزان درآمدهای عمومی استان به  یافتهکاهشدرصد بوده که نسبت به سا  قبل اندکی 

 شده است.ارائه ۴تفکیک نوع درآمد و همچنین میزان برآورد، مصوب و تخصیص در جدو  

 1391-94درآمدهای عمومی استانی:  -4جدول 

 میلیون ریال 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ شرح
 ۱۷65۱965 ۱2988۷85 ۱0058968 ۷58۳۷۱۷ برآورد(او  )مصوب 

 ۱52۳۱069 ۱۱0۷۳2۱۱ 88۴۷8۱۷ 65۷6۳80 مالیاتیدرآمدهای 
 ۳۷۷۷056 26۱82۱2 2۳0958۴ 2256898 هامالیات شرکت-بند او 
 ۴580۴25 ۳859۳2۱ ۳۱59098 25۳9۷۷۳ مالیات بر درآمد-بند دوم
 ۴۷۴66۷ 5۱0222 ۴56259 ۳220۳۳ مالیات بر ثروت-بند سوم
 0 0 0 0 مالیات بر واردات-بند چهارم

 6۳9892۱ ۴085۴56 29228۷6 ۱۴5۷6۷6 مالیات بر کاال و خدمات-پنجمبند 
 26200 9095 2۳۴۴2 ۳۳۷80 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
 ۱0۴26۴۱ 9۳9۷۷2 6۳5862 58۴۳60 درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال
 ۱0۷8260 8۴9۱5۳ 50۴686 ۳۱696۷ درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 2۷۳600 ۱۱6569 ۴6۳50 6۳9۱5 درآمدهای متفرقه
 ۱95 985 8۱۱ 8۳۱5 ایهای سرمایهواگذاری دارائی

 ۱6۳02620 ۱۴۴۴۷262 ۱02۳820۴ ۷05۷9۴6 )عملکرد(
 ۱۳8206۱6 ۱2۳8560۳ 855۴۱۴9 58۴۱65۴ درآمدهای مالیاتی

 ۳۳۱۳۴0۷ ۳5۴560۴ 2۴5۳0۱۷ ۱5۷02۱5 هامالیات شرکت -بند او 
 50۳8۷۴2 ۳۷86268 2۷6۴6۴6 2۳80۳۴۱ مالیات بر درآمد -بند دوم
 5۴۱5۷8 5۱۳۳۷9 ۳8855۷ ۳۴8۱90 مالیات بر ثروت -بند سوم
 0 0 0 0 مالیات بر واردات -بند چهارم

 ۴926889 ۴۴50۳52 29۴۷929 ۱5۴2908 مالیات بر کاال و خدمات -بند پنجم
 5۴2۴۷ ۳5۳0۱ ۳۴۴69 ۱9۳۳6 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت
 ۱۱0۳۷6۴ 9۷۴966 820۴۴0 660889 درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال
 ۱2۱29۳2 90۴۴0۱ ۷2۷22۱ ۴5۴۳۷2 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 ۱۱09۷0 ۱۴69۷۷ ۱0۱۷25 56۱۴5 درآمدهای متفرقه
 9۱ ۱۴ 200 25550 ایهای سرمایهواگذاری دارائی

 ۱۳9۴استان، سا  مأخذ: سالنامه آماری 
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 33 بانكداری 

 

 بانکـداری
گذاران توسط شبکه بانکی صورت ها و اعطای آن به سرمایهخلق پو  از طریق جذب سپرده

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

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

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

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 سپردهشان مین

 

 هابانکی مردم نزد هاسپرده -1

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 سا  

-9۴ها طی دوره میلیارد ریا  بوده است. بررسی روند زمانی میزان سپرده ۴582۴8، برابر ۱۳9۴

های مردم دارد. نرخ رشد های استان در جذب سپردهاز موفقیت نسبی بانک، حکایت ۱۳86

باشد. در سطح کشور میزان درصد می ۴/25ها طی دوره مذکور، ی حجم سپردهمتوسط ساالنه

درصد بوده است. همچنین درصد  ۴/25ی این متغیر طی همین دوره نیز رشد متوسط ساالنه

درصد  9/26برابر  ۱۳9۳نسبت به سا   ۱۳9۴ان در سا  های بانکی استافزایش میزان سپرده

 6/29محاسبه گردیده است. درصد افزایش این شاخص در سطح کشور طی دوره یادشده معاد  

ها در استان ها درزمینۀ جذب سپرده، عملکرد بانک۱۳9۴دیگر در سا  عبارتدرصد بوده است. به

-9۳نکی استان نسبت به کشور طی دوره زمانی های بابوده است. سهم سپرده ترپاییناز کشور 

، روندی ۱۳92ابتدای دوره یادشده تا سا   دهد که میزان این شاخص طی، نشان می۱۳86

روندی کاهنده  ۱۳9۳-9۴، روندی فزاینده و در دوره ۱۳92-9۳های کاهنده و در فاصله سا 

 است.درصد بوده  ۳/۴، میزان این شاخص معاد  ۱۳9۴در سا  داشته است. 
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های دوره سا دهد 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 سا موردبررسی، سرانه سپرده

 ۱/۱۷گذاری در استان فارس از شود. سرانه سپردهشویم این شکاف بیشتر میتر مینزدیک

یافته است. نرخ رشد ، افزایش۱۳9۴میلیون ریا  در سا   8/95به  ۱۳86ریا  در سا   میلیون

درصد و میزان افزایش آن طی دوره  2۴متوسط ساالنه این شاخص در استان طی دوره مذکور، 

 ۱/28و  8/2۳درصد بوده است. این ارقام در سطح کشور به ترتیب  6/25معاد   9۴-۱۳9۳

 .(۱درصد بوده است )جدو  
 

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

94-1386 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳89 ۱۳8۷ ۱۳86 شرح

های بانکی استان فارس سپرده
 )میلیارد ریا (

۷۴8۷۷ ۷۷692 ۱2۳6۳8 2۷۴9۳9 ۳6۱۱۷2 ۴582۴8 

 های بانکی کشورسپرده
 )میلیارد ریا (

۱۷۴۱۴0۴ ۱9۴۳28۱ ۳۱8۷6۷۱ 68۴۴۱66 8۱92۷6۱ ۱06۱90۱5 

های استان فارس به نسبت سپرده
 درصد(کشور )

۴/۳ ۴ ۳/9 ۴ ۴/۴ ۳/۴ 

گذاری در استان سرانه سپرده
 فارس )میلیون ریا (

۱۷/۱ ۱۷/5 2۷/2 58/6 ۳/۷6 8/95 

گذاری در کشور سرانه سپرده
 (میلیون ریا )

2۴/۴ 26/9 ۴۳ 88/9 2/۱05 8/۱۳۴ 

 

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

 شرح
نرخ رشد ساالنه طی 

 )درصد( ۱۳86-9۴دوره 
درصد تغییرات طی 

 ۱۳9۳-9۴های سا 

 9/26 ۴/25 میلیارد ریا (فارس )های بانکی استان سپرده

 6/29 ۴/25 میلیارد ریا (کشور )های بانکی سپرده

 -۳/2 0 درصد()کشور های استان فارس به نسبت سپرده

 6/25 2۴ میلیون ریا (فارس )گذاری در استان سرانه سپرده

 ۱/28 8/2۳ (میلیون ریا کشور )گذاری در سرانه سپرده

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و محاسبات گزارش



 35 بانكداری 

 هاسپردهتـرکیب  -2

های استان اعم از دولتی، بانکهای بانکی بحث شده در قسمت قبل مربوط به کلیه مانده 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 بانکها و مؤسسات ذکرشده، در این قسمت ترکیب مجموع سپردههای بانکی بانکسپرده

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

گیرد که بانک، حکمت ایرانیان و سینا( موردبررسی قرار میصنعت و معدن، پاسارگاد، پست

اطالعات آن در سالنامه آماری استان موجود است. با عنایت به اینکه حجم چشمگیری از 

 هایبانک هایسپرده، بنابراین ترکیب باشدمییادشده  هایبانکاستان متعلق به  هایسپرده

 استان باشد. هایسپردهمعرف قابل قبولی برای کل  تواندمییادشده 

دهد که در این سا ، ، نشان می۱۳9۴های یادشده در سا  بررسی ترکیب میزان سپرده بانک

های درصد سپرده 2/۳9گذاری بلندمدت، سرمایهها را سپرده درصد از میزان سپرده 8/۴۳

 2/2الحسنه جاری و درصد قرض 9/8انداز، الحسنه پسدرصد قرض 6مدت، گذاری کوتاهسرمایه

ها را درصد از میزان سپرده 8۳داده است. درمجموع، ها تشکیل میدرصد را نیز سایر سپرده

 داده است.گذاری تشکیل میهای سرمایهسپرده

درصد از تعداد  ۱/۴2دهد که حدود ها در سا  یادشده، نشان میفراوانی تعداد سپردهبررسی 

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

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

های بانکی استان را درصد از تعداد سپرده ۳/28گیرد. در سا  مذکور، صورت میجامعه 

گذاری بلندمدت های سرمایهدرصد آن را سپرده ۱/8مدت و گذاری کوتاههای سرمایهسپرده

درصد و  ۷/۱6ها، الحسنه جاری از کل سپردههای قرضداده است. سهم تعداد سپردهتشکیل می

 (.2درصد بوده است )جدو   8/۴ هاسپردهسهم تعداد سایر 
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 1394های استان در پایان سال ها نزد بانکتعداد و مبلغ انواع سپرده -2جدول 

 هاانواع سپرده
 تعداد

 )فقره(

 مبلغ

 )میلیون ریا (

 هاسهم انواع سپرده

 تعداد

 )درصد(

 مبلغ

 )درصد(

 ۱00 ۱00 ۳595۴۱۷22 ۱58۴۷۷6۴ جمع

 9/8 ۷/۱6 ۳۱89۱۷8۱ 26۴۷682 الحسنه جاریقرض

 6 ۱/۴2 2۱۴۷۷۴۴۴ 66۷۳59۷ اندازالحسنه پسقرض

 2/۳9 ۳/28 ۱۴۱0۷8962 ۴۴92۱29 مدتگذاری کوتاهسرمایه

 8/۴۳ ۱/8 ۱5۷۳25۷25 ۱2۷6905 گذاری بلندمدتسرمایه

 2/2 8/۴ ۷۷6۷8۱0 ۷5۷۴5۱ سایر

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 اندازپسجاری و  الحسنهقرضی هاسپرده -2-1

های های استان شامل بانکالحسنه جاری نزد بانکهای قرض، میزان سپرده۱۳9۴در سا  

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

 9/8میلیون ریا  بوده که  ۳۱89۱۷8۱معاد   بانک، حکمت ایرانیان و سینامعدن، پاسارگاد، پست

داده است. اهمیت این نوع های مزبور را تشکیل میهای بانکی بانکدرصد از کل میزان سپرده

جهت است که شود ازآنبرده میهای دیداری نامسپرده که در اقتصاد از آن تحت عنوان سپرده

ها در شود و بقیه سپردهداشته میها نگهبانکقانونی در ذخیره عنوان ها بهقسمتی از این سپرده

 گیرد.گذاران و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور قرار میاختیار سرمایه

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

گیرد و ورت میالحسنه جاری، حجم مبادالت و دادوستدها بیشتر از طریق نظام بانکی صقرض

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

باشد. مزیت این نوع از انداز 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
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آوری و این منابع در مسیر رشد و اندازهای اندک قشرهای ضعیف جامعه جمعها، حتی پسسپرده

گردد که گذاری موجب مید رواج این نوع از سپردهگیرد. هرچنتوسعه اقتصادی جامعه قرار می

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

بایست درروش اعطای سود رسد میهای اقتصادی جامعه مدد جست ولی به نظر میگردش چرخ

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

 2۱۴۷۷۴۴۴انداز جمعاً به مبلغ الحسنه پسفقره سپرده قرض 66۷۳59۷، تعداد ۱۳9۴در سا  

های مزبور موجود بوده است. بر این اساس در سا  مذکور متوسط میزان میلیون ریا  نزد بانک

هزار ریا   ۳2۱8انداز معاد  الحسنه پسهای قرضگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهسپرده

ها هزار ریا  در این نوع حساب ۳2۱8طور متوسط گذار بهدیگر هر سپردهعبارتست. بهبوده ا

گذار در این گذاری توسط هر سپردهگذاری نموده است. شاخص مذکور میزان اندک سپردهسپرده

های درصد از کل میزان سپرده 6سازد. در سا  مذکور، خوبی نمایان میها را بهنوع حساب

 داده است.ها تشکیل میشده را این نوع از سپردههای یادبانک

 
 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، کنتر  و نظارت بر اقتصاد میسر میسپرده

مدت به گذاری کوتاهفقره سپرده سرمایه ۴۴92۱29، تعداد ۱۳9۴در سا   ت و بلندمدتمدکوتاه

های مزبور موجود بوده است. بر این اساس در سا  میلیون ریا  نزد بانک ۱۴۱0۷8962مبلغ 

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

گذاری در دهد که متوسط سپردها  بوده است. شاخص فوق نشان میهزار ری ۳۱۴05مدت، کوتاه

های درصد از کل میزان سپرده 2/۳9باشد. در سا  مذکور، ها در استان پائین میاین حساب

 داده است.ها تشکیل میاستان را این نوع از سپرده

ه مبلغ گذاری بلندمدت بفقره سپرده سرمایه ۱2۷6905همچنین در سا  مذکور، تعداد 
های مزبور موجود بوده است. در سا  مذکور، متوسط میزان میلیون ریا  نزد بانک ۱5۷۳25۷25

هزار ریا   ۱2۳209گذاری بلندمدت، های سرمایهگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهسپرده
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ز های مزبور به این نوع اهای بانکدرصد از کل میزان سپرده 8/۴۳بوده است. در سا  یادشده، 
 ها اختصاص داشته است.سپرده

 

 استان هایبانکعملكرد  -3

ها، بهترین عملکرد را درزمینۀ جذب درصد میزان سپرده 6/۱8، بانک ملت با جذب ۱۳9۴در سا  

و  ۷/۱۷های استان داشته است. پس از بانک ملت، بانک ملی و تجارت به ترتیب با جذب سپرده

ترین عملکرد مربوط به بانک اند. در سا  یادشده، پایینتههای بعدی قرار داشدرصد در رده 9/۱۴

 (.۳درصد( بوده است )جدو   ۱/0درصد( و بانک صنعت و معدن ) ۱/0توسعه صادرات )

 
 

مبالغ به میلیون  1394های استان درزمینۀ جذب نقدینگی در سال عملكرد بانک -3جدول 

 ریال

 هادرصد سپرده هامبلغ سپرده نام بانک

 9/۱۴ 5۳۷۴5۳98 تجارت

 ۱/0 2۷۴۱8۳ توسعه صادرات

 6/5 2006۱۴۷8 سپه

 ۷/6 2۳9۷۳659 رفاه کارگران

 9/۱۴ 5۳۷۱۱9۱۴ صادرات

 5/۷ 26828906 کشاورزی

 ۱/9 ۳2۷۴9۴۷۷ مسکن

 6/۱8 669600۷8 ملت

 ۷/۱۷ 6۳6۱۷۴۴2 ملی

 ۱/0 ۴0۷۱25 صنعت و معدن

 8/۱ 6۴6۳6۴۱ پاسارگاد

 5/0 ۱9۷8۴06 بانکپست

 5/0 ۱689۷۳۴ حکمت ایرانیان

 2 ۷08028۱ سینا

 ۱00 ۳595۴۱۷22 جمع

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 تسـهیالت اعطائی -4

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

بانک، و معدن، پاسارگاد، پست سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی، صنعت

میلیون ریا  بوده که نسبت به سا   ۱۷۱90۳0۷۷معاد   ۱۳9۴حکمت ایرانیان و سینا در سا  

درصد برخوردار بوده است. از کل مانده تسهیالت اعطایی  6/29از افزایشی معاد   ۱۳9۳

در بخش  درصد 8/۱۳درصد در بخش کشاورزی،  ۷/۱2برابر  ۱۳9۴های استان در سا  بانک

درصد در بخش خدمات و  5/50درصد در بخش مسکن و ساختمان و  2۳صنعت و معدن، 

دیگر بخش خدمات و بازرگانی، بیشترین عملکرد را درزمینۀ عبارتشده است. بهبازرگانی تزریق

اند. مقایسه ترکیب جذب اعتبارات و بخش کشاورزی، کمترین عملکرد را در این زمینه داشته

، گویای این مطلب است ۱۳9۴و  ۱۳9۳های های اقتصادی در سا ات برحسب بخشجذب اعتبار

های صنعت و کشاورزی و مسکن و ساختمان کاسته شده و به سهم بخش هایکه از سهم بخش

های معدن و خدمات و بازرگانی، افزوده گردیده است. میزان رشد مانده تسهیالت پرداختی بانک

بازرگانی درصد( و خدمات و  5/۴2) های صنعت و معدنخشدر ب ۱۳9۳-9۴استان طی دوره 

درصد(، چشمگیر بوده است. طی دوره یادشده، میزان مانده تسهیالت پرداختی به  ۴/۴0)

درصد رشد داشته است.  ۱/۱۴و  9/۱2های مسکن و ساختمان و کشاورزی به ترتیب بخش

 (.5)جدو  
 

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

 واحد مبلغ: میلیون ریال های عمده اقتصادیبخش

 سا 
 

 های اقتصادیبخش

 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا  
 دورهدرصد تغییرات مبالغ طی 

 مبلغ 9۴-۱۳9۳
 سهم
 )درصد(

 مبلغ
 سهم
 )درصد(

 ۱/۱۴ ۷/۱2 2۱86۳۱20 ۴/۱۴ ۱9۱55۴0۴ کشاورزی

 5/۴2 8/۱۳ 2۳6۱8۴۷2 5/۱2 ۱65۷۱06۳ صنعت و معدن

 9/۱2 2۳ ۳95۳۴6۴5 ۴/26 ۳50095۱۱ مسکن و ساختمان

 ۴/۴0 5/50 868868۴0 ۷/۴6 6۱90525۱ خدمات و بازرگانی

 6/29 ۱00 ۱۷۱90۳0۷۷ ۱00 ۱۳26۴۱229 جمع

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، 
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 هاسپردهشاخص نسبت تسهیالت اعطایی به  -5

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

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

که مانده میزان تسهیالت اعطایی معاد  بوده، درحالی میلیارد ریا  ۴582۴8برابر  ۱۳9۴

ها در بت مانده تسهیالت اعطایی به سپردهمیلیارد ریا  بوده است. بر این اساس نس 26۴0۱0

 ۴/56معاد   ۱۳9۳گردد. این نسبت در سا  درصد محاسبه می 6/5۷سا  مذکور در استان برابر 

های اقتصادی و درصد بوده است. بدیهی است که بهبود نسبت فوق باعث افزایش سطح فعالیت

یزان شاخص فوق در بین ، استان فارس از حیث م۱۳9۴گردد. در سا  رونق اقتصادی می

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

اند. بررسی فوق های او  تا سوم بوده، حائز رتبه۷/۱۱۱و  9/۱2۱، 2/۱28هایی معاد  نسبت

 هایاستاناستان فارس در قالب تسهیالت به  هایسپردهشمگیری از چکه حجم  دهدمینشان 

 (.6)جدو   گرددمیدیگر تزریق 
 

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

1394 

 میلیارد ریا (ها )سپردهمانده  استان
 مانده تسهیالت

 )میلیارد ریا (

 نسبت تسهیالت به سپرده

 رتبه درصد(میزان )

 20 ۷9/6 2۱۳،۷۳۷ 268،6۳۱ آذربایجان شرقی

 ۱6 88/9 ۱2۱،۴66 ۱۳6،65۳ آذربایجان غربی

 5 ۱09/۳ 5۷،586 52،۷0۳ اردبیل

 2۴ ۷0/2 ۴۱2،۳58 58۷،۴۳۳ اصفهان

 ۳۱ 52/۷ ۱0۷،۴60 20۴،008 البرز

 ۱ ۱28/2 ۳5،62۳ 2۷،۷۷۷ ایالم

 25 68/۴ 6۳،۷56 9۳،۱96 بوشهر

 2۳ ۷۳/8 ۴،55۳،05۳ 6،۱65،652 تهران

 ۷ ۱00/۱ 52،88۱ 52،809 چهارمحا  و بختیاری
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ها در سال های کشور و رتبه آنهای استاننسبت تسهیالت اعطایی به سپرده-6جدول 

1394 

 ۱۷ 85/5 ۳۷،580 ۴۳،9۳8 خراسان جنوبی

 ۳0 5۴/9 26۱،2۷5 ۴۷5،59۱ خراسان رضوی

 6 ۱02/5 ۳6،2۱2 ۳5،۳۳9 خراسان شمالی

 29 56/8 ۱85،۴8۳ ۳26،69۴ خوزستان

 9 98/0 59،860 6۱،۱05 زنجان

 ۱0 9۷/۷ 5۳،62۱ 5۴،8۷2 سمنان

 26 6۱/0 ۴۳،862 ۷۱،9۳6 سیستان و بلوچستان

 28 5۷/6 26۴،0۱0 ۴58،2۴8 فارس

 8 99/۳ 8۳،۳66 8۳،92۳ قزوین

 2۷ 6۱/0 6۴،۱۴5 ۱05،2۳0 قم

 ۱۴ 9۱/۳ 5۱،۱۱۷ 55،985 کردستان

 ۱5 89/6 ۱۷۷،952 ۱98،5۳2 کرمان

 ۱۳ 9۴/5 92،096 9۷،۴۳0 کرمانشاه

 2 ۱2۱/9 ۳0،۳5۷ 2۴،900 و بویراحمدکهگیلویه 

 ۳ ۱۱۱/۷ 9۱،66۱ 82،02۷ گلستان

 ۱2 95/۴ ۱۴۳،02۳ ۱۴9،9۱2 گیالن

 ۴ ۱۱0/۱ ۷0،۱۴8 6۳،۷05 لرستان

 ۱۱ 95/9 229،5۱5 2۳9،2۳۴ مازندران

 22 ۷۷/۷ ۷5،۷98 9۷،5۳۳ مرکزی

 ۱9 ۷9/6 ۷6،۱۳۴ 95،68۳ هرمزگان

 2۱ ۷9/۴ ۷0،۴6۳ 88،۷۷۱ همدان

 ۱8 8۴/۱ ۱00،50۴ ۱۱9،568 یزد

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 43 بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی

 تجارت خارجی

 صادرات غیرنفتی استان فارس -1

 میزان و روند صادرات -1-1

نسبت به سا   میلیون دالر بوده که ۳۴8برابر  ۱۳9۴در سا   غیرنفتی استانمجموع صادرات  

این میزان افزایش، ناشی از روند مثبت صادرات است. درصدی را تجربه کرده  9/۳5افزایش ، قبل

 نسبت به سا  قبل بوده است. ۱۳9۴های کشاورزی و صنعت در سا  بخش

و  ، بیشترین سهم از صادرات استان ازلحاظ ارزش مربوط به بخش صنعت۱۳9۴در سا  

میزان صادرات حداکثر  ،۱۳9۴تا  ۱۳90دوره  بوده است. طی کمترین آن مربوط به معدن

میلیون  256) ۱۳9۳و حداقل مقدار آن در سا   (میلیون دالر ۱050) ۱۳9۱در سا   ،غیرنفتی

 (.۱)جدو   بوده است (دالر

 
 

 میلیون دالر 1390-94ارزش صادرات غیرنفتی استان:  -1جدول 

 سا  

 شرح
۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 تغییراتدرصد 

 9۴-۱۳9۳ 

 9/۳5 ۳۴8 256 598 ۱050 ۳/۴8۳ جمع

 ۳/6۳ ۴/209 ۱28 209 2۷9 2/۱8۷ صنعت

 -80 ۱/5 9/25 ۱9۷ ۴۱۷ ۴/۴۳ معدن

 5/2۳ 2/۱26 ۱/۱02 ۱80 ۳۱۱ ۴/۱8۳ کشاورزی

 - ۳/۷ - ۱2 ۴۳ ۳/69 دستیفرش و صنایع

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
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 استان غیرنفتیاقتصادی در صادرات  هایبخشسهم  -1-2

درصد، بیشترین  2/۳6درصد و  ۱/60صنعت و کشاورزی به ترتیب با  هایبخش، ۱۳9۴در سا  

، ارزش صادرات ۱۳9۴اند. در سا  سهم را در کل صادرات غیرنفتی استان به خود اختصاص داده

 (.2جدو  ) است یافتهافزایشبخش معدن، نسبت به سا  قبل  جزبهها همه بخش

 

 درصد -میلیون دالر  1390-94ترکیب صادرات غیرنفتی استان فارس:  -2جدول  

 سا 

 شرح 

۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

 ۱00 ۳۴8 ۱00 256 ۱00 598 ۱00 ۱050 ۱00 ۳/۴8۳ کل

 ۱/60 ۴/209 50 ۱28 ۳5 209 5/26 2۷9 ۷/۳8 2/۱8۷ صنعت

 6/۱ ۱/5 ۱/۱0 9/25 ۳۳ ۱9۷ ۷/۳9 ۴۱۷ 9/8 ۴/۴۳ معدن

 2/۳6 2/۱26 9/۳9 ۱/۱02 ۳0 ۱80 6/29 ۳۱۱ 9/۳۷ ۴/۱8۳ کشاورزی

فرش دستباف و 

 دستیصنایع
۳/69 ۳/۱۴ ۴۳ ۴ ۱2 2 - - ۳/۷ ۱/2 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس

 

 غیرنفتی کشورسهم استان در صادرات  -1-3

طور به ۱۳9۴ تا ۱۳90دوره  در، سهم صادرات غیرنفتی استان در کل صادرات غیرنفتی کشور

 ۱۳9۴همچنین سهم صادرات غیرنفتی استان در سا  است.  شدهمحاسبهدرصد  6/۱برابر  متوسط

درصد  ۳/۱۴درصد بوده که نسبت به سا  قبل به میزان  8/0در مقایسه با کشور برابر 

 (.۳جدو  )است  یافتهافزایش
 

 1390 -94صادرات غیرنفتی استان درکل صادرات غیرنفتی کشور:  سهم -3جدول 

 سا 

 شرح
۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 درصد تغییرات

 9۴-۱۳9۳ 

کشور سهم استان در کل صادرات غیرنفتی 

 درصد()
۱0/۱ ۳/۳ 9/۱ ۷/0 8/0 ۳/۱۴ 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
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 تجارت از طریق گمرک استان -2

هزار تن به ارزش  ۴/6۴5 از طریق گمرکات فارس برابر صادرشدهمقدار کاالهای  ۱۳9۴در سا  

 یافتهافزایشدرصد نسبت به سا  قبل  5/۴بوده که ازلحاظ ارزش، به میزان میلیون دالر  ۱85

میلیون  ۳۴8) ۱۳9۴کل صادرات غیرنفتی استان در سا  زش با ار. این مقدار در مقایسه است

درصد از کل صادرات غیرنفتی استان، از طریق گمرکات فارس  2/5۳که  دهدمینشان  ،دالر(

نسبت به سا   ۱۳9۴ترتیب سهم گمرکات فارس از صادرات کاال در سا  اینبهاست.  صادرشده

 .(۴)جدو   است یافتهکاهشدرصد  2/2۳قبل، 
 

 1390-94مقدار و ارزش کاالهای صادرشده از طریق گمرکات استان:  -4جدول 
 درصد -میلیون دالر -هزار تن 

 سا  
 شرح

۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 
 درصد تغییرات

9۴-۱۳9۳ 

 2/۱9 ۴/6۴5 8/5۴۱ 2/8۴5 0/۱20 2/85 مقدار

 5/۴ 0/۱85 5/۱۷۷ ۷/۱99 ۱/۱۴۴ ۷/۱۷6 ارزش

 -2/2۳ 2/5۳ ۳/69 ۴/۳۳ ۷/۱۳ 8/25 سهم از کل صادرات

 مأخذ: اداره کل گمرکات فارس
 

، ارزش واردات گمرک شیراز ۱۳9۳بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران در سا  

درصد  9/۱۷میلیون دالر بوده که نسبت به سا  قبل،  2۳0و منطقه ویژه اقتصادی شیراز برابر 

گمرکات یادشده در مقایسه باارزش واردات ارزش واردات  یافته است. همچنین سهمکاهش

 (.5درصد بوده است )جدو   ۴2/0گمرکات کل کشور برابر 
 

 1393و  1392های گمرک استان و کشور در سال واردات ایمقایسه آمار -5جدول 

 درصد -میلیون دالر -هزار تن 
 ۱۳92 ۱۳9۳ 

 درصد تغییرات

 ارزش وزن
 سهم

 وزن
 ارزش

 

 سهم

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 -9/۱۷ -6/2 ۴2/0 ۱0/0 0/2۳0 ۳/۴5 5۷/0 ۱۴/0 5/280 5/۴6 فارس

 ۴/8 ۱/28 ۱00 ۱00 5/5۳569 8/۴۳0۱5 ۱00 ۱00 6/۴9۴2۱ 2/۳۳568 کشور

 مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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و واردات  سهم صادراتشده است. ارائه 6در جدو   ۱۳9۳های تجاری استان در سا  شاخص

 درصد بوده است. ۴/۴۷درصد و  6/52به ترتیب  استان غیرنفتیاز کل ارزش تجارت 
 

 1393های 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 

ت به صادرا

 غیرنفتی

سهم صادرات از کل 

ارزش تجارت 

 درصد() غیرنفتی

سهم واردات از کل 

ارزش تجارت 

 درصد() غیرنفتی

256 2۳0 ۴86 ۱/۱ 8/0 6/52 ۴/۴۷ 

 مآخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و گمرک جمهوری اسالمی ایران

 

 تجارت داخلی -3

 خرید گندم -3-1

 82)به تعداد  داخلی استان توسط شرکت بازرگانی دولتی، مقدار خرید گندم ۱۳92در سا   

 میلیون ریا  بوده که نسبت به سا  قبل به ترتیب 5۴26802هزار تن به ارزش  66۷مرکز(، برابر 

شرکت بازرگانی شده استان توسط یافته است. وزن گندم خریداریدرصد افزایش ۳/۱09درصد و  ۱۷

و  9یافته است )جداو  بوده که نسبت به سا  قبل کاهشدرصد  8/۱۳، در مقایسه با کشور دولتی

۱0.) 

 

 هایمقدار و ارزش خرید گندم داخلی استان توسط شرکت بازرگانی دولتی در سال -9جدول 

 میلیون ریال -هزار تن 1390و  1389

 شرح

۱۳89 ۱۳90 

وزن گندم 
 شدهخریداری

 ارزش ریالی
تعداد 
 مراکز

وزن گندم 
 شدهخریداری

 ریالیارزش 
تعداد 
 مراکز

 9۷ ۳2۱8222 88۴ ۱05 ۳86۴۳29 ۱۱۳9 فارس

 ۷۴9 ۱9۱8006۴ 5۳82 862 ۳۳96۴8۷0 ۱0۱98 کشور

 9/۱2 ۷/۱6 ۴/۱6 2/۱2 ۴/۱۱ 2/۱۱ )درصد(سهم 

 ۱۳90مأخذ: آمارنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران، 
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دولتی در مقدار و ارزش خرید گندم داخلی استان توسط شرکت بازرگانی  -10جدول 

 میلیون ریال -هزار تن 1392و  1391های سال

 شرح

۱۳9۱ ۱۳92 

وزن گندم 

 شدهخریداری
 تعداد مراکز ارزش ریالی

وزن گندم 

 شدهخریداری
 ارزش ریالی

تعداد 

 مراکز

 82 5۴26802 66۷ ۷۱ 259۳۳8۴ 5۷0 فارس

 68۱ ۳9۱0۳۷۴۴ ۴822 ۳59 882۴82۳ 20۴۴ کشور

 ۱2 9/۱۳ 8/۱۳ ۷/۱9 ۳/29 8/2۷ درصد(سهم )

 ۱۳92مأخذ: آمارنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران، 

 

 انبارها -3-2

و تعداد انبار  6واحد، تعداد انبار سرپوشیده معمولی  ۳، تعداد سیلوهای گندم استان ۱۳9۴در سا  

اند. همچنین موجودی او  داشته هزار تن ظرفیت 5۱0برابر  واحد بوده که درمجموع 8روباز بوده 

است. گندم واردشده  یافتهافزایشتن بوده که نسبت به سا  قبل  ۳۱8296سا  سیلوهای استان 

تن بوده است. گندم صادرشده از سیلو نیز  ۷9۴۴52به سیلو شامل خرید از داخل استان به میزان 

تن  ۳20۱05یلوها به میزان تن و تحویل به سایر س ۴22۷۴9شامل تحویل به کارخانه به میزان 

 (.۱2 و ۱۱جداو  است )بوده 

 

 هزار تن هاتعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و نوع انبار ذخیره گندم آن-11جدول 

 سا 

 نوع انبار ذخیره گندم سیلوی گندم

 ظرفیت تعداد
 روباز سرپوشیده معمولی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

۱۳90 ۴ ۱55 ۷ ۱80 9 ۴60 

۱۳9۱ ۳ ۱55 6 ۱55 8 200 

۱۳92 ۳ ۱55 6 ۱55 8 200 

۱۳9۳ ۳ ۱55 6 ۱55 8 200 

۱۳9۴ ۳ ۱55 6 ۱55 8 200 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 تن عملكرد سیلوهای گندم در استان -12جدول 

 موجودی او  سا  سا 
 گندم واردشده به سیلو

 کشوراز خارج  هااز سایر استان خرید از داخل استان

۱۳90 29۷962 889000 0 5950 

۱۳9۱ ۱۱۴۴80 59688۳ 0 2۳۳56 

۱۳92 ۱۷9208 6۷۷0۷9 26500 0 

۱۳9۳ ۱2۷۴5۱ 86۱56۴ 28۱۴5 0 

۱۳9۴ ۳۱8296 ۷9۴۴52 0 0 

 

 عملكرد سیلوهای گندم در استان -12ادامه جدول 

 سا 
 گندم صادرشده از سیلو

 موجودی آخر سا 
 به سایر سیلوهاشده تحویل تحویل به کارخانه

۱۳90 ۷20000 ۳58۴۳2 ۱۱۴۴80 

۱۳9۱ 5268۳0 295۱۳ ۱۷8۳۷6 

۱۳92 56۴000 ۱8۱۳۳6 ۱2۷۴5۱ 

۱۳9۳ 5۴۱000 ۱5۷86۴ - 

۱۳9۴ ۴22۷۴9 ۳20۱05 - 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 هزینه و درآمد خانوار

 هاقیمتشاخص  -1

، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان در ۱۳90سا  پایه  بر اساس

درصد  9/۱۱بوده که درصد تغییر آن نسبت به سا  قبل )میزان تورم(،  ۷/2۱۷برابر  ۱۳9۴سا  

( شاخص بهای کاالها و خدمات ۱۳90)بر اساس سا  پایه  ۱۳9۳است. در سا   شدهمحاسبه

 (.۱)جدو   درصد بوده است ۱۴میزان تورم و  6/۱9۴مصرفی خانوارهای شهری استان 

 

 1390 -94شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان:  -1دول ج

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 *۱۳9۱ ۱۳90 شرح

 ۷/2۱۷ 6/۱9۴ ۷/۱۷0 ۴/۱29 ۱/260 شاخص

 9/۱۱ ۱۴ 9/۳۱ ۴/29 20 تورم

 است.تغییریافته  ۱۳90به  ۱۳8۳، سا  پایه از ۱۳9۱در سا   *

 (۱۳90)سا  پایه =  ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

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

 درصد تغییر شاخص قیمت ،۱۳9۴در سا  میزان تورم در کدام گروه از کاالها بیشتر بوده است. 

است. بیشترین  شدهمحاسبهدرصد  9/۱۱ ،سا  قبل نسبت به کاالها و خدمات خانوارهای شهری

بعدازآن است.  بودهدرصد  ۴/20میزان آن  بوده که گروه آموزشقیمت مربوط به  درصد تغیر

 درصد تغییربیشترین درصد(  9/۱6درصد( و بهداشت و درمان ) 5/۱9های تفریح و فرهنگ )گروه

درصد( بوده  2/۳وط به گروه ارتباطات )کمترین درصد تغییر قیمت نیز مرب. اندداشتهقیمت را 

 (.2جدو  است )
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 1390-94 های منتخب کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری:شاخص قیمت گروه -2جدول 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 های کاالها و خدماتگروه
 درصد تغییرات

9۴-۱۳9۳ 

 9/۱۱ ۷/2۱۷ 6/۱9۴ ۷/۱۷0 ۴/۱29 ۱/260 شاخص کل

 6/۱2 0/25۱ ۳/22۳ 0/20۷ ۱۴8 8/۳00 هاو آشامیدنیها خوراکی

 ۴/۴ 5/۳08 2/295 ۳/286 ۱/۱89 228 دخانیات

 ۴/۱۱ ۷/255 ۷/229 ۴/۱95 ۳/۱۳6 ۳/26۳ پوشاک و کفش

 ۳/۱۱ ۷/۱۷۷ 8/۱59 9/۱۳9 2/۱۱5 6/2۴۳ هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

 ۱/8 2/2۴۱ 6/22۳ ۴/202 ۱۴0 2۳۷ خانگی و تعمیر و نگهداریمبلمان و لوازم

 9/۱6 0/2۴9 ۳/2۱۳ ۱۷۴ 5/۱2۴ 5/۳02 بهداشت و درمان

 8/8 ۳/222 8/20۴ ۱68 ۱/۱25 2/220 ونقلحمل

 2/۳ 2/۱29 8/۱25 2/۱2۱ ۴/۱۱۱ 8/۱00 ارتباطات

 5/۱9 9/26۴ ۴/22۱ ۱/۱۷0 5/۱29 6/۱92 تفریح و فرهنگ

 ۴/20 2/۱65 ۷/۱۳۷ 9/۱22 ۴/۱۱0 2/25۳ آموزش

 9/۱5 ۷/292 ۱/252 2/2۱۳ 6/۱۴5 2/29۱ رستوران و هتل

 ۷/8 8/226 ۱/208 ۴/۱88 ۴/۱52 2۷6 کاالها و خدمات متفرقه

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 درآمد سرانه -2

شده که نسبت به سا  قبل، میلیون ریا  محاسبه ۱0۳درآمد سرانه استان برابر  ۱۳92در سا  

میلیون ریا  بوده  6/۱۳0، برابر ۱۳92در سا  درآمد سرانه کشور . یافته استافزایشدرصد  5/۳۷

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

 (.۳است )جدو  

 1389-93درآمد سرانه استان و کشور:  -3جدول 

 میلیون ریال

 ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 ۱۳89 شرح
 درصد تغییرات

 9۳-92 

 5/۱5 2/۱۱9 ۱0۳ 9/۷۴ 50 2/۴2 درآمد سرانه استان

 ۱/۱۳ 5/۱۴۷ 6/۱۳0 0/98 5/8۳ 5/6۳ درآمد سرانه کشور

 - ۱5 ۱۴ ۱5 ۱۴ ۱5 رتبه استان

 و محاسبات مربوطه ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان و کشور، سا  
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 توزیع درآمد و ضریب جینی -3

در سا   .باشدمیچگونگی توزیع درآمد  گیریاندازه هایمعیاریکی از شاخص ضریب جینی 

، ضریب جینی با استفاده از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سطح مناطق ۱۳9۴

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

 ضریب جینی کهطوریمدها در مناطق شهری استان بوده است. بهبدتر شدن وضعیت توزیع درآ

یافته است. ولی ضریب جینی افزایش ۱۳9۴در سا   ۳6/0به  ۱۳9۳در سا   ۳5/0از  شهری

بهتر شدن وضعیت  دهندهنشانکه  یافتهکاهشنسبت به سا  قبل  ۱۳9۴روستایی استان در سا  

 (.۴ست )جدو  توزیع درآمد در مناطق روستایی استان بوده ا

 

 1390-94ضریب جینی شهری و روستایی استان و کشور:  -4جدول  
 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 شرح

 استان
 ۳6/0 ۳5/0 ۳0/0 ۳6/0 ۳5/0 ضریب جینی شهری

 29/0 ۳2/0 ۳2/0 ۳5/0 ۳۳/0 ضریب جینی روستایی

 کشور
 ۳۷/0 ۳6/0 ۳5/0 ۳5/0 ۳6/0 ضریب جینی شهری

 ۳۴/0 ۳۴/0 ۳2/0 ۳۳/0 ۳۴/0 ضریب جینی روستایی

 ۱۳9۴نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار، سا   -مأخذ: مرکز آمار ایران 
 

 های شهری و روستاییهزینه ساالنه خانوار -4

میلیون ریا  بوده که  8/26۳های ساالنه یک خانوار شهری استان، ، متوسط هزینه۱۳9۴در سا  

یافته است. این میزان تغییر برای یک خانوار شهری افزایشدرصد  9/۱6نسبت به سا  قبل 

 (.5درصد بوده است )جدو   ۱2کشور 

 

 1390-94های ساالنه یک خانوار شهری استان و کشور: متوسط هزینه -5جدول 
 میلیون ریال

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 عنوان
 درصد تغییرات

9۴-9۳ 

 9/۱6 8/26۳ 225 ۱98 ۱9۷ ۱50 فارس

 0/۱2 262 2۳۴ 9/205 2/۱6۴ ۷/۱۳2 کشور

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان و کشور، سا  
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 8/۱55های ساالنه یک خانوار روستایی استان، ، متوسط هزینه۱۳9۴همچنین در سا  

یافته است. این میزان تغییر برای یک درصد افزایش ۱0میلیون ریا  بوده که نسبت به سا  قبل 

 (.6درصد بوده است )جدو   8/5خانوار روستایی کشور 
 

 1390-94های ساالنه یک خانوار روستایی استان و کشور: متوسط هزینه -6جدول  
 میلیون ریال

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 عنوان
 درصد تغییرات

9۴-9۳ 

 0/۱0 8/۱55 0/۱۳5 0/۱29 ۳/۱۳9 2/۱08 فارس

 8/5 9/۱۴6 5/۱۳8 6/۱29 ۱/۱08 9/8۳ کشور

 ۱۳9۴سالنامه آماری استان و کشور، سا  مأخذ:  
 

 غیرخوراکی خانوارهای استان هایهزینهسهم  -5

توان گفت می ها کاهش یابد،های غیرخوراکی در کل هزینهطو  یک دوره اگر سهم هزینهدر 

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

 یافته است.رفاه خانوار افزایشگفت 

های غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی ، سهم هزینه۱۳9۴در سا  

های غیرخوراکی در هزینه ساالنه درصد بوده است. سهم هزینه ۱/62درصد و  5/۷6به ترتیب 

درصد  ۱/59رصد و د ۳/6۷به ترتیب برابر با  ۱۳9۳خانوارهای شهری و روستایی استان در سا  

های غیرخوراکی خانوارهای شهری نسبت به سا  قبل تغییر ، سهم هزینهترتیباینبهبوده است. 

که  یافتهافزایشبرای خانوارهای روستایی  یادشدهسهم  کهدرحالیچندانی نکرده است. 

 (.۷بهبود سطح رفاه خانوارهای روستایی استان بوده است )جدو   دهندهنشان
 

-94 های غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی:سهم هزینه -7جدول 

1390 
 سا 
 منطقه

۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 5/۷6 ۳/۷6 ۱/۷۴ 8/۷2 ۷6 شهری )درصد(

 ۱/62 ۱/59 5/5۷ 6/5۷ 65 روستایی )درصد(

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  



 53 تورم و هزینه و درآمد خانوار 

 منابع درآمدی خانوارهای استان -6

بگیری، به ترتیب بیشترین ، درآمدهای متفرقه و درآمد از حقوق۱۳9۴تا  ۱۳90های طی سا 

بگیری حقوقدرآمد از  ، سهم۱۳9۴در سا  اند. سهم را در منابع درآمدی خانوارهای شهری داشته

 است یافتهدرآمد از مشاغل آزاد افزایشولی سهم  یافتهکاهشنسبت به سا  قبل  و متفرقه،

 (.8)جدو  

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

94-1390 

 سا 

 نوع درآمد
۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 (درصد)جمع 

 9/29 ۷/۳0 ۴/۳۱ 6/2۷ ۱/2۴ بگیریدرآمد از حقوق

 8/8 ۳/۱۱ 2/۱۳ ۴/۱۱ ۷/۱۱ بخش عمومی 

 ۱/0 0/0 ۱/0 08/0 28/0 بخش تعاونی 

 0/2۱ ۳/۱9 0/۱8 ۱/۱6 ۱/۱2 بخش خصوصی 

 0/۱5 5/۱۳ 8/۱۴ ۷/۱6 9/۱8 درآمد از مشاغل آزاد:

 5/۱ ۷/۱ 5/۱ 2/۱ 6/۱ کشاورزی 

 5/۱۳ 9/۱۱ ۳/۱۳ 5/۱5 ۳/۱۷ غیر کشاورزی 

 ۱/55 8/55 ۷/5۳ 5/55 8/56 درآمدهای متفرقه:

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 
درآمدهای متفرقه و درآمد از  ،۱۳9۳تا  ۱۳90های در مورد خانوارهای روستایی طی سا 

. اندداشتهبگیری، به ترتیب بیشترین سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستایی استان را حقوق

درآمدهای متفرقه بیشترین سهم از منابع  همراهدرآمد از مشاغل آزاد به  ۱۳9۴ولی در سا  

در رتبه بعدی قرارگرفته  بگیریحقوقداشته و درآمد از  استان را نوارهای روستاییدرآمدی خا

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

94-1390 
 سا 

 نوع درآمد
۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 (درصد)جمع 

 9/28 ۳/۳2 ۱/29 8/2۴ 6/2۳ بگیریحقوق درآمد از

 ۴/۳ ۷/2 8/2 ۱/5 6 بخش عمومی 

 2/0 ۳/0 ۱/0 ۱/0 0۷/0 بخش تعاونی 

 ۱/25 ۴/29 2/26 5/۱9 5/۱۷ بخش خصوصی 

 ۴/۳2 6/28 9/28 ۷/28 ۱/26 درآمد از مشاغل آزاد

 5/۱9 6/۱8 ۱۷ 8/۱6 ۱/۱۷ کشاورزی 

 9/۱2 ۱0 8/۱۱ 9/۱۱ 9 غیر کشاورزی 

 ۷/۳8 ۳9 ۴2 ۳/۴6 2/50 درآمدهای متفرقه

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

نیز  ۱۳9۴و  ۱۳9۳های مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری و روستایی استان در سا 

 شده است.ارائه ۱0در جدو  

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

 میلیون ریال

 درآمدها 
درصد  ۱۳9۴ ۱۳9۳

 تغییرات
9۴-۱۳9۳ 

 درصد مبلغ درصد مبلغ

ی
هر
ش

 

 ۱/2۴ ۱00 2/29۴ ۱00 ۳/2۳۷ متوسط کل

 0/۱0 9/29 ۷/8۷ ۷/۳0 6/۷2 بگیریدرآمد از حقوق

 5/۳۷ 0/۱5 2/۴۴ 5/۱۳ ۱/۳2 درآمد از مشاغل آزاد

 ۷/22 ۱/55 2/۱62 8/55 ۴/۱۳2 درآمدهای متفرقه

یی
ستا
رو

 

 6/۳۱ ۱00 0/۱۷9 ۱00 ۴/۱۳6 متوسط کل

 9/۱5 9/28 5/5۱ ۳/۳2 ۱/۴۴ بگیریدرآمد از حقوق

 ۷/۴8 ۴/۳2 0/58 6/28 0/۳9 درآمد از مشاغل آزاد

 2/۳0 ۷/۳8 ۳/69 ۱/۳9 ۳/5۳ درآمدهای متفرقه

  ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 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 طور وسیعی در سطح اقتصاد منطقههای اقتصادی بهگیری فعالیتاندازه

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

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

 

 تولید ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت بازار -1

میلیارد ریا   56۴5۱۷، محصو  ناخالص داخلی استان فارس به قیمت بازار معاد  ۱۳9۳در سا  

میلیارد ریا ( را  ۱۱۴8۷۱۷0درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور ) 9/۴بوده که سهمی معاد  

را  پنجم، رتبه موردبحثداده است. در سا  یادشده این استان ازلحاظ شاخص  به خود اختصاص

 های کشور کسب نموده است.در بین استان

میلیارد ریا  بوده  8۷۷۷98های اقتصادی استان معاد  در سا  یادشده، ستانده کل فعالیت

است.  دادههای اقتصادی کشور را تشکیل میدرصد از کل فعالیت ۷/۴که سهمی معاد  

 ۳۱5۳۷0های اقتصادی استان معاد  ، مصرف واسطه کل فعالیتموردبحثهمچنین در سا  

های اقتصادی کشور درصد از کل مصارف واسطه فعالیت ۳/۴میلیارد ریا  بوده که سهمی معاد  

 را به خود اختصاص داده است.

دهد که یهای اقتصادی نشان مبررسی شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده کل فعالیت

 9/۳5درصد و در استان فارس،  9/۳8میزان این شاخص در سا  مذکور در کل کشور معاد  

های اقتصادی استان را درصد ارزش ستانده کل فعالیت 9/۳5دیگر عبارتبه؛ درصد بوده است

هایی دهد. بدیهی است رشته فعالیتافزوده تشکیل میدرصد آن را ارزش ۱/6۴مصرف واسطه و 

افزوده بیشتری را توانند ارزشباشند، میای نسبت مصارف واسطه به ستانده کمتری میکه دار

 .(۱ جدو ) ندینمابین عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرمایه و ... توزیع 
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 واحد: میلیارد ریال 1393مقادیر حساب تولید استان فارس و کشور در سال -1جدول 

 افزودهارزش مصرف واسطه ستانده شرح
 محصو  ناخالص داخلی

 به قیمت بازار

 56۴5۱۷ 562۴28 ۳۱5۳۷0 8۷۷۷98 استان

 ۱۱۴8۷۱۷0 ۱۱۴۳89۱9 ۷28۷۱8۴ ۱8۷26۱0۳ کشور

 9/۴ 9/۴ ۳/۴ ۷/۴ نسبت استان به کشور )درصد(

 ۱۳9۳های کشور، مأخذ: حساب تولید استان

 

، رتبه پنجم را در بین ۱۳9۳استان فارس ازلحاظ میزان تولید ناخالص داخلی در سا   هرچند

های کشور دارا بوده است اما ازلحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه دارای وضعیت استان

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

میلیون ریا  بوده است که از متوسط  2/۱۱9ص در سا  مذکور برای این استان، میزان این شاخ

دهد. ای را نشان میمالحظهباشد و اختالف قابلمیلیون ریا ( پائین تر می 5/۱۴۷) یکشور

هایی همچون هرمزگان، ایالم، سمنان و قزوین پائین میزان این شاخص در سا  یادشده از استان

های استان فارس در زمینه بعد از انقالب اسالمی علیرغم پتانسیل (.2جدو  است )تر بوده 

توریسم و صنعت، رشد اقتصادی استان بطئی بوده است. بخصوص صنایع استان از پیشرفت 

اند هرچند که در بخش کشاورزی با تحوالت بیشتری در مقایسه با چشمگیری برخوردار نبوده

 .ایمهای اقتصادی مواجه بودهسایر بخش
 

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

 1393در سال 

 

 

 

 استان
میلیون سرانه )تولید ناخالص داخلی  میلیارد ریا () یداخلتولید ناخالص 

 رتبه میزان رتبه (درصد)سهم  میزان ریا (

 ۱8 ۱0۴/۳ 8 ۳/5 ۳969۷9 آذربایجان شرقی

 28 ۷9/۷ ۱۴ 2/2 255۱06 آذربایجان غربی

 2۱ ۱02/2 2۳ ۱/۱ ۱۳0۳52 اردبیل

 ۱0 ۱52/8 ۳ 6/۷ ۷6525۷ اصفهان

 9 ۱5۴/۷ 9 ۳/۴ ۳9۴۱۴8 البرز
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ها های کشور و رتبه آنتولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان-2جدول 

 1393در سال 

 

 

 

 استان
میلیون سرانه )تولید ناخالص داخلی  میلیارد ریا () یداخلتولید ناخالص 

 رتبه میزان رتبه (درصد)سهم  میزان ریا (

 ۱۱ ۱52/۳ 28 0/8 8۷586 ایالم

 ۱ ۴05/6 6 ۳/9 ۴۴6۱26 بوشهر

 5 2۱6/۳ ۱ 2۳/۷ 2۷۱6986 تهران

 2۴ 85/۳ 29 0/۷ ۷8۷56 چهارمحا  و بختیاری

 25 8۳/9 ۳۱ 0/6 6۳۷82 خراسان جنوبی

 ۱9 ۱0۳/۷ ۴ 5/۷ 6۴9۴80 خراسان رضوی

 26 82/۷ ۳0 0/6 ۷۴۳۱0 خراسان شمالی

 2 2۳5/۳ 2 9/۷ ۱۱۱۱۷82 خوزستان

 ۱۷ ۱0۷/5 26 ۱/0 ۱۱25۷6 زنجان

 8 ۱5۷/5 2۷ 0/9 ۱0۴285 سمنان

 ۳۱ 59/5 ۱9 ۱/۴ ۱6۱952 سیستان و بلوچستان

 ۱5 ۱۱9/2 5 ۴/9 56۴5۱۷ فارس

 ۱2 ۱۴۷/۱ ۱۷ ۱/6 ۱82080 قزوین

 2۳ 9۴/8 25 ۱/0 ۱۱5۱2۱ قم

 29 ۷9/۳ 2۴ ۱/۱ ۱208۱۷ کردستان

 ۱۴ ۱26/9 ۱0 ۳/۴ ۳8986۱ کرمان

 ۱6 ۱08/۷ ۱6 ۱/9 2۱۴080 کرمانشاه

 ۳ 222/۳ 20 ۱/۳ ۱5۳80۷ و بویراحمدکهگیلویه 

 ۳0 ۷9/0 2۱ ۱/۳ ۱۴۷80۷ گلستان

 20 ۱02/۳ ۱۳ 2/۳ 258560 گیالن

 2۷ 8۱/5 22 ۱/۳ ۱۴6822 لرستان

 ۱۳ ۱2۷/۱ ۷ ۳/5 ۴00928 مازندران

 6 ۱8۱/8 ۱2 2/۳ 26۴۷59 مرکزی

 ۷ ۱۷8/2 ۱۱ 2/6 298586 هرمزگان

 22 ۱0۱/8 ۱8 ۱/6 ۱8۱85۷ همدان

 ۴ 22۱/0 ۱5 2/۱ 2۳58۳5 یزد

 - - - 2/۳ 2622۷2 فرا منطقه

 - ۱۴۷/5 - ۱00 ۱۱۴8۷۱۷0 کل کشور

 ۱۳9۳های کشور، مرکز آمار ایران، حساب تولید استانمأخذ: 
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 عمده اقتصادی در حیات اقتصادی استان هایبخشجایگاه  -2

که از این  بودهمیلیارد ریا   56۴5۱۷، میزان تولید ناخالص داخلی استان معاد  ۱۳9۳در سا  

 افزودهارزشدرصد آن به  6/2۳بخش کشاورزی،  افزودهارزشدرصد آن به  2/2۳رقم معاد  

درصد آن به  9/۴۷بخش ساختمان و  افزودهارزشدرصد آن به  9/۴بخش صنعت و معدن، 

درصد از تولید ناخالص داخلی  ۴/0همچنین بخش خدمات اختصاص داشته است.  افزودهارزش

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

 (.۳ی عملکردی خدماتی، کشاورزی است )جدو  استان دارا

 

 واحد: میلیارد ریال 1393های عمده اقتصادی استان در سال افزوده بخشارزش-3جدول 

 های اقتصادیبخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 2۳/2 ۱۳۱۱۱2 کشاورزی

 2۳/6 ۱۳۳۱۱8 صنعت و معدن

 ۴/9 2۷998 ساختمان

 ۴۷/9 2۷020۱ خدمات

 0/۴ 2088 مالیات بر وارداتخالص 

 ۱00 56۴5۱۷ تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 ۱۳9۳های کشور، مأخذ: 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 ریا  بوده  ۱۳۱۱۱2معاد   ۱۳9۳افزوده بخش کشاورزی استان در سا  کل ارزش

درصد  ۴/۱۱درصد آن متعلق به زیر بخش زراعت و باغداری،  5/8۷است. از این میزان معاد  
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 ۴/0آن متعلق به زیر بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبورعسل و شکار، 

درصد آن به بخش ماهیگیری اختصاص داشته  ۷/0به بخش جنگلداری بوده و درصد، متعلق 

 است.

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

 (.۴باشد )جدو  باغداری نقش غالب را در حیات اقتصادی استان دارا می

 

 1393تان فارس در سال های بخش کشاورزی اسافزوده رشته فعالیتارزش-4جدول 
 ()واحد: میلیارد ریال

 اقتصادی هایبخشزیر 
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 8۷/5 ۱۱۴682 زارعت و باغداری

 ۱۱/۴ ۱۴95۳ و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و 

 0/۴ 592 جنگلداری

 0/۷ 885 ماهیگیری

 ۱00 ۱۳۱۱۱2 جمع

 ۱۳9۳های کشور، استان مأخذ: حساب تولید

 

 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 ریا  بوده  ۱۳۳۱۱8معاد   ۱۳9۳افزوده بخش صنعت و معدن استان در سا  ارزش

درصد،  ۳/۴۳افزوده زیر بخش معدن، رزشدرصد آن متعلق به ا ۷/۷است. از این میزان معاد  
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افزوده بخش تأمین آب و برق و درصد، متعلق به ارزش ۴9افزوده بخش صنعت و متعلق به ارزش

 (5جدو  باشد )گاز طبیعی می
 

 1393های بخش صنعت و معدن استان فارس در سال افزوده رشته فعالیتارزش-5جدول 
 ()واحد: میلیارد ریال

 صنعت و معدنهای زیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 ۷/۷ ۱0۱85 معدن

 ۴۳/۳ 5۷698 صنعت

 ۴9/0 652۳5 تأمین آب و برق و گاز طبیعی

 ۱00 ۱۳۳۱۱8 جمع

 ۱۳9۳های کشور، مأخذ: حساب تولید استان
 

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

درصد( را به خود اختصاص داده است. در زیر  ۴9افزوده )گاز طبیعی، بیشترین ارزشو برق و 

های درصد، ساخت کک و فرآورده 99/۴0بخش صنعت )ساخت(، صنایع غذائی با سهمی معاد  

ساخت مواد و  درصد و 9۴/۱۴ای با سهمی معاد  های هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت

افزوده را به خود درصد به ترتیب بیشترین ارزش 58/۱2  محصوالت شیمیایی با سهمی معاد

های اقتصادی اند. رشته فعالیت ساخت فلزات اساسی، نقش کمرنگی را در فعالیتاختصاص داده

افزوده زیر بخش درصد ارزش 5۷/0که در سا  موردبررسی، تنها طوریکند. بهاستان ایفا می

 (.6ه است )جدو  صنعت )ساخت(، به این فعالیت اختصاص داشت

 
 

 1393استان فارس در سال  (ساخت)های بخش صنعت افزوده رشته فعالیتارزش-6جدول 

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

 درصد()سهم  میزان

 ۴0/99 2۳6۴9 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 0/00 0 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 ۱/۷6 ۱0۱8 ساخت منسوجات



 61 ناخالص داخلی استان تولید 

 1393استان فارس در سال  (ساخت)های بخش صنعت افزوده رشته فعالیتارزش-6جدول 

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

 درصد()سهم  میزان

 0/۱0 59 آوری و رنگ کردن خزساخت پوشاک، عمل

 0/0۱ ۷ دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 0/۱9 ۱۱0 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 0/۳۳ ۱90 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 0/۱0 59 شدههای ضبطانتشار، چاپ و تکثیر رسانه

 ۱۴/9۴ 86۱9 ایهای هستهحاصل از تصفیه نفت و سوختهای ساخت کک و فرآورده

 ۱2/58 ۷25۷ ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

 ۳/9۱ 2256 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 ۱0/6۱ 6۱2۳ ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 0/5۷ ۳29 ساخت فلزات اساسی

 6/58 ۳۷9۴ جز محصوالت و تجهیزاتساخت محصوالت فلزی فابریکی به

 2/۳۴ ۱۳52 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 0/0۱ ۷ آالت دفتری، حسابداری و محاسباتیساخت ماشین

 2/۱۳ ۱229 بندی نشده در جای دیگرهای برقی طبقهآالت و دستگاهساخت ماشین

 0/۱۷ ۱00 ها و وسایل ارتباطیساخت رادیو و تلویزیون و دستگاه

 0/2۳ ۱۳2 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و انواع ساعت

 0/۷6 ۴۳6 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

 0/08 ۴9 ونقلساخت سایر تجهیزات حمل

 ۱/2۴ ۷۱۳ بندی نشده در جای دیگرساخت مبلمان، مصنوعات طبقه

 0/۳6 2۱0 بازیافت

 ۱00 5۷698 جمع

 ۱۳9۳های کشور، حساب تولید استانمأخذ: 
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 بخش سـاختمان -2-3

میلیارد ریا  بوده است. محدوده  2۷998معاد   ۱۳9۳افزوده بخش ساختمان استان در سا  ارزش

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

های زیر های صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تجاری و ساختمانها شامل ساختمانساختمان

باشد. رو و خط انتقا  نیرو میآهن، فرودگاه، متبنایی از قبیل سد، سیلو، بند، تونل، پل، جاده، راه

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

های اقتصادی در فرآیند تولید ای تولیدشده در اکثر بخشبخش ساختمان از کاالهای واسطه

تصادی های اقهای 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

درصد تولید ناخالص داخلی  9/۴افزوده این بخش در استان ، ارزش۱۳9۳خواهد داشت. در سا  

درصد، به  6/56افزوده این بخش، داده است. در سا  یادشده از کل ارزشاستان را تشکیل می

ها، اختصاص داشته درصد به زیر بخش سایر ساختمان ۴/۴۳های مسکونی و زیر بخش ساختمان

 (.۷است )جدو  

 

 واحد: میلیارد ریال 1393های ساختمان استان فارس در سال افزوده زیر بخشارزش-7جدول 
 

 های ساختمانزیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد) سهم میزان

 56/6 ۱5855 های مسکونیساختمان

 ۴۳/۴ ۱2۱۴۳ هاسایر ساختمان

 ۱00 2۷998 جمع

 چ۱۳9۳های کشور، مأخذ: حساب تولید استان

 

 بخش خدمـات -2-4

این  بوده است.ریا   میلیارد 2۷020۱معاد   ۱۳9۳افزوده بخش خدمات استان در سا  ارزش

 :گرددمیزیر بخش عمده تقسیم  9بخش به 

 وسایل نقلیه و کاالها، تعمیر فروشیخرده، فروشیعمده -

 هتل و رستوران -
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 ، انباری داری و ارتباطاتونقلحمل -

 مالی هایگریواسطه -

 وکارکسبمستغالت، کرایه و خدمات  -

 تأمین اجتماعی اداره امور عمومی، دفاعی و -

 آموزش -

 اجتماعی مددکاریبهداشت و  -

 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی -

 

 ،«، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشیخرده، فروشیعمده» هایبخش، ۱۳9۳در سا  

به ترتیب با « و انبارداری و ارتباطات ونقلحمل»و  «وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب»

بخش خدمات  افزودهارزشبیشترین سهم را در  ،درصد ۷/۱6و  ۱/25، 2/2۷سهمی معاد  

خدمات به بخش  هایبخشدر بین زیر  افزودهارزشسهم کمترین  یادشده،در سا   .اندداشته

 ۴/2) سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگیدرصد( و بخش  9/۱هتل و رستوران )

 (.8)جدو   ( اختصاص داشته استدرصد
 

 واحد: میلیارد ریال 1393های خدمات استان فارس در سال افزوده زیر بخشارزش -8جدول 

 های خدماتزیر بخش
 افزودهارزش

 (درصد) سهم میزان

 2۷/2 ۷۳۴8۴ فروشی تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی، خردهعمده

 ۱/9 50۴9 هتل و رستوران

 ۱6/۷ ۴5۱۷۴ ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل

 ۱/8 ۴9۳۳ های مالیگریواسطه

 25/۱ 6۷6۷0 وکارمستغالت، کرایه و خدمات کسب

 8/9 2۴۱۳6 دفاعی و تأمین اجتماعیاداره امور عمومی، 

 ۷/۳ ۱9۷86 آموزش

 8/۷ 2۳۴99 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 2/۴ 6۴۷0 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 ۱00 2۷020۱ جمع

 ۱۳9۳های کشور، مأخذ: حساب تولید استان
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 اقتصادی استان هایفعالیتمزیت نسبی رشته  -3

به از رابطه زیر  (Revealed Comparative Advantage) آشکارشدهشاخص مزیت نسبی 

 :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  افزودهارزشداخلی استان با سهم 

ان دارای مزیت نسبی یک بود آن بخش در است 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 افزودهارزشمعیار اصلی این شاخص جهت تعیین مزیت نسبی، 

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 گیریاندازهبنابراین، این شاخص، مزیت نسبی بالفعل را ؛ باشد

رشته فعالیت اقتصادی استان،  ۷2، در بین گرددمی، مشاهده 9طور که در جدو  همان

پس از فعالیت مذکور، بیشترین  (، اختصاص دارد.۳0/2آب ) یتبیشترین مزیت نسبی به فعال

بخش زراعت و باغداری یکی از  ( است.۱9/2زراعت و باغداری )مزیت نسبی استان در بخش 

رشته فعالیت اقتصادی  ۷2در بین  کهطوریبه. استاقتصادی استان  هایبخش ترینمهم

درصد(. استان به دلیل شرایط آب و  ۳2/20)اختصاص داده است  به خودرا  افزودهارزشبیشترین 

اصلی تولید  هایکانونوسیع کشاورزی و امکانات مناسب یکی از  هایدشتهوایی متنوع، 

زراعی  هایزمینمیزان  ازلحاظ. این استان گرددمیمحصوالت زراعی و باغی کشور محسوب 

بخش  افزودهارزش i در استان 

 تولید ناخالص داخلی استان

RCAi= بخش افزودهارزش  i در کشور   

 تولید ناخالص داخلی کشور
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و در خصوص تولید غالت همواره  باشدمیکشور حائز  هایاستانزیر کشت رتبه سوم را در بین 

. همچنین مقام او  سطح زیر کشت و تولید ذرت دهدمیمقام او  کشور را به خود اختصاص 

در کشور به استان فارس اختصاص دارد و در سایر محصوالت زراعی و باغی نیز دارای  ایدانه

های ساخت شبخ. پس از بخش زراعت و باغداری، باشدمیمناسب در سطح کشور  هایرتبه

از حیث مزیت نسبی در ( 6۴/۱( و توزیع گاز طبیعی )88/۱ها )محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 بعدی قرار دارند. هایاولویت
 

( و دباغی و 0.0۱آهن )راه هایفعالیترشته فعالیت، رشته  ۷2در بین  موردبررسیدر سا  

. اندبودهمزیت نسبی در استان  تریننپاییدارای (، 02/0پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی )

 ونقلحملو  رشته فعالیت ساخت محصوالت از توتون و تنباکو دوگفتنی است که استان در زمینه 

 (.9)جدو   آبی فعالیتی نداشته است

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

1393 

 ریال میلیارد مبالغ:

 هم: درصدس

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
مزیت 
 نسبی

 2/۱9 9/2۷ 20/۳2 ۱۱۴682 ۴2882 ۱5۷56۴ زراعت و باغداری

دامداری، مرغداری، پرورش 
کرم ابریشم و زنبورعسل و 

 شکار
۴۴50۴ 29552 ۱۴95۳ 2/65 2/9۷ 0/89 

 ۱/۱6 0/09 0/۱0 592 20۷ ۷99 جنگلداری

 0/۳2 0/۴9 0/۱6 885 595 ۱۴80 ماهیگیری

 0/۱9 ۷/۷۳ ۱/۴۷ 8۳0۱ ۴60 8۷6۱ نفت خام و گاز طبیعی

 0/۳9 0/85 0/۳۳ ۱88۴ 5۷5 2۴59 سایر معادن

ساخت محصوالت غذایی و 
 هاانواع آشامیدنی

8۷6۳6 6۳98۷ 2۳6۴9 ۴/۱9 2/2۳ ۱/88 

ساخت محصوالت از توتون و 
 تنباکو

0 0 0 0/00 0/0۳ 0/00 
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 ریال میلیارد مبالغ:

 هم: درصدس

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
مزیت 
 نسبی

 0/50 0/۳6 0/۱8 ۱0۱8 2090 ۳۱0۷ ساخت منسوجات

آوری و ساخت پوشاک، عمل
 رنگ کردن خز

۱۳2 ۷۳ 59 0/0۱ 0/0۴ 0/26 

دباغی و پرداخت چرم و سایر 
 محصوالت چرمی

۱8 ۱۱ ۷ 0/00 0/05 0/02 

ساخت چوب و محصوالت 
 چوبی

225 ۱۱5 ۱۱0 0/02 0/06 0/۳2 

ساخت کاغذ و محصوالت 
 کاغذی

565 ۳۷5 ۱90 0/0۳ 0/۱5 0/22 

انتشار، چاپ و تکثیر 
 شدههای ضبطرسانه

۱28 69 59 0/0۱ 0/05 0/2۱ 

های ساخت کک و فرآورده
حاصل از تصفیه نفت و 

 ایهای هستهسوخت
2۴۷65 ۱6۱۴۷ 86۱9 ۱/5۳ 2/9۷ 0/5۱ 

محصوالت ساخت مواد و 
 شیمیایی

۱589۴ 86۳۷ ۷25۷ ۱/29 2/86 0/۴5 

ساخت محصوالت از 
 الستیک و پالستیک

۷۳0۴ 50۴8 2256 0/۴0 0/۳۷ ۱/08 

ساخت سایر محصوالت کانی 
 غیرفلزی

۱۳۳2۷ ۷20۴ 6۱2۳ ۱/08 ۱/۱9 0/9۱ 

 0/0۳ 2/0۴ 0/06 ۳29 ۷۷0 ۱099 ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزی 
آالت و ماشینجز فابریکی به

 تجهیزات
92۴8 5۴5۴ ۳۷9۴ 0/6۷ 0/59 ۱/۱۴ 

آالت و ساخت ماشین
بندی نشده در تجهیزات طبقه

2۳98 ۱0۴5 ۱۳5۳ 0/2۴ 0/5۱ 0/۴۷ 
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 ریال میلیارد مبالغ:

 هم: درصدس

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
مزیت 
 نسبی

 جای دیگر

آالت دفتری، ساخت ماشین
 حسابداری و محاسباتی

۱8 ۱۱ ۷ 0/00 0/0۳ 0/0۴ 

آالت و ساخت ماشین
بندی های برقی طبقهدستگاه

 جای دیگرنشده در 

288۱ ۱652 ۱229 0/22 0/26 0/8۴ 

ساخت رادیو و تلویزیون، 
 ها و وسایل ارتباطیدستگاه

۱۷9 ۷8 ۱0۱ 0/02 0/0۳ 0/59 

ساخت ابزار پزشکی، ابزار 
اپتیکی، ابزار دقیق و انواع 

 ساعت

260 ۱28 ۱۳2 0/02 0/0۷ 0/۳۳ 

ساخت وسایل نقلیه موتوری، 
 تریلر و نیم تریلر

۱0۳۳ 596 ۴۳6 0/08 ۱/08 0/0۷ 

ساخت سایر تجهیزات 
 ونقلحمل

2۳6 ۱88 ۴9 0/0۱ 0/08 0/۱۱ 

ساخت مبلمان و مصنوعات 
بندی نشده در جای طبقه

 دیگر

۱92۴ ۱2۱۱ ۷۱۳ 0/۱۳ 0/2۱ 0/60 

 0/۷۴ 0/05 0/0۴ 2۱0 ۳۴2 552 بازیافت

 ۱/۳9 ۱/۴6 2/0۳ ۱۱۴۳9 2۳۷2 ۱۳8۱۱ برق

 ۱/6۴ 5/۴6 8/98 506۷۷ ۳۳5۳ 5۴0۳0 توزیع گاز طبیعی

 2/۳0 0/2۴ 0/55 ۳۱۱9 ۱90۳ 5022 آب

 ۱/۴6 ۱/9۳ 2/8۱ ۱5855 ۱906۳ ۳۴9۱8 های مسکونیساختمان

 0/9۳ 2/۳2 2/۱5 ۱2۱۴۳ ۱۷۱52 29295 هاسایر ساختمان

فروشی، فروشی، خردهعمده
 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها

۱02۳۷۷ 2889۳ ۷۳۴8۴ ۱۳/02 ۱5/06 0/86 

 ۱/۱۳ 0/۱9 0/2۱ ۱2۱۳ ۱۷6 ۱۳88 هتل و خوابگاه
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 ریال میلیارد مبالغ:

 هم: درصدس

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
مزیت 
 نسبی

 0/۷8 0/8۷ 0/68 ۳8۳6 ۴۷59 8595 رستوران

 0/0۱ 0/۱۳ 0/00 8 8۷ 95 آهنراه

 ۱/۱9 6/09 ۷/2۷ ۴۱068 ۱۳۷85 5۴85۳ ایونقل جادهحمل

 0/۷۷ 0/0۷ 0/05 ۳05 ۱۱8 ۴2۳ ایونقل لولهحمل

 0/00 0/۱8 0/00 0 0 0 ونقل آبیحمل

 ۱/25 0/۱۷ 0/2۱ ۱۱9۷ ۱۷۷8 29۷5 ونقل هواییحمل

 0/28 0/6۳ 0/۱8 989 ۳65 ۱۳5۴ خدمات پشتیبانی و انبارداری

 0/۱9 ۱/5 0/28 ۱60۷ ۱52۷ ۳۱۳۴ پست و مخابرات

 0/۴2 0/86 0/۳6 20۴9 ۴۴۴9 6۴9۷ بانک

های مالی و گریسایر واسطه
 هاهای جنبی آنفعالیت

82۱ ۱2۱ ۷00 0/۱2 0/۴9 0/25 

 0/68 0/5۷ 0/۳9 2۱8۴ ۷8۱ 2965 بیمه

 خدمات واحدهای مسکونی
 شخصی

۴۷۳62 ۴۱85 ۴۳۱۷۷ ۷/65 6/95 ۱/۱0 

 خدمات واحدهای مسکونی
 اجاری

۱58۳۷ ۱۳98 ۱۴۴۳9 2/56 2/۴2 ۱/06 

خدمات واحدهای 
 غیرمسکونی

۳۷9۱ 869 2922 0/52 0/5 ۱/0۴ 

 0/5۴ 0/22 0/۱2 6۷6 ۱2۷ 80۳ خدمات دالالن مستغالت

 0/65 ۱/۷۷ ۱/۱۴ 6۴56 ۱980 8۴۳۷ وکارکسبکرایه و خدمات 

 0/62 0/98 0/60 ۳۴۱۱ ۷۴۴ ۴۱55 امور عمومی

 0/۷5 ۱/۴۷ ۱/۱۱ 62۴8 ۱۱۱0 ۷۳58 خدمات شهری

 ۱/26 ۱/۳9 ۱/۷5 98۷5 ۳۷20 ۱۳59۴ امور دفاعی

 0/8۴ 0/۷۴ 0/62 ۳۴98 ۳۷8 ۳8۷6 امور انتظامی

 ۱/0۳ 0/۱9 0/20 ۱۱06 5۱۴ ۱620 تأمین اجتماعی اجباری

 ۱/۴9 0/۷9 ۱/۱8 66۳۴ ۱۳۷ 6۷۷۱ آموزش ابتدائی دولتی

 ۱/0۱ 0/05 0/05 285 ۷5 ۳60 آموزش ابتدائی خصوصی
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 ریال میلیارد مبالغ:

 هم: درصدس

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
مزیت 
 نسبی

متوسطه عمومی و  آموزش
ای متوسطه فنی و حرفه

 دولتی

۷9۴8 ۱59 ۷۷88 ۱/۳8 ۱/06 ۱/۳0 

متوسطه عمومی و  آموزش
ای متوسطه فنی و حرفه

 خصوصی

۳۴۱ 65 2۷5 0/05 0/06 0/8۱ 

 0/5۳ 0/6۳ 0/۳۴ ۱899 2۱۱8 ۴0۱۷ آموزش عالی دولتی

 0/9۱ 0/۴۴ 0/۴0 2256 ۷20 29۷6 آموزش عالی خصوصی

 ۱/۱2 0/06 0/0۷ ۳۷8 50 ۴28 ساالن دولتیآموزش بزرگ

ساالن آموزش بزرگ
 خصوصی

۳9۳ ۱2۴ 269 0/05 0/06 0/80 

 ۱/۴0 ۱/۷6 2/۴6 ۱۳89۴ ۱۷2۴ ۱56۱8 بهداشت و درمان دولتی

 ۱/2۳ ۱/22 ۱/5۱ 8505 2255 ۱0۷60 و درمان خصوصی بهداشت

 ۱/۱۳ 0/0۴ 0/05 255 8۷ ۳۴۳ دامپزشکی

 0/62 0/2۴ 0/۱5 8۴5 ۱8۴ ۱029 مددکاری اجتماعی

 0/5۳ 0/99 0/52 295۴ ۷0۳ ۳65۷ و ورزشی تفریحی، فرهنگی

 0/۳8 0/۱ 0/0۴ 2۱۳ ۱00۷ ۱2۱9 مذهبی و سیاسی

 ۱/۱0 0/5۳ 0/59 ۳۳0۳ ۷52 ۴055 سایر خدمات

 - 99/58 99/6۳ 562۴29 ۳۱5۳۷0 8۷۷۷98 جمع

 - 0/۴2 0/۳۷ 2088 - - خالص مالیات بر واردات

 - ۱00 ۱00 56۴5۱۷ - - تولید ناخالص داخلی
 

 ۱۳9۳های کشور، مأخذ: حساب تولید استان
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 رشد تولید ناخالص اسمی استان -4

درصد برخوردار بوده  ۴/۱5از رشدی برابر  ۱۳92-9۳تولید ناخالص داخلی اسمی استان طی دوره 

درصد( در همین دوره بوده است.  ۴/۱۳کشور )که باالتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی 

درصد  5/25، از رشد متوسط ساالنه ۱۳8۷-9۳همچنین میزان این شاخص در استان، طی دوره 

 درصد داشته است. 2۱طور متوسط ساالنه رشدی برابر ه و در سطح کشور بهبرخوردار بود

از رشدی  ۱۳92-9۳همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه استان به قیمت جاری طی دوره 

درصد برخوردار بوده است. طی دوره  ۱/۱2درصد و در سطح کشور از رشدی برابر  ۳/۱۴برابر 

درصد  5/۱9درصد و در کشور،  ۱/2۴شده در استان، ، رشد متوسط ساالنه شاخص یاد9۳-۱۳8۷

 (.۱0بوده است )جدو  

 

 1387-93های محصول ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت جاری طی سال-10جدول 

 شرح
 استان

۱۳8۷ ۱۳89 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ 

ی
ت جار

قیم
تولید ناخالص داخلی به قیمت  

 (میلیارد ریا )بازار 
۱۴۴۳۱9 202۴۳8 ۳5۱۷۳5 ۴89۳05 56۴5۱۷ 

تولید ناخالص داخلی سرانه به 

 (میلیون ریا )قیمت بازار 
6/۳2 6/۴۴ 8/۷5 ۳/۱0۴ 2/۱۱9 

 

 محصول ناخالص داخلی استان و ...-10ادامه جدول 

 شرح
 کشور

۱۳8۷ ۱۳89 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ 

ی
ت جار

قیم
قیمت  تولید ناخالص داخلی به 

 (میلیارد ریا )بازار 
۳655۱95 ۴855862 ۷۴2080۱ 

۱0۱25۷2

۴ 

۱۱۴8۷۱۷

0 

به  تولید ناخالص داخلی سرانه

 قیمت بازار )میلیون ریا (
6/50 5/65 6/9۷ 6/۱۳۱ 5/۱۴۷ 

 نشریات مرکز آمار ایران های مختلف،های کشور، سا مأخذ: حساب تولید استان

 



 71 وپرورشآموزش  

 

 

 
 

 بخش دوم

 

 و فرهنگی امور اجتماعی
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 73 وپرورشآموزش  

 

 

 

 

 امور اجتماعی و فرهنگی

 

 پرورش و آموزش -

 آموزش عالی -

 بهداشت و درمان -

 بهزیستی و تأمین اجتماعی -

 فرهنگ و هنر -

 جهانگردیگردی و ایران -

 بدنیتربیت -

 امور قضایی -
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 75 وپرورشآموزش  

 وپرورشآموزش

 میـزان باسوادی در استان -1

ساله و  6، میزان باسوادی در جمعیت ۱۳90بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

. میزان باسوادی در درصد بوده است 8/8۴درصد و  ۳/86باالتر استان فارس و کشور به ترتیب 

 (درصد ۱/8۱درصد و  ۴/88در کشور ) درصد ۳/8۳درصد و  ۳/89و زنان استان به ترتیب مردان 

درصد )در کشور به  9/۷9درصد و  ۴/89استان به ترتیب  روستاییو باسوادی در نقاط شهری و 

، استان فارس ازنظر میزان باسوادی بعد از ۱۳90بوده است. در سا   درصد( ۱/۷5و  6/88ترتیب 

 و قم در رتبه هفتم قرارگرفته است. اصفهان ان، البرز، سمنان، یزد،های تهراستان

 

 تعداد سواد آموزان استان -2

نفر  ۴۴۷۳۳های نهضت سوادآموزی استان، ، تعداد سوادآموزان تحت پوشش دوره۱۳9۴در سا  

نفر در دوره تحکیم  6۱99نفر در دوره انتقا  و  ۷۷5۴نفر در دوره سوادآموزی،  ۳0۷80شامل 

درصد از این تعداد سوادآموز، در  9/52است.  یافتهافزایشدرصد  ۳۷ده که نسبت به سا  قبل، بو

 (.۱اند )جدو  مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی بوده

 
های نهضت سوادآموزی استان برحسب نقاط سوادآموزان تحت پوشش دوره -1جدول 

 1394و  1393 هایسالشهری و روستایی: 

 سا 
 دوره

 نقاط روستایی نقاط شهری جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع 

۱۳9۳ 

 6۴92 2228 8۷20 59۴2 2۳۷2 8۳۱۴ ۱2۴۳۴ ۴600 ۱۷0۳۴ دوره سوادآموزی

 ۱۱0 ۳6۳9 ۳۷۴9 ۳29۱ 6۱ ۳۳52 ۳۴0۱ ۳۷00 ۷۱0۱ دوره انتقا 

 ۴800 ۴۱۳ 52۱۳ ۳۱22 ۱۷2 ۳29۴ ۷922 585 850۷ دوره تحکیم

۱۳9۴ 

 9522 ۴8۴6 ۱۴۳68 55۷۷ ۱08۳5 ۱6۴۱2 ۱5099 ۱568۱ ۳0۷80 سوادآموزیدوره 

 ۳0۳2 2۴6 ۳2۷8 ۳9۱5 56۱ ۴۴۷6 69۴۷ 80۷ ۷۷5۴ دوره انتقا 

 ۳۱0۷ ۳۱۴ ۳۴2۱ 2256 522 2۷۷8 5۳6۳ 8۳6 6۱99 دوره تحکیم

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 ان استانآموزدانش -3
 انآموزدانشتعداد  -3-1

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

درصد  2نفر بوده که نسبت به سا  تحصیلی قبل  826۷66برابر  ۱۳9۴-95سا  تحصیلی 

 ، معاد ۱۳9۴-95آموزان استان فارس در سا  تحصیلی است. از مجموع دانش یافتهکاهش

اند که این نسبت در مقایسه با سا  قبل، تغییر چندانی درصد دختر بوده 9/۴8 درصد پسر و ۱/5۱

 (.2)جدو  نیافته است 

 

 آموزان استان برحسب جنستعداد دانش -2جدول  

 سا  تحصیلی
 آموزانتعداد دانش

 پسر جمع
 سهم
 )درصد(

 دختر
 سهم
 )درصد(

92-۱۳9۱ 809089 ۴۱6۳۴۴ ۴/5۱ ۳92۷۴5 6/۴8 

9۳-۱۳92 ۷9۳85۳ ۴06905 2/5۱ ۳869۴8 8/۴8 

9۴-۱۳9۳ 8۴۳۴۱۳ ۴۳۳8۷9 ۴/5۱ ۴095۳۴ 6/۴8 

95-۱۳9۴ 826۷66 ۴22688 ۱/5۱ ۴0۴0۷8 9/۴8 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا   

 

 ان استانآموزدانشتحصیلی از کل  هایدورهسهم  -3-2

درصد در دوره  6/0، معاد  ۱۳9۴-95آموزان استان فارس در سا  تحصیلی از تعداد کل دانش

درصد در دوره  22درصد در دوره ابتدایی،  5۳ دبستانی،درصد در دوره پیش 6/۴استثنایی، 

 ۱/0 سا  ودرصد در دوره تکمیلی بزرگ 2/۳درصد در دوره متوسطه دوم،  ۴/۱6متوسطه او ، 

 (.۳اند )جدو  سا  مشغو  به تحصیل بودهدرصد در دوره عمومی بزرگ
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آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان به تفكیک دوره تحصیلی داد کل دانشتع -3جدول  

 1394-95و جنس در سال تحصیلی 
 دختر پسر سهم دوره )درصد( تعداد دانش آموز تحصیلی دوره

9۴-۱۳9۳ 8۴۳۴۱۳  

95-۱۳9۴ 826۷66  

 ۱92۷ 298۷ 6/0 ۴9۱۴ استثنایی

 ۱9669 ۱8۷۷2 6/۴ ۳8۴۴۱ دبستانیپیش

 2۱2۱2۱ 22590۴ 0/5۳ ۴۳8025 ابتدایی

 88560 9۳59۳ 0/22 ۱82۱5۳ متوسطه دوره او 

 ۷0025 65۷5۳ ۴/۱6 ۱۳5۷۷8 متوسطه دوره دوم

 ۳85 ۴99 ۱/0 88۴ سا عمومی بزرگ

 ۱۱۳9۱ ۱5۱80 2/۳ 265۷۱ سا تکمیلی بزرگ

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا   

 

 استان امكانات آموزشی -4

 869۷برابر  ،۱۳9۴-95های دولتی و غیرانتفاعی استان در سا  تحصیلی کل آموزشگاهتعداد 

است. همچنین در سا  تحصیلی  یافتهافزایشواحد بوده که نسبت به سا  تحصیلی قبل اندکی 

که نسبت باب بوده  ۳9۴۱۱استان  مدارس دولتی و غیرانتفاعی های دایرکالستعداد کل فوق، 

 (.۴است )جدو   یافتهافزایشدرصد  5/۱ ،به سا  تحصیلی قبل

 

 های تحصیلیامكانات آموزشی استان فارس به تفكیک دوره -4جدول  

 کارکنان دفتری و اداری کارکنان آموزشی کالس آموزشگاه دوره تحصیلیسا  و 

9۴-۱۳9۳ 869۷ ۳88۱2 ۳89۱۱ ۱۷۳۳5 

95-۱۳9۴ 8۷06 ۳9۴۱۱ ۳8580 ۱80۱5 

 ۴98 ۱08۷ 880 26۳ استثنایی

 ۱9۳۴ ۱02۷ ۱9۳۴ ۱05۷ دبستانیپیش

 6098 ۱696۱ ۱892۳ ۳8۷۷ ابتدایی

 ۳8۳۱ 8828 ۷5۴۴ ۱528 متوسطه دوره او 
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 های تحصیلیامكانات آموزشی استان فارس به تفكیک دوره -4جدول  

 5660 ۱065۳ ۷۱60 ۱۳55 متوسطه دوره دوم

 (۱) (۱) 8۱ 69 سا عمومی بزرگ

 (۱) (۱) 2889 55۷ سا تکمیلی بزرگ

روزانه عهده دار انجام وظایف امور مربوط به دوره های شبانه نیز (: کارکنان آموزشی، دفتری و اداری دوره های ۱)

 ی باشند.

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 وزشیـآم هایشاخص -5

آموز در کالس در مقاطع ابتدایی، متوسطه او  ، شاخص تراکم دانش۱۳9۴-95در سا  تحصیلی 

بوده که نسبت به سا  تحصیلی قبل در مقاطع  ۱9و  ۱/2۴، ۱/2۳و متوسطه دوم به ترتیب 

ابتدایی و متوسطه او  با افزایش و در مقطع متوسطه دوم با کاهش مواجه بوده است. شاخص 

 2/9و  9/۱0سا  نیز به ترتیب در کالس در مقاطع عمومی و تکمیلی بزرگآموز تراکم دانش

آموز به کارمند است. نسبت دانش یافتهکاهشبوده که نسبت به سا  قبل در هر دو مقطع، 

بوده  ۷/۱2و  6/20، 8/25آموزشی در مقاطع ابتدایی، متوسطه او  و متوسطه دوم به ترتیب 

دایی و متوسطه او  نسبت به سا  قبل افزایش و در مقطع است. این شاخص نیز در مقاطع ابت

  (.5است. )جدو   یافتهکاهشمتوسطه دوم 
 

 های آموزشی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی استانشاخص -5جدول 

 آموزشی دوره سا  تحصیلی
 آموزدانشتراکم 
 دایر(کالس )در 

به  آموزدانشنسبت 
 کارمند آموزشی

کل به آموزدانشنسبت 
 انکارمند

 (آموزشی، دفتری و اداری)

9۴-۱۳9۳ 

 ۴/۱۷ ۳/2۳ 6/22 ابتدایی

 ۷/۱۱ 5/۱6 2۴ متوسطه او 

 5/9 9/۱۴ ۱/2۱ دوممتوسطه 

95-۱۳9۴ 

 0/۱9 8/25 ۱/2۳ ابتدایی

 ۴/۱۴ 6/20 ۱/2۴ متوسطه او 

 ۳/8 ۷/۱2 0/۱9 دوممتوسطه 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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آموز )دولتی و غیرانتفاعی( دانشازلحاظ تراکم (، ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

 هایاستاناستان فارس در بین و متوسطه دوم،  های ابتدایی، متوسطه او در کالس، در دوره

مربوط به استان دارای  ۱رتبه ) قرار داشته است ۱5و  2۱ ،20 هایرتبه ترتیب در کشور به

آموز در کالس در دوره دانشتراکم  باشد(. بر این اساس، رتبه استان ازلحاظمی ین تراکمکمتر

بدتر شده  های ابتدایی و متوسطه دوممتوسطه او  نسبت به سا  قبل تغییرنیافته ولی در دوره

 است.

یادشده، استان  هایدر دورهبه کارمند آموزشی  آموزدانشنسبت همچنین ازلحاظ شاخص 

استان دارای است )قرار داشته  ۱۴و  ۱۷، ۱5 هایرتبهدر به ترتیب  مقایسه با کل کشور فارس در

در  رتبه استان ازلحاظ این شاخص. باشد(می ۱رتبه  آموز به کارمند آموزشیکمترین نسبت دانش

 های متوسطه او  و متوسطه دوم نسبت به سا  تحصیلی قبل بدتر شده است.دوره

 

 غیررسمی ایحرفهفنی و  هایآموزش -6

مرکز بوده که  ۴8ای غیررسمی استان های فنی و حرفه، تعداد مراکز ثابت آموزش۱۳9۴در سا  

از کل  نفر بوده است. ۱09نسبت به سا  قبل تغییر نیافته است. تعداد مربیان فعا  این مراکز 

یژه زنان بوده مرکز و ۱8مرکز ویژه مردان،  ۳0ای استان های فنی و حرفهمراکز ثابت آموزش

درصد  ۴/۱۳نفر بوده که نسبت به سا  قبل  ۴۳۴22است. تعداد آموزش دیدگان این مراکز 

 (.6است )جدو   یافتهافزایش

 

ای فارس: مراکز ثابت، مربیان فعال و آموزش دیدگان اداره کل آموزش فنی و حرفه– 6جدول 

94-1390 

 سا 
مراکز  تعداد مراکز ثابت

 مشترک

موزش آ مربیان فعا 
 زن مرد جمع ویژه زنان ویژه مردان جمع دیدگان

۱۳90 ۴0 2۴ ۱5 ۱ ۱00 99 ۱ ۳650۷ 

۱۳9۱ ۴۴ 2۷ ۱۴ ۳ 98 9۷ ۱ ۴۳۷۷۴ 

۱۳92 ۴۷ 2۷ ۱6 ۴ ۱0۴ ۱02 2 ۴8۳89 

۱۳9۳ ۴8 2۷ ۱5 6 ۱۱2 ۱09 ۳ ۳828۱ 

۱۳9۴ ۴8 ۳0 ۱8 0 ۱09 ۱0۷ 2 ۴۳۴22 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 ایحرفه، تعداد مراکز ثابت آموزش فنی و (۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

از این کشور بوده و  ایحرفهدرصد مراکز ثابت آموزش فنی و  ۷، معاد  ۱۳9۴استان در سا  

در رتبه چهارم قرارگرفته که نسبت  خراسان رضویو  اصفهان ،های خوزستاننظر، بعد از استان

 انیمربدرصد از تعداد  6همچنین استان فارس با دارا بودن . تغییر نکرده است به سا  قبل

درصد از تعداد آموزش دیدگان  6ای کشور و ز ثابت آموزش فنی و حرفهمراک رسمی و پیمانی()

 و چهارم کشور قرارگرفته است. های ششمبه ترتیب در رتبه مراکز یادشده

 

 

  



 81 آموزش عالی  

 آموزش عالی

 کارکنان آموزش عالی-1 

وقت مؤسسات آموزش عالی استان  ، آموزشگران دانشگاهی تمام۱۳9۴-95در سا  تحصیلی 

درصد از  ۷/۷۱یافته است. درصد افزایش 5/۱نفر بوده که نسبت به سا  تحصیلی قبل  ۴۴۴6

وقت در این اند. از مجموع آموزشگران دانشگاهی تمامآموزشگران یادشده مرد و مابقی زن بوده

جداو  )اند هیأت علمی بوده نفر غیر 9۴درصد( هیأت علمی و  8/9۷نفر ) ۴۳52 سا  تحصیلی،

 .(2و  ۱

 

 آموزش عالی استان بر حسب جنس وقت مؤسساتآموزشگران دانشگاهی تمام -1جدول  

 زن مرد جمع سا  تحصیلی

9۱-۱۳90 ۴28۴ ۳2۷۴ ۱0۱0 

92-۱۳9۱ ۴0۱۴ ۳0۱0 ۱00۴ 

9۳-۱۳92 ۴065 ۳0۱۳ ۱052 

9۴-۱۳9۳ ۴۳80 ۳208 ۱۱۷2 

95-۱۳9۴ ۴۴۴6 ۱۳89 ۱25۷ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا   

 

 آموزش عالی استان برحسب مرتبه علمیوقت مؤسسات آموزشگران دانشگاهی تمام-2جدول 

 جمع سا  تحصیلی
غیر هیأت  هیأت علمی

 مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد علمی

9۱-۱۳90 ۴28۴ 2۱۱ ۳56 ۱۳25 ۱908 ۱6۳ ۳2۱ 

92-۱۳9۱ ۴0۱۴ 220 ۳۷۱ ۱۳86 ۱8۷8 8۴ ۷5 

9۳-۱۳92 ۴065 2۳2 ۳۷۷ ۱50۱ ۱869 52 ۳۴ 

9۴-۱۳9۳ ۴۳80 2۴۴ ۴۱2 ۱۷80 ۱۷98 55 9۱ 

95-۱۳9۴ ۴۴۴6 2۷5 ۴62 ۱9۴2 ۱668 5 9۴ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 شدگاننامثبت -2

نفر دانشجوی جدید در مؤسسات آموزش عالی استان  58۴۴۱، تعداد ۱۳9۴-95در سا  تحصیلی 

است.  یافتهکاهشدرصد  ۴/۳اند که نسبت به سا  قبل شدهنامهای مختلف تحصیلی ثبتدر دوره

درصد و  8/۴۱درصد، دانشگاه آزاد اسالمی  ۷/5۱ها و مراکز آموزش عالی دولتی دانشگاه

اند. بر این شدگان را به خود اختصاص دادهنامدرصد از این تعداد ثبت 5/6مؤسسات غیرانتفاعی 

ه سا  قبل ها و مراکز آموزش عالی دولتی نسبت ب، سهم دانشگاهیادشدهاساس در سا  تحصیلی 

است. از مجموع  یافتهکاهشافزایش و سهم دانشگاه آزاد اسالمی و مؤسسات غیرانتفاعی 

 ۴/۴8درصد در دوره کاردانی،  5/28های استان در این سا  تحصیلی، شدگان دانشگاهنامثبت

های درصد در دوره 6/۳درصد در دوره کارشناسی ارشد و  5/۱9درصد در دوره کارشناسی، 

 (.۳اند )جدو  مشغو  به تحصیل شده و تخصصی ایحرفهدکترای 

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

سهم استان فارس از کل  ۱۳9۴-95اساس اطالعات سالنامه آماری کشور، در سا  تحصیلی بر 

( بوده که نسبت به سا  قبل تغییر نیافته است. نسبت 5رتبه درصد ) ۳/5دانشجویان کشور 

 ۳/۱۴شده که نسبت به سا  قبل نفر محاسبه ۷/۴8دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت استان 

نفر دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت  2/55است. نسبت یادشده در کشور  یافتهکاهشدرصد 

 است. یافتهکاهشبوده که نسبت به سا  قبل 

های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی ، دانشجویان دوره۱۳9۴-95در سا  تحصیلی 

درصد، دانشگاه آزاد  ۷/50ها و مراکز آموزش عالی دولتی نفر بوده که دانشگاه 2۳۳0۴۷استان 

درصد از این تعداد دانشجو را به خود اختصاص  6/۷درصد و مؤسسات غیرانتفاعی  ۷/۴۱اسالمی 

یافته است. از درصد کاهش ۱2اند. تعداد دانشجویان استان نسبت به سا  تحصیلی قبل داده

درصد در دوره کاردانی،  2/20های استان در این سا  تحصیلی، مجموع دانشجویان دانشگاه

های درصد در دوره 5/۴درصد در دوره کارشناسی ارشد و  ۷/۱۳درصد در دوره کارشناسی،  6/6۱

درصد از دانشجویان در  ۷/52اند. همچنین مشغو  به تحصیل بوده و تخصصی ایحرفهدکترای 

 (.۴اند )جدو  سا  تحصیلی یادشده مرد و مابقی زن بوده

 

های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیک دانشجویان دوره -4جدول 

 وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس

 سا  تحصیلی و

 دستگاه اجرایی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

دکترای 

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

9۴-۱۳9۳ 26۴9۷۳ ۱۳92۴0 ۱25۷۳۳ 6۱2۳۴ ۱6۴0۳8 299۳6 55۳5 ۴2۳0 

95-۱۳9۴ 2۳۳0۴۷ ۱22۷۷6 ۱۱02۷۱ ۴۷0۷9 ۱۴۳60۳ ۳۱8۴۳ 5505 50۱۷ 

 وزارت علوم،

 و فناوری تحقیقات
2۷۷66 ۱۳۷2۳ ۱۴0۴۳ 29۳ ۱۷5۳9 ۷09۳ 29۱ 2550 

 ۴۳ 0 202۷ ۴0۱8۱ 0 288۴0 ۱۳۴۱۱ ۴225۱ دانشگاه پیام نور

علمی  دانشگاه جامع

 و کاربردی
۱۷026 ۱05۳5 6۴9۱ 95۱۱ ۷5۱5 0 0 0 
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های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیک دانشجویان دوره -4جدول 

 وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس

 سا  تحصیلی و

 دستگاه اجرایی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

دکترای 

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

 0 0 ۱ ۳669 50 ۱60۷ 2۱۱۳ ۳۷20 دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فنی و 

 ایحرفه
۱۳۳95 ۱0۴2۷ 2968 ۱۱۳۳۴ 206۱ 0 0 0 

وزارت بهداشت، 

و آموزش  درمان

 پزشکی

۱۳۳۱۳ 5262 805۱ ۳9۴ 5۳55 ۱۴85 ۴506 ۱5۷۳ 

های سایر دستگاه

 اجرایی
۴۳۷ ۱52 285 0 ۳2۳ ۱06 0 8 

 8۴۳ ۷08 20۳۳۳ 550۴0 5۱۴9 ۳۷۷62 595۱0 9۷2۷2 دانشگاه آزاد اسالمی

-غیردولتی

 غیرانتفاعی
۱۷86۷ ۷6۴۳ ۱022۴ 5۱۴9 ۱۱920 ۷98 0 0 

 ۱۳9۴استان، سا  مأخذ: سالنامه آماری 

 

 دولتی هایدانشگاه -1 -3

دولتی  ها و مراکز آموزش عالیدر دانشگاه دانشجو ۱۱۷908 تعداد ۱۳9۴-95 تحصیلی در سا 

است. از  یافتهکاهشدرصد  ۷/۱2 قبل تحصیلیکه نسبت به سا   اندبودهدر حا  تحصیل استان 

درصد،  5/2۳علوم، تحقیقات و فناوری های وابسته به وزارت دانشگاهسهم  این تعداد دانشجو

، دانشگاه جامع درصد ۳/۱۱فارس  علوم پزشکیهای درصد، دانشگاه 8/۳5پیام نور  دانشگاه

ای و فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفهدانشگاه مابقی مربوط به و درصد  ۴/۱۴علمی و کاربردی 

 65د در مقطع کاردانی، درص ۳/۱8سایر مؤسسات بوده است. همچنین از این تعداد دانشجو، 

درصد در مقطع دکتری  6/۷درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  ۱/9درصد در مقطع کارشناسی، 

 .(5)جدو  اند ای و تخصصی مشغو  به تحصیل بودهحرفه
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 های دولتی استان برحسب دورهدانشجویان دانشگاه -5جدول 

سا  

 تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

و  ایحرفهدکتری 

 تخصصی

9۳-۱۳92 ۱25۴0۳ ۱۴86۱ 9۴۱۴5 8900 ۷۴9۷ 

9۴-۱۳9۳ ۱۳506۴ 29652 8۷۱۴۷ 99۴۴ 8۳2۱ 

95-۱۳9۴ ۱۱۷908 2۱582 ۷66۴۳ ۱0۷۱2 89۷۱ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 

 های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه - 3-1-1

وابسته به وزارت علوم، های نفر دانشجو در دانشگاه 2۷۷66تعداد  ۱۳9۴-95تحصیلی در سا  

های دانشگاه درصد از دانشجویان ۴/۴9اند که مشغو  به تحصیل بوده تحقیقات و فناوری

ی، کارشناسهای تحصیلی کاردانی، اند. دانشجویان دورهمورداشاره را مردان تشکیل داده

 2/6۳درصد،  ۱/۱به ترتیب  های مذکوردانشگاه ای و تخصصیارشد و دکتری حرفه کارشناسی

 اند.درصد از کل دانشجویان دانشگاه یادشده را تشکیل داده 2/۱0درصد و  5/25درصد، 

 

 های علوم پزشكی استاندانشگاه – 2- 1 -3

استان مشغو  به های علوم پزشکی نفر در دانشگاه ۱۳۳۱۳، تعداد ۱۳9۴ -95در سا  تحصیلی 

اند که این داده های مذکور را زنان تشکیلدرصد دانشجویان دانشگاه 5/60اند که تحصیل بوده

های تحصیلی کاردانی، دوره درصد بوده است. دانشجویان 6/6۱نسبت در سا  تحصیلی قبل 

، درصد 2/۴0درصد،  9/2ای و تخصصی به ترتیب کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه

 اند.درصد از کل دانشجویان را تشکیل داده ۷/۴5درصد و  ۱/۱۱

 

 دانشگاه پیام نور استان - 3 -3-1

دانشجو در دانشگاه پیام نور استان مشغو  به  ۴225۱، تعداد ۱۳9۴ -95در سا  تحصیلی 

یافته است. در سا  تحصیلی درصد کاهش 9/۱۴اند که نسبت به سا  تحصیلی قبل تحصیل بوده

اند که نسبت به درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور استان را زنان تشکیل داده 2/68یادشده، 
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صیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به های تحاست. دانشجویان دوره یافتهکاهشتحصیلی قبل 

درصد از کل دانشجویان را تشکیل داده و مابقی نیز مربوط به دوره  9/۳ درصد و ۱/95ترتیب 

 .دکترای تخصصی بوده است

 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان - 4 -3-1

ان دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی است ۱۷026 ، تعداد۱۳9۴ -95در سا  تحصیلی 

 ۱/۳8است.  یافتهکاهشدرصد  5/۴2اند که نسبت به سا  تحصیلی قبل مشغو  به تحصیل بوده

درصد از دانشجویان دانشگاه  9/55اند. همچنین درصد از دانشجویان دانشگاه یادشده زن بوده

درصد در دوره کارشناسی مشغو  به تحصیل  ۱/۴۴جامع علمی کاربردی در دوره کاردانی و 

 اند.بوده

 

 مؤسسات غیرانتفاعی استان -3-2

نفر  ۱۷86۷برابر  ۱۳9۴ -95استان در سا  تحصیلی  غیرانتفاعی دانشجویان مؤسساتتعداد کل 

های کاردانی، اند. همچنین سهم دورهدرصد از دانشجویان یادشده زن بوده 2/5۷بوده که 

 5/۴درصد و  ۷/66 درصد، 8/28کارشناسی و کارشناسی ارشد از این تعداد دانشجو به ترتیب 

 درصد بوده است.

 

 استان آزاد اسالمیدانشگاه  – 3 -3 

های آزاد اسالمی استان مشغو  به نفر در دانشگاه 9۷2۷2، تعداد ۱۳9۴ -95در سا  تحصیلی 

دانشجویان  یافته است.درصد کاهش ۱2اند که نسبت به سا  تحصیلی قبل تحصیل بوده

درصد و  6/56درصد،  9/20ی، کارشناسی ارشد به ترتیب های تحصیلی کاردانی، کارشناسدوره

 (.6اند )جدو  درصد درصد از کل دانشجویان را تشکیل داده 9/20
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 تحصیلي هایدوره برحسب تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي استان -6جدول 

 سا  تحصیلی
 و تخصصی ایحرفهدکترای  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جمع

9۱-۱۳90 ۱20۳86 28۱6۳ ۴/2۳ 80۳80 8/66 ۱۱۱02 2/9 ۷۴۱ 6/0 

92-۱۳9۱ ۱۱2۷82 2۷2۷2 2/2۴ ۷2۷9۷ 5/6۴ ۱۱95۷ 6/۱0 ۷56 ۷/0 

9۳-۱۳92 ۱۱۴0۴5 2۷8۴0 ۴/2۴ 6920۴ ۷/60 ۱58۳۴ 9/۱۳ ۱۱6۷ ۱ 

9۴-۱۳9۳ ۱۱05۴2 25۴۱9 2۳ 6۳966 9/5۷ ۱9۷۱۳ 8/۱۷ ۱۴۴۴ ۳/۱ 

95-۱۳9۴ 9۷2۷2 20۳۴8 9/20 550۴0 6/56 20۳۳۳ 9/20 8۴۳ 9/0 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 آموختگاندانش -4 

 و غیرانتفاعی استان دولتی هایدانشگاه -1 -4

های دولتی، دانشگاه آزاد نفر دانشجو از دانشگاه ۴۱۱۱0تعداد  ۱۳9۳-9۴در سا  تحصیلی 

اند التحصیل شدههای مختلف آموزش عالی فارغاسالمی و مؤسسات غیرانتفاعی استان در دوره

 اند.یادشده زن بوده نالتحصیالدرصد از فارغ 8/۴2که 

درصد،  ۳/5در سا  تحصیلی فوق، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

های علوم درصد، دانشگاه 6/۱۷لمی کاربردی درصد، دانشگاه جامع ع ۴/۱2دانشگاه پیام نور 

درصد و سایر  ۱/9درصد، مؤسسات غیرانتفاعی  8/۴۳درصد، دانشگاه آزاد اسالمی  6/5 یپزشک

اند. از مجموع را به خود اختصاص داده نالتحصیالفارغ درصد از کل 2/6دانشگاه ها 

درصد در دوره  8/2۷به ترتیب های دولتی استان در این سا  تحصیلی، دانشگاه نالتحصیالفارغ

درصد در  2/2درصد در دوره کارشناسی ارشد و  6/8درصد در دوره کارشناسی،  5/6۱کاردانی، 

 (.۷اند )جدو  بوده و تخصصی ایحرفهدکترای های دوره
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 های دولتی استان برحسب جنسیتالتحصیالن دانشگاهتعداد فارغ -7جدول 

 درصد(زنان )سهم  زن مرد آموختگاندانش تعداد  سا  تحصیلی

9۳-۱۳92 ۴۱۷55 2۳29۱ ۱8۴6۴ 2/۴۴ 

9۴-۱۳9۳ ۴۱۱۱0 2۳5۱9 ۱۷59۱ 8/۴2 

 6/52 ۱۱۴۳ ۱029 2۱۷2 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 ۴/68 ۳۴۷6 ۱606 5082 دانشگاه پیام نور

 ۴/۳۴ 268۳ ۴5۳6 ۷2۱9 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 8/۴۳ 202 259 ۴6۱ فرهنگیاندانشگاه 

 8/۳5 ۷5۴ ۱۳5۴ 2۱08 فنی و حرفه ایدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
2۳۱۴ 8۴۳ ۱۴۷۱ 6/6۳ 

 ۴/۳2 58۴۱ ۱2۱65 ۱8006 دانشگاه آزاد اسالمی

 9/5۳ 202۱ ۱۷2۷ ۳۷۴8 مؤسسات غیرانتفاعی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 91 درمانبهداشت و 

 بهداشت و درمان

 امكانات بهداشتی و درمانی استان-1

مؤسسه درمانی فعا  در استان فارس مشغو  فعالیت بوده که تعداد  ۷0، تعداد ۱۳9۴در سا   

کشور ی سالنامه آماراطالعات رشد داشته است. بر اساس  ۱.۴۴قبل، به سا  نسبت ها آن

درصد از کل مؤسسات درمانی فعا  کشور، پس  ۳۴/۷(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱۳9۴)

 هران، رتبه دوم را در این خصوص به خود اختصاص داده است.از استان ت

تخت ثابت بیمارستانی در استان موجود بوده است. در سا   ۱2۱98، تعداد ۱۳9۴در سا  

 5/25های ثابت بیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت برابر یادشده، شاخص تعداد تخت

 بوده است.

درصد از  08/8(، استان فارس با دارا بودن ۱۳9۴ور )کشبر 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

ای سمنان، یزد و تهران در جایگاه هبیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، پس از استان

 گیرد.های کشور قرار میچهارم استان

و درمانگاه( در استان فارس فعا  بوده ) یدرمانمرکز بهداشتی و  526، تعداد ۱۳9۴در سا   

 ۴9/6۷باب ) ۳55کاهش داشته است. از مراکز یادشده  درصد 0.۳۷قبل  که نسبت به سا 

 اند.بوده درصد( روستایی 5۱/۳2باب ) ۱۷۱درصد( شهری و 

 ۱۳9۳نفر در سا   ۱0۴0های علوم پزشکی استان از تعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه

، تغییریافته است. شاخص تعداد پزشکان ۱۳9۴نفر در سا   ۱06۴درصد به  ۳/2با افزایشی برابر 

معیت استان در های علوم پزشکی استان به ازای هر ده هزار نفر جعمومی شاغل در دانشگاه

 نفر پزشک عمومی بوده است. 22/2و  ۱9/2، به ترتیب برابر ۱۳9۴و  ۱۳9۳های سا 

درصد پزشکان عمومی  9/6(، نزدیک به ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در استان فارس مشغو  فعالیت 

 



                       

 

 1394سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   92

در خصوص این متغیر جایگاه سوم در بین  ۱۳9۴س استان فارس در سا  اند. بر همین اسابوده

 های کشور را به خود اختصاص داده است.استان

نفر در  890های علوم پزشکی استان از همچنین تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه

ت. شاخص یافته اس، تغییر۱۳9۴نفر در سا   ۱06۷درصد به  88/۱9با افزایشی برابر  ۱۳9۳سا  

های علوم پزشکی استان به ازای هر ده هزار نفر تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه

است. بر اساس  یافتهافزایش، ۱۳9۴نفر در سا   ۳2/2به  ۱۳9۳نفر در سا   8۷/۱جمعیت از 

درصد پزشکان متخصص شاغل در  ۷/6(، نزدیک به ۱۳9۴کشور )اطالعات سالنامه آماری 

اند. بر همین درمان و آموزش پزشکی کشور در استان فارس مشغو  فعالیت بودهوزارت بهداشت، 

های کشور در خصوص این متغیر جایگاه پنجم در بین استان ۱۳9۴اساس استان فارس در سا  

 را به خود اختصاص داده است.

ی نفر بهورز در روستاها ۱968باب خانه بهداشت با نیروی کار  ۱0۱0، تعداد ۱۳9۴در سا   

، به ترتیب ۱۳9۳استان فعا  بوده است که ازنظر تعداد خانه بهداشت و بهورز نسبت به سا  

به ازای هر ده  ۱۳9۴دهند. بدین ترتیب در سا  درصد افزایش نشان می 92/0کاهش و  ۳۳/۷

باب خانه بهداشت موجود بوده است. میزان این  ۱۱/2هزار نفر جمعیت روستایی استان تعداد 

 باب بوده است. ۳/2نیز برابر  ۱۳9۳  شاخص در سا

نفر بهورز مشغو  ارائه  ۱۱/۴به ازای هر ده هزار نفر جمعیت روستایی استان،  ۱۳9۳در سا  

بوده است. الزم به ذکر است که  نفر ۱۱/۴به  ۱۳9۴اند. میزان این شاخص در سا  خدمات بوده

برابر  ۱۳9۳ استان فارس در سا های بهداشت سهم بهورزان زن از کل بهورزان فعا  در خانه

 یافته است.درصد افزایش ۳/۷0به  ۱۳9۴درصد بوده که در سا   2/۷0

 02/6(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

های خراسان رضوی و مازندران، رتبه های بهداشت فعا  کشور، پس از استاندرصد از کل خانه

 ا در این خصوص به خود اختصاص داده است.سوم ر
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 بوده که در سا  باب ۴۴0برابر  ۱۳9۳استان در سا   های تشخیص طبیتعداد آزمایشگاه

های یافته است. سهم بخش خصوصی از واحدهای یادشده نیز در سا باب افزایش ۴58به  ۱۳9۴

 بوده است. درصد ۴8/۴۱و  ۴/۴۱به ترتیب  ۱۳9۴و  ۱۳9۳

درصد از کل  ۱/8(، استان فارس با دارا بودن ۱۳9۴کشور )العات سالنامه آماری بر اساس اط 

های تشخیص طبی کشور، پس از استان تهران، رتبه دوم را در این خصوص به خود آزمایشگاه

 اختصاص داده است.

 8.6۴با رشدی برابر  ۱۳9۳باب در سا   659های موجود در استان فارس از تعداد داروخانه 

های یافته است. سهم بخش خصوصی از داروخانه، افزایش۱۳9۴باب در سا   ۷۱6به درصد 

درصد  56/8۷به  ۱۳9۴درصد بوده که در سا   09/82برابر  ۱۳9۳موجود نیز در سا  

 یافته است.افزایش

 02/۷(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

های تهران، خراسان رضوی و اصفهان رتبه های کشور، پس از استانخانهدرصد از کل دارو

 را در این خصوص به خود اختصاص داده است. چهارم

 2۱6به  ۱۳9۴باب بوده که در سا   2۱۱برابر  ۱۳9۳تعداد مراکز پرتونگاری استان در سا   

درصد  6/52رابر ب ۱۳92یافته است. سهم بخش خصوصی از مراکز یادشده در سا  باب افزایش

 یافته است.درصد افزایش ۷۷/52به  ۱۳9۳بوده که در سا  

درصد از  ۱9/۷(، استان فارس با دارا بودن ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

را  های تهران خراسان رضوی و اصفهان رتبه چهارمکل مراکز پرتونگاری کشور، پس از استان

 اده است.در این خصوص به خود اختصاص د

سنجی، یزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنواییبخشی استان )شامل فتعداد مراکز توان 

باب  605به  ۱۳9۴بوده که در سا   باب 68۱برابر  ۱۳9۳( در سا  سنجی و ارتوپدی فنیبینایی

به  ۱۳9۳درصد در سا   5۱/82است. سهم بخش خصوصی از مراکز یادشده نیز از  یافتهکاهش

 یافته است.، افزایش۱۳9۴درصد در سا   96/8۳
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 ۳5/8(، استان فارس با در اختیار داشتن ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

را در  های تهران و خراسان رضوی، رتبه سومبخشی کشور، پس از استاندرصد از کل مراکز توان

 این خصوص به خود اختصاص داده است.

 

 بهداشتی و درمانی استان فارسامكانات  -1جدول  

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ واحد شرح ردیف

 ۷0 69 موسسه تعداد مؤسسات درمانی فعا  ۱

 ۱2۱89 ۱202۷ تخت های ثابت بیمارستانیتعداد تخت 2

 ۴8/25 ۴/25 تخت های ثابت بیمارستانی به ازای ده هزار نفر جمعیت استانتعداد تخت ۳

 ۱06۴ ۱0۴0 نفر دانشگاه علوم پزشکی استانتعداد پزشکان عمومی شاغل در  ۴

 ۱06۷ ۱0۴۴ نفر تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان 5

 526 528 مرکز هاتعداد کل مراکز بهداشتی و درمانی و درمانگاه 6

 ۳55 ۳۴8 مرکز های شهریتعداد مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاه ۷

 ۱۷۱ ۱80 مرکز های روستاییدرمانی و درمانگاهتعداد مراکز بهداشتی  8

 ۱0۱0 ۱090 باب های بهداشت فعا تعداد خانه 9

 ۱968 ۱950 نفر های بهداشتتعداد بهورزان فعا  در خانه ۱0

 ۳۳/۷0 ۳/۷0 درصد زن سهم بهورزان ۱۱

 ۷۷/6 ۳8/۷ باب تعداد خانه بهداشت روستایی فعا  به ازای ده هزار نفر جمعیت روستایی ۱2

 ۴58 ۴۴0 باب هاتعداد آزمایشگاه ۱۳

 ۴۴/۴۳ ۴/۴۱ درصد هاآزمایشگاه سهم بخش خصوصی از کل ۱۴

 ۷۱6 659 باب هاتعداد داروخانه ۱6

 89/8۷ ۷/89 درصد هاسهم بخش خصوصی از کل داروخانه ۱۷

 2۱6 2۱۱ باب تعداد مراکز پرتونگاری ۱9

 ۳8/5۱ 6/52 درصد سهم بخش خصوصی از مراکز پرتونگاری 20

 605 5۳2 باب بخشیتعداد مراکز توان 22

 96/8۳ 5/82 درصد بخشیسهم بخش خصوصی از مراکز توان 2۳

 ۱۳9۴و  ۱۳9۳ مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا 



 95 و تأمین اجتماعی بهزیستی 

 بهزیستی و تأمین اجتماعی

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 

 خواهد گرفت.ی قرار موردبررس ادشدهی یهادستگاهکشوری نیز نام برد. در ادامه عملکرد 

 

 سازمان بهزیستی استان فارس -1

خدمات کارآموزی و بازپروری  به خدمات اجتماعی، توانیموظایف سازمان بهزیستی را  

 ایجاد اشتغا  و کاریابیخدمات  و پیشگیریفرهنگی و ، خدمات یبخشتوان خدماتاجتماعی، 

 :شودیمرداخته پ ادشدهی یهابخشتقسیم کرد که در ادامه به تشریح هرکدام از 
 

 خدمات اجتماعی -1-1 

 ۱۴09از  ی( شهری و روستاییردولتیغخدمات اجتماعی )دولتی و  دهندهارائهتعداد کل واحدهای  

 آنکهحا رسیده است،  ۱۳9۴واحد در سا   ۱۴۳2ش، به افزایدرصد  6/۱، با ۱۳9۳واحد در سا  

 نفر رسیده ۷26۴۳نفر به  ۷6۱0۷ از درصد کاهش، 6/۴با  ادشدهتعداد مددجویان واحدهای ی

به ترتیب  ۱۳9۴و  ۱۳9۳ی هاسا در  خدمات اجتماعی دهندهارائه است. سهم واحدهای دولتی

 ۷/۱۴به ترتیب  نیز ادشدهواحدهای ی درصد کل واحدها و سهم مددجویان 9/۷درصد و  ۷/6

 درصد کل مددجویان بوده است. ۷/۱۳و  درصد

، 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  -

است و تعداد  ماندهباقیواحد بوده که بدون تغییر  25 برابر ۱۳9۴و  ۱۳9۳ ی( در سا روزانهشب
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 ۱۳9۴نفر مددجو در سا   ۴۴0، به ۱۳9۳نفر مددجو در سا   ۴00نیز از  هاآنمددجویان 

 است. یافتهافزایش

نفر  526۷۴و  واحد ۱26۱از  هاآنو تعداد مددجویان  مهدکودکتعداد واحدهای خدمات  -

 افتهیکاهش ۱۳9۴در سا  نفر مددجو  50259و  افزایش واحد ۱26۴به  ۱۳9۳در سا   مددجو

 است.

واحد در  ۱2۳( رانیبگینیازمند )مستمرو  سرپرستیبتعداد واحدهای حمایت از خانوارهای  -

واحد بوده و تعداد مددجویان  ۱۴۳ش افزایدرصد  ۳/۱6با  ۱۳9۴بوده که در سا   ۱۳9۳سا  

نفر  2۱۳26به  ۱۳9۳خانوار( در سا   9506نفر مددجو ) 22۳58 ازدرصد کاهش،  5/2با طه مربو

 است. افتهیکاهش ۱۳9۴خانوار( در سا   926۴مددجو )

در  نفر مددجو 29۱ی از احرفهکننده از واحدهای آموزش فنی و تعداد مددجویان استفاده -

جدو  )است  افتهیافزایش ۱۳9۴در سا   نفر مددجو 6۱8درصد افزایش به  ۴/۱۱2با  ۱۳9۳سا  

۱.) 

 
 خدمات اجتماعی شهری و روستایی دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -1جدول 

 و تعداد مددجویان مربوطه

 نام واحد

۱۳9۳ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد

یبتربیت و نگهداری از کودکان 
 سرپرست

- - 25 ۴00 25 ۴00 

 526۷۴ ۱26۱ 52055 ۱2۳۷ 6۱9 2۴ مهدکودکخدمات 

و  سرپرستیبحمایت از خانوارهای 
 نیازمند

۷0 
 خانوار ۴۱60

5۳ 
 خانوار 5۳۴6

۱2۳ 
 خانوار 9506

 نفر 22۳58 نفر ۱2۴8۴ نفر 98۷۴

 29۱ - - - 29۱ - یاحرفهآموزش فنی و 

 ۳8۴ - - - ۳8۴ - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 ۷6۱0۷ ۱۴09 6۴5۳9 ۱۳۱5 ۱۱۱68 9۴ جمع
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 خدمات اجتماعی... دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -1ادامه جدول 

 نام واحد

۱۳9۴ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد

یبتربیت و نگهداری از کودکان 
 سرپرست

- - 25 ۴۴0 25 ۴۴0 

 50259 ۱26۴ ۴966۱ ۱2۴5 598 ۱9 مهدکودکخدمات 

و  سرپرستیبحمایت از خانوارهای 
 نیازمند

9۴ 
 خانوار ۳95۳

۴9 
 خانوار 5۳۱۱

۱۴۳ 
 خانوار 926۴

 نفر 2۱۳26 نفر ۱۱996 نفر 9۳۳0

 6۱8 - 6۱8 - - - یاحرفهآموزش فنی و 

 - - - - - - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 ۷26۴۳ ۱۴۳2 62۷۱5 ۱۳۱9 9928 ۱۱۳ جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش (، ۱۳9۴اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس
و رتبه استان فارس از  و سهم معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 آورده شده است. 2جدو  مراکز یادشده، در 
 

مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و  -2جدول 

 (1394سال مراکز )این افراد خدمت گیرنده و سهم و رتبه استان فارس از 

 واحد نام

 گیرنده خدمت فرادتعداد ا غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 فارس کشور رتبه
سهم 
 )درصد(

 رتبه

 6 ۳/6 8۷9 2۴602 6 ۴/۴ 26 59۴ سرپرستبی کودکان نگهداری

 ۱5 ۳ 29۴۴0 985۳89 ۴ ۴/9 56 ۱۱۴2 *اجتماعی  هایآسیب

 ۳ ۷/۷ 50259 6۴9۴86 2 8/6 ۱26۴ ۱۴۷58 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

 ۱۳9۴: سالنامه آماری کشور، سا  مأخذ
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 کارآموزی و بازپروری اجتماعیخدمات  -1-2 

با  اجتماعیخدمات کارآموزی و بازپروری  دهنده( ارائهیردولتیغتعداد کل واحدهای )دولتی و  
است.  افتهیاهشک ۱۳9۴واحد در سا   65به  ۱۳9۳واحد در سا   80ز ا درصد تغییر منفی، 8/۱8

 نفر رسیده 202۱5به  نفر ۱۴۳25 از ش،افزای درصد ۱/۴۱نیز با  ادشدهتعداد مددجویان واحدهای ی
 است.

ی اجتماعی، هابحرانخدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی شامل کاهش طالق، مداخله در 
ی هاانجمنطرح خانه سالمت، کودکان خیابانی،  اجتماعی، دهیدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 .باشدیم همیار و خط تلفن کودک

واحد در  ۱۳به  ۱۳9۳واحد در سا   ۱0از  درصد افزایش ۳0با تعداد واحدهای کاهش طالق  
 ۱۳9۳نفر در سا   286۱از  درصد تغییر مثبت، ۴2با  هاآنو تعداد مددجویان رسیده  ۱۳9۴سا  
 است. افتهیشافزای ۱۳9۴نفر در سا   ۴062به 

 ۱۳9۳ یهاسا در درصد افزایش  5/۱2با ی اجتماعی هابحرانتعداد واحدهای مداخله در  -
نفر مددجو  209۷از  هاآنو تعداد مددجویان  رسیده واحد 9و به  یافتهافزایشیک واحد  ،۱۳9۴و 

 است. افتهیشیافزادرصد تغییر  5/۴5با  ۱۳9۴در سا   نفر مددجو ۳05۱به  ۱۳9۳در سا  
 کی ۱۳9۴و  ۱۳9۳ یهاسا اجتماعی در  دهیدبیآستعداد واحد بازپروری زنان و دختران  -
 .است افتهیشدرصد تغییر افزای ۷/6با  نفر ۱6نفر به  ۱5 ده و تعداد مددجویان مربوطه ازواحد بو
تعداد  واحد بوده و یک ۱۳9۴و  ۱۳9۳ یهاسا تعداد واحد طرح خانه سالمت در  -

 است.و بدون تغییر بوده  نفر ۱۱ مددجویان مربوطه
واحد بوده ولی دو  ۱۳9۴و  ۱۳9۳ یهاسا ی نگهداری کودکان خیابانی در واحدهاتعداد  -

 است. افتهیشتغییر کاه ۴/۳با  نفر ۳۱0نفر به  ۳2۱ تعداد مددجویان مربوطه از
 ۱۷۳واحد و  ۳۱به  ۱۳9۳در سا   نفر مددجو ۳28و  واحد ۴9ی همیار از هاانجمنتعداد  -

ییر در درصد تغ ۳/۴۷درصد تغییر در تعداد واحد و  ۷/۳6به ترتیب با  ۱۳9۴در سا  نفر مددجو 
 است. افتهیشکاهتعداد مددجو 

 واحد بوده 8و  9، به ترتیب ۱۳9۴و  ۱۳9۳ یهاسا ی خط تلفن کودک در واحدهاتعداد  -
 9/۴۴با نفر  ۱2592به  نفر 8692 و تعداد مددجویان مربوطه از درصد کاهش داشته ۱/۱۱که 

 (.۳جدو  است ) افتهیدرصد تغییر افزایش
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خدمات کارآموزی و بازپروری  دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -3جدول 

 اجتماعی و تعداد مددجویان مربوطه

 نام واحد

۱۳9۳ 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 
 واحد

 تعداد
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 286۱ ۱0 - - 286۱ ۱0 کاهش طالق

 209۷ 8 - - 209۷ 8 مداخله در بحران

 دهیدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 جتماعی

۱ ۱5 - - ۱ ۱5 

 ۱۱ ۱ - - ۱۱ ۱ طرح خانه سالمت

 ۳2۱ 2 ۳2۱ 2 - - کودکان خیابانی

 ۳28 ۴9 ۳28 ۴9 - - ی همیارهاانجمن

 8692 9 - - 8692 9 خط تلفن کودک

 ۱۴۳25 80 6۴9 5۱ ۱۳6۷6 29 جمع
 

 

 خدمات ... دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -3ادامه جدول 

 نام واحد

۱۳9۴ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 ۴062 ۱۳ - - ۴062 ۱۳ کاهش طالق

 ۳05۱ 9 - - ۳05۱ 9 مداخله در بحران

 دهیدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 اجتماعی

۱ ۱6 - - ۱ ۱6 

 ۱۱ ۱ - - ۱۱ ۱ طرح خانه سالمت

 ۳۱0 2 ۳۱0 2 - - کودکان خیابانی

 ۱۷۳ ۳۱ ۱۷۳ ۳۱ - - ی همیارهاانجمن

 ۱2592 8 - - ۱2592 8 خط تلفن کودک

 202۱5 65 ۴8۳ ۳۳ ۱9۷۳2 ۳2 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
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 یبخشتوانخدمات  -1-3

واحد در سا   269از  ی(ردولتیغدولتی و ) یبخشتوانخدمات  دهندهارائه کل واحدهای تعداد 

نیز در  ادشدهتعداد مددجویان واحدهای ی و افتهیشافزای ۱۳9۴واحد در سا   ۳02به  ۱۳9۳

بنابراین، تعداد واحدهای ؛ نفر بوده است ۱2۷296نفر و  ۱۱898۳ به ترتیب مورداشارهی هاسا 

در مقایسه با سا   ۱۳9۴ی و تعداد مددجویان مربوطه در سا  بخشتوانخدمات  دهندهارائه

سهم واحدهای دولتی  .دهندیمنشان  را درصد افزایش ۷درصد و  ۳/۱2، به ترتیب ۱۳9۳

درصد  ۷/۳۷درصد و  ۴/29به ترتیب  ۱۳9۴و  ۱۳9۳ی هاسا ی در بخشتوانخدمات  دهندهارائه

درصد کل  ۴/82درصد و  ۴/80به ترتیب  واحدها نیز کل واحدها و سهم مددجویان این

واحد بوده است  ۱، 9۳شنوایی در سا   سنجش واحدهایمددجویان بوده است؛ همچنین تعداد 

 (.۴است )جدو   یافتهافزایشواحد  6تعداد به  9۴که در سا  

 
ی در بخشتوانخدمات  دهندهارائه ی(ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 1394و  1393ی هاسال

 نام واحد

۱۳9۳ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 ۱56۱ ۴9 ۱56۱ ۴9 - - روزانه() نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۱۳5۴ 28 ۱۳5۴ 28 - - ی(روز)شبانه نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۱2۷ ۳ ۱2۷ ۳ - - (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 ۴20 6 ۴20 6 - - ی(روزمزمن )شبانهنگهداری بیماران روانی 

 ۳۳9 6 ۳۳9 6 - - روزانه(سالمندان )ی بخشتواننگهداری و 

 ۴88 8 ۴88 8 - - ی(روزشبانهی سالمندان )بخشتواننگهداری و 

 ۱5۴58 29 - - ۱5۴58 29 نگهداری معلو  در خانواده

 ۴86 ۱5 ۴86 ۱5 - - روزانه() نیمعلولی آموزحرفه

 ۳86۷ ۱۴ - - ۳86۷ ۱۴ یوتراپیزیف

 22۷ 2 - - 22۷ 2 یکاردرمان

 2028 ۳ - - 2028 ۳ یگفتاردرمان
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ی در بخشتوانخدمات  دهندهارائه ی(ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 1394و  1393ی هاسال

 نام واحد

۱۳9۳ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 ۱9۱6 ۱ - - ۱9۱6 ۱ سنجش شنوایی

 ۴5 ۱ ۴5 ۱ - - خانواده و کودک ناشنوا

 ۱289 ۱ - - ۱289 ۱ یوپا سازدستکارگاه 

 ۱8500 ۷۴ ۱8500 ۷۴ - - یردولتیغی هاتشکل

 25۴5۷ 29 - - 25۴5۷ 29 یبخشتواناز وسایل کمک  کنندهاستفادهمعلولین 

 5۴2۳ - - - 5۴2۳ - محصلین و دانشجویان معلو  تحت پوشش

 CBR - 2۷۷8۴ - - - 2۷۷8۴معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 ۱22۱۴ - - - 222۱۴ - تحت پوشش ورزش معلولین

 ۱۱898۳ 269 2۳۳20 ۱90 9566۳ ۷9 جمع

 

 ی..بخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4ادامه جدول شماره 

 نام واحد

۱۳9۴ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 ۱888 5۱ ۱888 5۱ - - روزانه() نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۱2۱9 ۳0 ۱2۱9 ۳0 - - ی(روز)شبانه نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۱00 2 ۱00 2 - - (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 ۴80 ۷ ۴80 ۷ - - ی(روزمزمن )شبانهنگهداری بیماران روانی 

 ۴۴0 ۷ ۴۴0 ۷ - - روزانه(سالمندان )ی بخشتواننگهداری و 

 ۴5۷ 8 ۴5۷ 8 - - ی(روزشبانهی سالمندان )بخشتواننگهداری و 

 ۱8225 29 - - ۱8225 29 نگهداری معلو  در خانواده

 ۴۱5 ۱2 ۴۱5 ۱2 - - ی معلولین )روزانه(آموزحرفه
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 ی..بخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4ادامه جدول شماره 

 ۴90۱ ۱2 - - ۴90۱ ۱2 یوتراپیزیف

 ۱0۱0 ۳ - - ۱0۱0 ۳ یکاردرمان

 25۷5 9 ۱۱۱ 5 2۴6۴ ۴ یگفتاردرمان

 ۴59۷ 6 - - ۴59۷ 6 سنجش شنوایی

 50 ۱ - - 50 ۱ خانواده و کودک نابینا

 ۱599 ۱ - - ۱599 ۱ سازی وپادستکارگاه 

 ۱۷25۱ 66 ۱۷25۱ 66 - - یردولتیغی هاتشکل

 ۳۱2۴8 29 - - ۳۱2۴8 29 یبخشتواناز وسایل کمک  کنندهاستفادهمعلولین 

 652۳ - - - 652۳ - محصلین و دانشجویان معلو  تحت پوشش

 CBR 29 ۳20۴۷ - - 29 ۳20۴۷معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 22۷۱ - - - 22۷۱ - تحت پوشش ورزش معلولین

 ۱2۷296 ۳02 22۳6۱ ۱88 ۱0۴9۳5 ۱۱۴ جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
 

مراکز غیردولتی تحت پوشش معاونت (، ۱۳9۴اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس 
در یادشده،  هم و رتبه استان از مراکز، سبخشی سازمان بهزیستی کشور، افراد خدمت گیرندهتوان
 آورده شده است. 5 جدو 

 
مراکز روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی دولتی و غیر تعداد  -5جدول 

 و سهم دولتیتحت پوشش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 (1394این مراکز در کشور )سال  ورتبه استان از

 واحد نام  

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 رتبه سهم )درصد( فارس کشور رتبه

 ۷ ۴/6 ۱8۱0 ۳96۷8 ۷ 5/0 5۱ ۱0۱5 جمع

 8 5/6 5۴5 9۷۴۷ 6 8/0 2۱ 26۳ ذهنی

 8 0/0 0 200 8 0/0 0 2 بلع و دهان

 2۱ ۱/2 ۳8 ۳096 ۱8 ۱/۴ ۱ ۷۱ حرکتی جسمی
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مراکز روزانه، حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی دولتی و غیر تعداد  -5جدول 

 و سهم دولتیتحت پوشش معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 (1394این مراکز در کشور )سال  ورتبه استان از

 واحد نام  

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 رتبه سهم )درصد( فارس کشور رتبه

 2۱ 0 0 ۳2۳ 2۱ 0 0 ۷ نخاعی ضایعه

 ۳ ۱2/5 50 ۴00 ۷ 9/۱ ۱ ۱۱ نابینا و بینا کم

 5 5/8 ۱50 260۴ ۷ ۴/۷ ۳ 6۴ ناشنوا و شنوا کم

 ۴ 8/2 ۳80 ۴6۴۳ 5 ۷/0 ۷ ۱00 سالمند

 ۱۴ 2/2 50 226۴ ۱۳ ۱/۷ ۱ 58 روانی

 ۱۷ ۱/6 2۷ ۱6۷8 ۱۷ ۱/9 ۱ 5۴ رشد نافذ

 ۷ ۳/9 ۴۴2 ۱۱۴6۴ ۷ ۴/۳ ۱۳ ۳02 آموزی حرفه

 ۷ ۳/9 ۱28 ۳259 9 ۳/6 ۳ 8۳ حمایتی تولیدی کارگاه

 ۱۳9۴: سالنامه آماری کشور، سا  مأخذ 

 

 پیشگیری فرهنگی و خدمات -1-4

واحد در  ۱860خدمات فرهنگی و پیشگیری از  دهندهارائهی( ردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد 
 ادشدهاست. تعداد مددجویان واحدهای ی افتهیافزایش ۱۳9۴واحد در سا   ۱950به  ۱۳9۳سا  
اساس، تعداد  نیبر انفر بوده است.  5۴586۱نفر و  ۴۷۷650 به ترتیب مورداشارهی هاسا نیز در 
، در مقایسه با ۱۳9۴خدمات پیشگیری و تعداد مددجویان مربوطه در سا   دهندهارائهدهای واح

 .دهدیمدرصد افزایش نشان  ۳/۱۴درصد و  8/۴، به ترتیب ۱۳9۳سا  
به ترتیب  ۱۳9۴و  ۱۳9۳ی هاسا خدمات پیشگیری در  دهندهارائه سهم واحدهای دولتی

درصد  8/65به ترتیب  واحدها نیز مددجویان ایندرصد کل واحدها و سهم  6/90درصد و  ۷/90
 درصد کل مددجویان بوده است. 5/5۱و 

 ۴۱028ی( از رحضوریغمشاوره مشاوره )از خدمات صدای  کنندهاستفادهتعداد مددجویان  -
 رسیده است. ۱۳9۴نفر در سا   5520۳به  درصد افزایش 5/۳۴، با ۱۳9۳نفر در سا  

به  نفر ۱6969۳درصد افزایش، از  25با  مشاوره حضوری، از کنندهاستفادهتعداد مددجویان  - 
 (.6جدو  است )نفر رسیده  2۱2۱55
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 پیشگیری خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -6جدول شماره 

 نام واحد

۱۳9۳ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد
تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 ۴۱028 ۱ - - ۴۱028 ۱ خدمات صدای مشاور

 ۱6969۳ ۱00 ۱۴92۱۳ 9۴ 20۴80 6 مشاوره حضوری

 20۴682 ۱6۷8 - - 20۴682 ۱6۷8 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 89۴8 2۴ 88۷8 2۳ ۷0 ۱ درمان سرپائی معتادین

 ۳۳80 ۱5 ۳080 ۱۴ ۳00 ۱ مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC - - ۱ 5۳8 ۱ 5۳8مرکز 

 6۱۱ ۱ 6۱۱ ۱ - - درمان بستری معتادین خود معرف

 ۱2۷0 ۴0 ۱2۷0 ۴0 - - ی همیارهاانجمنتحت پوشش 

 ۴۷500 - - - ۴۷500 - هاتیمعلولو  هابیآسی از سازآگاه

 ۴۷۷650 ۱860 ۱6۳590 ۱۷۳ ۳۱۴060 ۱68۷ جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 
 پیشگیری  خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغواحدهای )دولتی و  -6ادامه جدول شماره 

 نام واحد

۱۳9۴ 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد
تعداد  تعداد مددجو

 واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 5520۳ ۱ - - 5520۳ ۱ خدمات صدای مشاور

 2۱2۱55 ۱۱0 ۱8۷008 ۱0۳ 25۱۴۷ ۷ مشاوره حضوری

 20008۳ ۱۷58 - - 20008۳ ۱۷58 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 95۱0 22 9۴0۱ 2۱ ۱09 ۱ درمان سرپائی معتادین

 ۳525 ۱6 ۳2۱۳ ۱6 ۳۱2 ۱ مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC - - 2 ۴۱0 2 ۴۱0مرکز 

 288 ۱ 288 ۱ - - درمان بستری معتادین خود معرف

 ۱68۷ ۴0 ۱68۷ ۴0 - - ی همیارهاانجمنتحت پوشش 

 6۳000 - 6۳000 - - - هاتیمعلولو  هابیآسی از سازآگاه

 5۴586۱ ۱950 26500۷ ۱8۳ 28085۴ ۱۷66 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
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تحت  (مراکز )دولتی و غیردولتی تعداد (،۱۳9۴اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس 
سهم و رتبه استان و  پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 آورده شده است. ۷، در جدو  ادشدهفارس از مراکز ی
 

تعداد مراکز )دولتی و غیردولتی( تحت پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی  -7جدول 

 (1394)سال  مراکزاین رس از کشور و افراد خدمت گیرنده و سهم و رتبه استان فا

 واحد نام

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
 سهم

 )درصد(
 فارس کشور رتبه

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 2 9/2 5520۳ 602۴58 22 ۱/۳ ۱ ۷6 * مشاورصدای 

 ۱ ۱۳/۴ ۱060۱۱ ۷885۱9 ۴ 6/6 ۱۱0 ۱66۳ **حضوری مشاوره 

 9 2/۷ ۳525 ۱۳020۱ ۴ ۷/2 ۱۷ 2۳5 ژنتیکمشاوره 

 ۳ 6/5 ۴05۷8 6209۴۳ 5 5/۴ ۱۴5 2۷0۳ اعتیاد

 ۴ 6/۷ 206008 ۳052۳89 - - - - *** چشمپیشگیری از تنبلی 

های موفق و ناموفق مراکز دولتی و صورت جمع تماسهای گذشته به* اطالعات صدای مشاور در جداو  سا 

های موفق لحاظ مذکور اطالعات تجدیدنظر شده است و تنها اطالعات تماسغیردولتی آورده شده بود. در جدو  

 گردیده است.

که درست های گذشته شامل جمع جلسات و مراجعات بوده است درصورتی** اطالعات مشاوره حضوری در سا 

 ت.شده اساصالح 9۳لغایت  90های آن است که فقط اطالعات مراجعات در کل لحاظ گردد و اطالعات سا 

 ارائه نیست.*** اطالعات دقیق مراکز پیشگیری از تنبلی چشم قابل

 ۱۳9۴: سالنامه آماری کشور، سا  مأخذ

 

 خدمات ایجاد اشتغال و کاریابی -1-5

نفر تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغا  و کاریابی سازمان بهزیستی  256۳ جمعاً ۱۳9۴در سا   

دهد. از افراد درصد افزایش نشان می 8/28معاد   ۱۳9۳که نسبت به سا   اندقرارگرفتهاستان 

نفر  ۱896( مشمو  برنامه امور اجتماعی، درصد 2/9نفر ) 2۳6 ، تعداد۱۳9۴در سا   تحت پوشش

امور ( مشمو  برنامه درصد 8/۱6نفر ) ۴۳۱ ی وبخشتواندرصد( مشمو  برنامه امور  ۷۴)
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 ۴/۷۷درصد،  ۱6به ترتیب  ۱۳9۳ سا در  مورداشارهی هانسبت. اندبودهی و پیشگیری فرهنگ

 (.8درصد بوده است )جدو   6/6و درصد 

 
و  1393ی هاسالمددجویان تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغال و کاریابی در  – 8جدول 

1394 

 نام برنامه
۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 درصد تغییرات
 تعداد مددجو تعداد مددجو

 26- 2۳6 ۳۱9 امور اجتماعی

 2۳/۱ ۱896 ۱5۴0 یبخشتوانامور 

 229 ۴۳۱ ۱۳۱ ی و پیشگیریامور فرهنگ

 28/8 256۳ ۱990 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

 (ره)کمیته امداد امام خمینی  -2

 شهید رجایی و طرح مددجویی طرح -2-1

واحد در سا   ۱۷۱به  ۱۳9۳واحد در سا   ۱۷0، از (ره)تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی  

 است. افتهیشیافزا ۱۳9۴

نفر و  ۱2۷95به نفر  ۱۳5۱9از  کاهش درصد 6/5با  موردحمایتدر همین مدت، تعداد ایتام 

 ۴۱۷۳۳نفر به  68۳0۱ درصد کاهش، از 9/۳8مددجویان موردی طرح مددجویی نیز با  مجموع

 رسیده است. نفر

به مددجویان دو  ی کمیته امدادهایپرداختکل مبلغ مستمری و سایر  ۱۳9۴همچنین در سا  

 .دهدیمرا نشان  کاهشدرصد  86نسبت به سا  قبل  ادشدهی طرح

(، سهم استان فارس از تعداد واحدهای کمیته ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

درصد )رتبه  6/۷ ،کمیتهاین  از مجموع مددجویان (،۱)رتبه  درصد 6/۷ره( در کشور امام )امداد 

( بوده 2درصد )رتبه  ۷ی کمیته امداد به مددجویان هایپرداختمستمری و سایر از کل مبلغ  ( و2

 است.
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امداد امام  تهیموردحمایت اداره کل کم انیرسانی، مددجوواحدهای خدمت -9جدول شماره 

 هاپرداختی ریمعیشت و ساو مبلغ کمک ینیخم
 نفر، میلیون ریال 

ا 
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

ان
جوی
دد
م

*
 

۱۳9۳ ۱۷0 ۱۴۱5۱۱ 8۱556 ۳2۳۱۴0 68۳0۱ 52800 ۱۳5۱9 5۳۳۳۷ 2۱۷0508 

۱۳9۴ ۱۷۱ ۱۴2۱۱0 ۷9۷8۳ ۳2۳090 ۴۱۷۳۳ ۷2۴06 ۱2۷59 55۷96 ۳0۴۴۴۳ 

 86- ۴/6 5/6- ۳۷/۱ ۳8/9- 0/02- 2/2- 0/۴ 0/6 تغییرات درصد

 هامعیشت و سایر پرداختی* کمک

 ۱۳9۴سا  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 و خدمات عمرانی آموزشی، خدمات آموزشی فرهنگی -2-2

به مددجویان تحت پوشش کمیته  شدهارائهی و فرهنگهزینه خدمات آموزشی  ۱۳9۴در سا   

درصد افزایش داشته است. همچنین  56استان فارس نسبت به سا  قبل  (ره)امداد امام خمینی 

درصد و  ۳/۱2و هزینه مربوطه به ترتیب  شدهانجام، تعداد موارد خدمات عمرانی ادشدهدر سا  ی

 واج و هزینه مربوطه نیزازد نهیهزکمکتعداد موارد  ضمناًدرصد افزایش داشته است.  6/2۱2

 درصد افزایش داشته است. ۳/۱58و درصد  ۴/۱۱۷نسبت به سا  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

 سا 

 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

۱۳9۳ ۱9956 8682 680۴9 ۷06۱ 868۳0 ۳۴02 ۳96۴9 2۱۴۷ ۳۷2۱۱ 

۱۳9۴ 2۳۳۷8 ۷9۷8 5298۷ ۷990 ۱۳5۴8۱ ۳820 ۱2۳9۳۴ ۴668 96۱0۴ 

 ۱58/۳ ۱۱۷/۴ 2۱2/6 ۱2/۳ 56 ۱۳/2 22/۱- 8/۱- ۱۷/۱ درصد تغییرات

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری
 

 الحسنهقرضوام خودکفایی و وام  -2-3

خودکفایی اعطایی به مددجویان کمیته امداد امام  یهاوامتعداد موارد و مبلغ  ۱۳9۴در سا   
 یافتهکاهش درصد ۷/26و  درصد 5/60به ترتیب ، ۱۳9۳استان فارس نسبت به سا   (ره)خمینی 

 اعطایی نیز به ترتیب الحسنهقرض یهاوام است. همچنین در همین مدت، تعداد موارد و مبلغ
 .است افزایش داشتهدرصد  9/۳۴درصد و  ۷/۱6
 

اعطایی به مددجویان کمیته امداد امام  الحسنهقرضی خودکفایی و هاوام-11شماره جدول 

 (ره) خمینی
 نفر، میلیون ریال 

 سا 

 شغلی هایفرصتایجاد 

اعطای وام 
 الحسنهقرض

 وام اشتغا  پرداختی

افراد اشتغا  یافته 
 از طریق کاریابی

افراد آموزش فنی 
 دیده ایحرفهو 

صندوق از محل 
 اشتغا  امداد

از محل تسهیالت 
 بانکی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

۱۳9۳ ۱9۳9 ۱2۳۳58 6۳۳۴ ۷99666 ۷۱۱ ۱۴2۷0 ۱۷5۳۱ 2۳۱58۴ 

۱۳9۴ ۷66 90۳۷8 5826 ۷۴5۳05 ۴50 ۱0۱6۴ 20۴56 ۳۱2۴5۳ 

 ۳۴/9 ۱6/۷ 28/8- ۳6/۷- 6/8- 8- 26/۷- 60/5- درصد تغییرات

 ۱۳9۴استان فارس، سا   آماریمأخذ: سالنامه 
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 یو وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -2-4

درصد  ۳/۳نسبت به سا  قبل  یو وجوهات امان یاختصاص یجمع درآمدها ۱۳9۴سا  در 

 یافته است.کاهش

 

استان  (ره)ی کمیته امداد امام خمینی و وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -12جدول شماره 

 فارس

 میلیون ریال

 سا 

جمع درآمدهای 

اختصاصی و وجوهات 

 امانی

 وجوهات امانی درآمدهای اختصاصی

 جمع
درآمدهای 

 محلی

مردمی  هایکمک

 و صدقات
 * ریسا زکات جمع

۱۳9۳ 598۱۴8 2۱80۳8 ۴۷5۱ 2۱۳28۷ ۳80۱۱0 ۱۴5۴5۳ 2۳۴65۷ 

۱۳9۴ 5۷8582 ۱۷8858 ۱06۱۳ ۱682۴5 ۳99۷2۴ 9528۱ ۳0۴۴۴۳ 

 29/۷ ۳۴/5- 5/2 2۱/۱- ۱2۳/۴ ۱8/0- ۳/۳- درصد تغییرات

ها، ها، کفارههای نیکوکاری و عاطفهزدگان، درآمد جشن* شامل کمک به ایتام، کمک حوادث و ساختمان زلزله

 باشد.می سهم السادات و ...

 ۱۳9۴استان فارس، سا   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 اشتغا ،  یامهیبحمایتی و خدمات 

. باشدیم شدهفوتو حمایت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان  یازکارافتادگبازنشستگی، 

ه خدمات درمانی و ... متولی اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بیم تأمینسازمان 

یمقرار  یموردبررس ۱۳9۴را در سا   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  ۱۳9۴در سا   

نفر بوده که نسبت به سا  قبل  2۴۴88 هید و امور ایثارگران استان فارسپوشش سازمان بنیاد ش
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 بگیرمستمریشاهد حقوق و  یتعداد خانوارهامجموع است. همچنین  افتهیدرصد کاهش ۳/2

 درصد کاهش داشته است. ۷/2سا  قبل  است که نسبت بهخانوار بوده  ۱260۴برابر 

مبلغ  مجموعاًخانوار  ۷8۱۳، تعداد ۱۳9۴خانوار تحت پوشش در سا   2۴۴88از مجموع 

تعداد خانوارهای  ازنظرکه نسبت به سا  قبل،  اندکردهمیلیون ریا  مستمری دریافت  8۳09۱

نشان  کاهشدرصد  2/8۴ یمستمرمیزان  ازلحاظکاهش و  درصد 2/۱5 یمستمر کنندهافتیدر

 (.۱۳جدو  دهد )یم
 

شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور  افراد و خانوارهای تعداد -13جدول شماره 

 ایثارگران استان فارس
 میلیون ریالنفر، 

 سا 

تعداد افراد خانوارهای شاهد تحت 
 پوشش

 بگیرتعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری

 والدین
همسر و 
 فرزندان

 جمع
 جمع بگیرمستمری بگیرحقوق

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

۱۳9۳* ۱۱۴69 ۱۳58۳ 25052 ۳۷۳9 ۴9۱2۴۷ 92۱8 52۴820 ۱295۷ ۱0۱606۷ 

۱۳9۴ ۱۱096 ۱۳۳92 2۴۴88 ۴۷9۱ ۱۱0۴۳۱ ۷8۱۳ 8۳09۱ ۱260۴ ۱9۳522 

 8۱/0- 2/۷- 8۴/2- ۱5/2- ۷۷/5- 28/۱ 2/۳- ۱/۴- ۳/۳- درصد تغییرات

 شده است.گیری بر اساس سیستم جدید سجایا گزارش ۱۳9۳و  ۱۳92های شده طی سا * آمار ارائه

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری
 

نفر جانباز تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران  ۳90۷۴تعداد  ۱۳9۴در سا   

همچنین مبلغ  .دهدیمنشان  ش راکاهدرصد  ۱/0که نسبت به سا  قبل  اندداشتهاستان قرار 

درصدی، از  ۱2نیز با افزایش  ادشدهبرای جانبازان تحت پوشش سازمان ی معیشتکمکدریافتی 

ی این سازمان به پرداختمیلیون ریا  رسیده است. جمع مبالغ  ۳6۴56۳میلیون ریا  به  ۳255۱۳

 ۱۴۷2905 به ۱۳9۳میلیون ریا  در سا   ۱۳۱5289درصدی، از  ۱2 جانبازان نیز با افزایش

 (.۱۴جدو  است ) هرسید ۱۳9۴میلیون ریا  در سا  
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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، 

 سا 

 تحت جانبازان تعداد

 پوشش
 اشتغا  حالت

 مبلغ

 معیشتکمک

 پرستاری حق
 سایر

 هاپرداختی

* 

 مبالغ جمع

 پرداختی
 جمع

 25 تا

 درصد

25 

 و درصد

 باالتر

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

۱۳9۳ ۳9۱25 2۳9۷۷ ۱۱۳55 ۷0956 85۱06۴ ۳255۱۳ ۱۴۴۷2 ۱0۱56۱ ۳۷۱5۱ ۱۳۱5289 

۴۱۳9 ۳90۷۴ 2۳8۷9 ۱۱۴2۱ ۷8۴60 95۳0۱۱ ۳6۴56۳ ۱6۱95 ۱۱۳۷۳۳ ۴۱598 ۱۴۷2905 

 درصد

 تغییرات
-0/۱ -0/۴ 0/6 ۱0/6 ۱2/0 ۱2/0 ۱۱/9 ۱2/0 ۱2/0 ۱2/0 

 هزینه تحصیلی، ازدواج، معاش، عیدی، تلفن و ... است.* شامل کمک

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری

 
جانبازان تحت  (، سهم استان فارس از کل۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

درصد،  25(، از جانبازان تا ۴درصد )رتبه  ۷کشور  پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

 ( بوده است.۴رتبه درصد ) 6/6درصد و باالتر  25( و از جانبازان ۴درصد )رتبه  ۳/۷

 

 اجتماعی استان فارس تأمینسازمان  -3-2

 اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان شدگانمهیبتعداد  -الف

درصد  2/۱مین اجتماعی استان فارس با أاصلی تحت پوشش سازمان ت شدگانمهیبتعداد کل  

رسیده است. تعداد  ۱۳9۴نفر در سا   ۷0۴6۴5 به ۱۳9۳در سا  نفر  6965۱۱ افزایش، از

درصد،  9/8نیز به ترتیب کارگران ساختمانی و سایر  ،حرف و مشاغل آزاد ،اختیاری شدگانمهیب

 بافندگان قالی، قالیچه و زیلو شدگانمهیبتعداد و  افزایش درصد ۷/۳8 و درصد ۳/۱0 ،درصد 2/۷

 (.۱5)جدو  است  افتهیشکاهنسبت به سا  قبل درصد  ۱/5درصد و رانندگان  5/۱۱
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اصلی و خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  شدگانمهیتعداد ب -15جدول شماره 

 استان فارس

 *سایر کارگران ساختمانی اختیاری رانندگان بافندگان حرف و مشاغل آزاد جمع سا 

۱۳9۳ 2۳9۳86 5822۴ ۳6۱۱0 806۱۱ 2۴۳۱9 ۳90۴۱ ۱08۱ 

۱۳9۴ 2۴۱905 62۴0۳ ۳۱95۴ ۷6۴82 26۴9۴ ۴۳0۷۳ ۱۴99 

 ۳8/۷ ۱0/۳ 8/9 5/۱- ۱۱/5- ۷/2 ۱/۱ درصد تغییرات

 باشد. یکم درآمد م یصنف انی، زنبورداران و کارفرماادانیشدگان ص مهیشامل ب *
 ۱۳9۳استان فارس، سا   سالنامه آماریمأخذ: 

 

(، سهم استان فارس از تعداد کل ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور  شدگانمهیبو  اصلی شدگانمهیب، شدگانمهیب

بر اساس  ضمناًاست.  ( بوده6درصد )رتبه  5و  (6رتبه )درصد  2/5(، 6رتبه )درصد  ۱/5به ترتیب 

تبعی و اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی  شدگانمهیباطالعات سالنامه مذکور، تعداد 

 نفر بوده است. ۷۱۴0۱6و  ۱۱۱۳00۴به ترتیب برابر  ۱۳9۴استان در سا  

 

 تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان رانیبگیمستمر -ب

و بازماندگان  ازکارافتادگانشامل بازنشستگان،  ریبگیمستمر نفر ۱56۷۱0تعداد  ۱۳9۴در سا   

اجتماعی استان  تأمینمیلیون ریا  مستمری از سازمان  ۱۳۴۴0982مبلغی معاد   ریبگیمستمر

 ازنظرو درصد  ۴/8 رانیبگیمستمرتعداد  ازنظر، ۱۳9۳که نسبت به سا   اندکردهفارس دریافت 

بدین ترتیب مبلغ سرانه مستمری دریافت شده  درصد افزایش داشته است. 9/2 مستمری مبلغ

هزار  5/۷۱۴۷هزار ریا  )ماهانه حدود  8/85۷69برابر  ۱۳9۴در سا   ریبگیمستمرتوسط هر 

 .دهدیمنشان  کاهشدرصد  ۱/5حدود  ۱۳9۳ریا ( بوده است که نسبت به رقم مشابه در سا  

آنان به  مستمری اجتماعی استان و مبلغ تأمینتعداد بازنشستگان سازمان  ۱۳9۴در سا  

مستمری  و مبلغ ادشدهسازمان ی ازکارافتادگانهمچنین تعداد و درصد  ۱/۱9درصد و  2/9ترتیب 

 و مبلغو همچنین تعداد بازماندگان مستمری بگیر درصد  6/۱۳درصد و  ۱آنان نیز به ترتیب 

است  شدهافزوده ۱۳9۳سا   نسبت به درصد 6/20درصد و  5/8مستمری آنان نیز به ترتیب 

 (.۱۷و  ۱6و  ا)جد
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 اجتماعی استان تأمیناصلی تحت پوشش سازمان  رانیبگیمستمر تعداد -16جدول شماره 

 ریبگیمستمربازماندگان  ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سا 

۱۳9۳ ۱۴۴5۱8 6۷۳۷۷ ۷65۳ 69۴88 

۱۳9۴ ۱56۷۱0 ۷۳558 ۷۷28 ۷5۴2۴ 

 8/5 ۱/0 9/2 8/۴ درصد تغییرات

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری
 

 تأمیناصلی تحت پوشش سازمان  رانیبگیمستمرمبالغ پرداختی به  -17جدول شماره 

 یلیون ریالم اجتماعی استان
 هاسایر پرداختی ریبگیمستمربازماندگان  ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سا 

۱۳9۳ ۱۳06695۷ ۷66۴۷۷2 55۴899 2۷5۷600 2089686 

۱۳9۴ ۱۳۴۴0982 9۱26۱06 6۳05۱0 ۳۳2۴۷22 ۳596۴۴ 

 82/8- 20/6 ۱۳/6 ۱9/۱ 2/9 درصد تغییرات

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری
 

تحت پوشش سازمان  شدگانمهیببه  شدهپرداختی هاو غرامتی نقدی هاکمکمیزان  

درصد  ۷/25، به میزان ۱۳9۳در مقایسه با سا   ۱۳9۴اجتماعی استان فارس در سا   تأمین

هزینه و  هزینه های کفن و دفنازدواج،  نهیهزکمک، هاغرامت ارتباطنیدرااست.  یافتهافزایش

 درصد ۱/29درصد و  22درصد،  5/26درصد،  6/26به ترتیب  های سفر و اقامت همراه بیمار

 (.۱8جدو  است ) یافتهافزایش
 

تحت پوشش سازمان  شدگانمهیببه  شدهپرداختی هاو غرامتی نقدی هاکمک -18جدول 

 میلیون ریال تأمین اجتماعی

 جمع سا 
 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

۱۳9۳ ۳022۷۴ ۳۷۳2۳ 9۴8۳۷ ۱0۱6۷ ۱۳۳6۱2 2۷5 ۱۱5۱6 ۱۴0۱8 

۱۳9۴ ۳۷9920 ۴۷229 ۱2۷2۴۴ ۱۳2۴۳ ۱6۱6۳۱ ۳55 ۱۴0۴5 ۱582۷ 

 ۱2/9 22/0 29/۱ 2۱/0 ۳0/۳ ۳۴/2 26/5 25/۷ تغییرات درصد

 باشد.ها و... میشامل تعدیل سنواتی غرامت دستمزد، تعدیل سنواتی کمک *
 ۱۳9۴استان فارس، سا   سالنامه آماریمأخذ: 
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 استان فارسبیمه سالمت اداره کل  -3-3

اصلی و تبعی تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت استان فارس  شدگانمهیبتعداد  ۱۳9۴در سا  

ی هاگروهدرصد افزایش داشته است. سهم  ۴/۱نفر بوده است که نسبت به سا  قبل  2902680

هزار نفر  20شامل شهرهای زیر ) انیروستائصلی و تبعی به ترتیب ا شدگانمهیبمختلف از کل 

درصد کاهش؛ بیمه  ۳/9۳درصد و ایرانیان  ۴/۳دولت  کارکنان درصد، 5/2جمعیت و عشایر( 

 (.۱9جدو  است )درصد بوده  ۷/۴درصد و سایر اقشار  ۷/2۴همگانی سالمت 

 

 ۱پوشش اداره کل بیمه سالمتاصلی و تبعی( تحت شدگان )مهیبتعداد  -19جدول شماره 
 استان2

 جمع سا 
 کارکنان
 دولت

 ایرانیان
 همگانی بیمه

 سالمت
 اقشار سایر روستاییان

1393 2862۴98 ۴0۴0۷۴ ۱8۴۷۱ ۴55۴5۳ ۱858۳50 ۱26۱50 

1394 2902680 ۳902۴2 ۱2۳9 568020 ۱8۱۱۱۱0 ۱۳2069 

 9۳به  9۴تغییرات 
 )درصد(

۱/۴ -۳/۴ -9۳/۳ 2۴/۷ -2/5 ۴/۷ 

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری

 

 شدگانمهیب(، سهم استان فارس از تعداد ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

 بوده است. (6رتبه )درصد  2/5اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان بیمه سالمت کشور 

 

 فارس احمر استانهالل تیجمع -4

کرد، با توجه به وسعت استان،  سیاحمر خود را تأسهال  یمل تیجمع ۱۳0۱در سا   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 ۱۳9۱/۷/۱ 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

است که در نگاه او  به  یزیاز آن چ شیب اریبس یعیطب یایبال یو اقتصاد یاجتماع یهانهیهز

 .رسدینظر م

حوادث زلزله و سایر حوادث در  و مصدومان نیتعداد مجروحتعداد انواع حوادث و همچنین       

ای همراه بوده است ولی حادثه سیل مالحظهنسبت به سا  گذشته با کاهش قابل ۱۳9۴سا  

درصد  2/۱5۴در تعداد حادثه و تعداد مجروحین و مصدومان به ترتیب نسبت به سا  گذشته هم 

 (.20یافته است )جدو  درصد افزایش ۱050و 

 

 *نجات احمر ایران در حوزه امداد و های جمعیت هاللفعالیت -20جدول شماره 

 سا 

 **سایر حوادث  سیل زلزله

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین و 

 )نفر( مصدومان

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین و 

 )نفر( مصدومان

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 )نفر( مصدومانو 

۱۳9۳ ۱۳ 0 2۴ 2 ۱۷5۱ ۳۳۴8 

۱۳9۴ ۱۱ ۱0 6۱ 2۳ ۱68۴ 2992 

 درصد

 تغییرات
-۱5/۴ - ۱5۴/2 ۱050 -۳/8 -۱0/6 

 نموده است.ها شرکت احمر در آنباشد که جمعیت هال شده فقط مربوط به حوادثی می* آمارهای ارائه

 باشد.ای میسالی، صاعقه، طوفان شن، گردباد و تصادفات جاده** شامل رانش زمین، ریزش کوه، خشک

 ۱۳9۴استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری

 

افرادی هستند که از طریق توان دریافت که تعداد داوطلبین که با بررسی اطالعات می

درصد  2/۳6نسبت به سا  قبل  ۱۳9۴، در سا  کنندهای مالی به سازمان کمک میکمک

نفر در سا   ۷۴۱9به  ۱۳9۳نفر در سا   ۱۱6۳2که کل تعداد داوطلبین از طوری؛ بهیافتهکاهش

نفر در  2۷9۴2به  ۱۳9۳نفر در سا   ۳۴۱۷8گیرندگان نیز از رسیده است. تعداد آموزش ۱۳9۴

 یافته است.درصد کاهش 2/۱8که نسبت به سا  قبل  دهیرس ۱۳9۴سا  
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های همگانی برگزارشده و تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران، آموزش -21جدول شماره 

 احمرگیرندگان جمعیت هاللتعداد آموزش
 نفر

ا 
س

 

تعداد  امدادگران 2داوطلبان 1جوانان هایشاخهاعضاء 
 هایدوره

آموزشی 
 * برگزارشده

 گیرندگانآموزشتعداد 

مع
ج

 

زن
 

رد
م

مع 
ج

 

زن
 

رد
م

مع 
ج

 

زن
 

رد
م

مع 
ج

 

زن
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م
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 .باشدمی نفر هر برای ساعته ۳5 اولیه هایکمک دوره شامل آموزشی هایدوره *

 ۱۳9۳استان فارس، سا   مأخذ: سالنامه آماری

  

________________________________________________________ 
 پیشاهنگی آموزي و آزاد وهالل، كارگري، طالب، دانشجویی، دانشهاي غنچهشامل شاخه 1

 باشد.می
 كنند.هاي مالی به سازمان كمك میاعضاء افرادي هستند كه از طریق كمك 2
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 فرهنـگ و هنـر

 امكانات فرهنگی و هنری استان فارس -1

درصد  ۳0با  ۱۳9۴باب بوده، در سا   ۱0برابر  ۱۳9۳تعداد سینماهای فعا  استان که در سا   

صندلی  6۷۳5به  افزایش، درصد ۴/20صندلی، با  559۳ از هاآنباب و ظرفیت  ۱۳افزایش به 

صندلی به ازای هر هزار نفر  ۷/0شاخص ظرفیت سینماهای استان از رسیده است. بدین ترتیب، 

 افتهیشافزای ۱۳9۴صندلی به ازای هر هزار نفر جمعیت در سا   ۳/۱، به ۱۳9۳جمعیت در سا  

نفر به  85۴۴9۷درصد افزایش، از  8/۷۷ی سینمایی نیز با هالمیف. تعداد تماشاگران است

باب سینما بوده و  ۷شهرستان شیراز دارای  ۱۳9۴در سا   نفر رسیده است. ۱5۱9000

. اندداشتهیک باب سینما هرکدام ی الر، گراش، فسا، جهرم، استهبان و کازرون نیز هاشهرستان

 .هستندسینما  فاقد سالناستان نیز  یهاشهرستانسایر 

از درصد  9/6(، استان فارس با دارا بودن ۱۳9۴ور )کشبر اساس اطالعات سالنامه آماری 
)برحسب تعداد صندلی  هاسالندرصد از ظرفیت این  ۷/۴ی سینما در کشور و هاسالن تعداد
شاخص  ازنظرهمچنین  است. قرارگرفتهکشور  ی سوم و چهارمهارتبه(، به ترتیب در هاسالن

یمدر رتبه سیزدهم کشور  5/۱ا نسبت ظرفیت سینما به ازای هزار نفر جمعیت، استان فارس ب
 درصد و رتبه استان از این نظر پنجم است. 6/۳. سهم استان از تعداد تماشاچیان سینما نیز باشد

درصد  5/۷، با استان ل فرهنگ و ارشاد اسالمیوابسته به اداره ک نمایش هایسالنتعداد 
است. ظرفیت این  افتهیشیافزا ۱۳9۴باب در سا   ۴۳ به ۱۳9۳باب در سا   ۴0افزایش، از 

صندلی در سا   ۱۱896 به ۱۳9۳صندلی در سا   ۱08۳0درصد افزایش، از  8/9با  هاسالن
 است. افتهیشیافزا ۱۳9۴
 ۴/۱6استان، با افزایش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  نظارتحت چاپخانه های تعداد ت

 رسیده است. ۱۳9۴سا  نشریه در  255 به ۱۳9۳نشریه در سا   2۱9درصدی، از 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امكانات فرهنگی هنری و عملكرد بخش فرهنگ و هنر استان فارس-1جدول  
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 یریگاندازهواحد  عنوان
 درصد تغییرات سا 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ 9۳به  9۴

 ۳0 ۱۳ ۱0 باب استان فعا  سینماهای تعداد

 20/۴ 6۷۳5 559۳ صندلی استان سینماهای فعا  ظرفیت

 استان جمعیت به سینما ظرفیت نسبت
 هزار به صندلی

 نفر
0/۷ ۳/۱ ۷/85 

 ۷۷/8 ۱5۱9000 85۴۴9۷ نفر سینمایی هایفیلم تماشاگران تعداد

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته هایسالن تعداد
 اسالمی

 ۷/5 ۴۳ ۴0 باب

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته هایسالن ظرفیت
 اسالمی

 9/8 ۱۱896 ۱08۳0 صندلی

 فرهنگ کل اداره به وابسته اجراشده هایبرنامه تعداد
 اسالمی ارشاد و

 ۳۴/9- 298 ۴58 عدد

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته تماشاگران تعداد
 اسالمی

 نفر
62۳596 ۴5۱685 -2۷/6 

 کل اداره پوشش تحت محلی مطبوعات عناوین تعداد
 اسالمی ارشاد و فرهنگ

 ۱8/9 ۱95 ۱6۴ نشریه

 و فرهنگ کل اداره نظارت تحت هایچاپخانه تعداد
 اسالمی ارشاد

 ۴/۱6 255 2۱9 باب

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 

 کتاب و کتابخانه-2

 ترقیدقمجزا و  صورتبهنظر به اهمیت کتاب و کتابخانه در گسترش فرهنگ جامعه، الزم است  

 به بررسی این مقوله پرداخته شود:

باب در  ۱98درصد افزایش، از  5/2ی عمومی استان فارس با هاکتابخانهتعداد  ۱۳9۴در سا  

 ی موجود درهاکتاباست. موجودی  افتهیشیافزا ۱۳9۴باب در سا   20۳ به ۱۳9۳سا  

نسخه  2۳۳8۷۳9به سا  قبل، به  درصد افزایش نسبت 8/5ی عمومی استان نیز با هاکتابخانه

جلد به  ۴8/0ی عمومی استان هاکتابخانهی موجود در هاکتاباساس، سرانه رسیده است. بر این 

 است. افتهیشافزای ۱۳9۴جلد در سا   55/0، به ۱۳9۳ازای هر نفر جمعیت استان در سا  
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نفر  ۱۱8۷۷5برابر با  ۱۳9۴ی عمومی استان در سا  هاکتابخانهنظر به اینکه تعداد اعضای 

ی عمومی استان به ازای هر نفر هاکتابخانهمتوسط در  طوربهکرد که استنباط  توانیمبوده است، 

 جلد کتاب موجود بوده است. 25عضو 

درصد  6/0ی عمومی استان نسبت به سا  قبل هاکتابخانه، تعداد مراجعین به ۱۳9۴در سا  

 ۱۳9۴بیان کرد که در سا   توانیممورد رسیده است. بدین ترتیب  ۳۱26599و به  افتهیشافزای

. این در اندکردهی عمومی استان مراجعه هاکتابخانهبار به  8/۳0متوسط  طوربهاز اعضاء،  هرکدام

 (.2است )جدو   بوده 8/2۷برابر  ۱۳9۳حالی است که این رقم در سا  

 ازدرصد  2/6(، استان فارس با دارا بودن ۱۳9۴کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

، ۱۳9۴است. بر همین اساس، در سا   قرارگرفتهی عمومی کشور در رتبه پنجم کشور هاکتابخانه

درصد و رتبه استان از این  8/0در کشور  شدهترجمهی تألیف و هاکتابسهم استان فارس از کل 

 نظر هفتم بوده است.
 

 1394تا  1385ی هاسالی عمومی استان در هاکتابخانهتعداد و مشخصات -2جدول 
 مشخصات

 سا 
 عمومی یهاکتابخانهتعداد 

 ()باب
 موجود یهاکتابتعداد 

 (نسخه)
 تعداد اعضاء

 (نفر)
 تعداد مراجعین

 (مورد)

۱۳85 ۱2۱ 9۱۴20۷ 6658۷ ۱9۱6۳52 

۱۳86 ۱2۱ ۱0۱80۴۱ ۷55۴۷ ۱8۷5۴۷2 

۱۳8۷ ۱2۳ ۱095920 58025 ۱96۴۳۴۷ 

۱۳88 ۱50 ۱۳۳۷258 ۷59۷5 2050899 

۱۳89 ۱50 ۱۴98۴6۱ 59866 ۱۷۷92۱۳ 

۱۳90 ۱۷۴ ۱۴۷68۴2 88656 2۴۱5۷0۳ 

۱۳9۱ ۱8۳ ۱۷08۷۱5 9۳۳۳۴ 25۳5800 

۱۳92 ۱9۱ ۱85۴00۴ 9۳۱55 28۳6۴60 

۱۳9۳ ۱98 22۱۱۴80 ۱۱۱90۷ ۳۱06525 

۱۳9۴ 20۳ 2۳۳8۷۳9 ۱۱8۷۷5 ۳۱26599 

 0/6 6/۱ 5/8 2/5 9۳به  9۴درصد تغییرات 

 ۱۳9۴سا  استان فارس،  سالنامه آماری مأخذ:
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باب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان فارس  55تعداد  ۱۳9۴سا  در  

این تعداد کتاب نسبت به سا  قبل . اندبودهنسخه کتاب  6296۳۷موجود بوده است که دارای 

از  افزایشدرصد  ۳/۴نیز با  ادشدهی یهاکانون. تعداد اعضای دهدمینشان  افزایشدرصد  5/۱۷

کانون پرورش فکری  نفر عضوبدین ترتیب به ازای هر  است. رسیده رنف 6۳962به  نفر 6۱۳26

 (.۳جدو است ) موجود بودهمربوطه  یهادر کتابخانهنسخه کتاب  ۴/9 نوجوانانکودکان 

 

ی موجود، اعضاء هاکتابی پرورش فكری کودکان و نوجوانان و تعداد هاکانونتعداد  -3جدول 

 1394تا  1385ی هاسالدر  ی مربوطههاکتابخانهو مراجعین 

 مشخصات

 سا 
 (نسخهموجود ) یهاکتاب تعداد کانون

 تعداد اعضاء

 (نفر) 

 نیتعداد مراجع

 (مورد)

۱۳85 ۳5 ۳6۷986 ۳6۷۱۳ 528256 

۱۳86 ۳6 ۳۱5089 ۱2۳۷۷ - 

۱۳8۷ ۳9 ۳۴۳۴۳0 2۱656 629۳۱8 

۱۳88 ۳9 ۳۴629۷ ۳5۳25 8۳56۳8 

۱۳89 ۴0 ۳6۴۱۱6 ۴25۴۴ 59۷8۳۱ 

۱۳90 ۴۴ ۴۱۴۴۴2 ۴2۱8۱ 69۱0۷۱ 

۱۳9۱ 50 ۴592۳۱ ۴9۳26 9259۴9 

۱۳92 5۴ 50۱60۴ 590۴۱ 9۷۴589 

۱۳9۳ 5۴ 5۳58۷6 6۱۳26 ۱08۱۷9۴ 

۱۳9۴ 55 6296۳۷ 6۳962 ۱۱۱۳2۳5 

 2/9 ۴/۳ ۱۷/5 ۱/9 9۳به  9۴درصد تغییرات 

 ۱۳9۴استان فارس، سا   سالنامه آماری مأخذ:

 

 مایصداوس -3
بر فرهنگ اجتماع بوده و در صورت مدیریت درست،  رگذاریتأثی گروهی عاملی هارسانه شکیب 

 نیترنندهیپرب عنوانبه مایصداوس نیبنیدرای در آموزش عمومی جامعه دارند. اعمدهنقش بسیار 

ی که برنامه ریزان و مدیران متولی فرهنگ انکتهدوچندانی برخورداراست.  تیاز اهمرسانه جمعی 
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باید بدان توجه کافی داشته باشند، این است که در عصر کنونی  مایصداوسو خصوصاً مسئولین 

ی موجب از سادگبه مایصداوسی شده است، عملکرد ضعیف گذارنامی، عصر اطالعات درستبهکه 

آن در فرهنگ  رگذاریتأثنقش  جهینتدردست دادن شنوندگان و بینندگان این رسانه خواهد شد و 

ی به نام سرسختامروزه رقبای بسیار  چراکه. شودیمحذف  تیدرنهاو  شدهفیتضعو هنر جامعه 

عملکرد  کهیدرصورت بنابراین،؛ اندافتهیگسترش سرعتبهآمده و  به وجوداینترنت و ماهواره 

، بینندگان و ادشدهعاً رقبای یمطلوب نباشد، سری مایصداوس هاآن در صدری جمعی و هارسانه

ی هایزیربرنامه. لذا تحت این شرایط ندینمایمی خود جلب سوبهرا  هاآناز  کنندگاناستفاده

در حفظ و  مایصداوسکالن فرهنگی نتایج مطلوبی را حاصل خواهد کرد. با توجه به اهمیت 

)مرکز  رانیای جمهوری اسالمی مایصداوسگسترش فرهنگ، در این مجا  به بررسی عملکرد 

 ( خواهیم پرداخت.فارس

 

 (ی محلی صدای جمهوری اسالمی ایران )مرکز فارسهابرنامه دیتول -3-1

 با برابر ۱۳9۳ در سا که  فارسصدای جمهوری اسالمی ایران مرکز  یهابرنامهتولید میزان  

 .رسیده است ساعت ۴۱5۴به  ۱۳9۴ در سا درصد کاهش،  ۳/۱۱بوده، با  ساعت ۴68۳

دهد، اما کمی نشان می ازلحاظمطالب فوق عملکرد صدای مرکز فارس را  هرچند          

ی هابرنامهی مرکز زمانی میسر است که به ترکیب و کیفیت هاتیفعالارزیابی دقیق و عادالنه 

از رادیو مرکز  شدهپخشی هابرنامهترکیب  ۴از رادیو نیز توجه شود. جدو  شماره  شدهپخش

 دهد.را نشان می ۱۳9۴و  ۱۳9۳ی هاسا فارس طی 

 

 واحد: ساعتمرکز استان فارس برحسب موضوع  ییویهای رادتولید برنامه زانیم -4جدول 

 تغییرات درصد ۱۳9۴سا   ۱۳9۳ سا  موضوع

 5/۴ ۱6۷9 ۱59۳ اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 0/۷ ۱20۴ ۱۱96 اجتماعی

 6۳/0- ۱۴6 ۳95 اقتصادی

 ۱8/9 ۴2۱ ۳5۴ سالم تفریحات و ورزش
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 واحد: ساعتمرکز استان فارس برحسب موضوع  ییویهای رادتولید برنامه زانیم -4جدول 

 تغییرات درصد ۱۳9۴سا   ۱۳9۳ سا  موضوع

 8/۱- ۳0۷ ۳۳۴ عمومی اطالعات

 5۷/6- ۱۳6 ۳2۱ تاریخی

 50/2- ۱0۴ 209 فناوری و علم آموزشی،

 ۳۷/۱- 90 ۱۴۳ دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش

 5۱/۴- 6۷ ۱۳8 سیاسی

 ۱۱/۳- ۴۱5۴ ۴68۳ جمع

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  
 

درصد از کل  ۳۴با دارا بودن  اسالمی معارف و هنر ی فرهنگ،هابرنامه، ۱۳9۴در سا  

. اندداده خود اختصاصی رادیویی مرکز شیراز را به هابرنامه، بیشترین حجم هابرنامهمیزان تولید 

 در سا  قبل نیز همین مقدار بوده است. هابرنامهاین نوع 

 

 مرکز فارس()ی محلی سیمای جمهوری اسالمی ایران هابرنامهتولید  -3-2

با  برابر ۱۳9۳ سا که در  فارسجمهوری اسالمی ایران مرکز  سیمای یهابرنامهتولید  میزان

جدو   .ساعت رسیده است ۱659به  ۱۳9۴  در سادرصد کاهش،  ۳/۱۳ساعت بوده، با  ۱9۱8

 ۱۳9۳و  ۱۳92را در طو  دو سا  از سیمای مرکز فارس  شدهپخشی هابرنامهترکیب  5شماره 

 دهد.نشان می را

 

 ساعت واحد:مرکز فارس برحسب موضوع  یونیزیهای تلوبرنامه دیتول زانیم -5جدول 

 راتییدرصد تغ ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا   موضوع

 2/8 65۳ 6۳5 اجتماعی

 ۴/۳ 6۷۷ 6۴9 اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 50/۷- 66 ۱۳۴ فناوری و علم آموزشی،

 50/۷- 6۷ ۱۳6 اقتصادی

 8۱/6- ۳۳ ۱۷9 عمومی اطالعات

 29/0- 66 9۳ سالم تفریحات و ورزش



 123 فرهنگ و هنر 

 ساعت واحد:مرکز فارس برحسب موضوع  یونیزیهای تلوبرنامه دیتول زانیم -5جدول 

 0/0 ۴۷ ۴۷ سیاسی

 ۳8/۷ ۴۳ ۳۱ دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش

 22/2- ۷ 9 تاریخی

 ۱۳/۳- ۱659 ۱9۱۳ جمع

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 

، هابرنامهدرصد از کل  9/۳۳ی فرهنگی اجتماعی با هابرنامه میزان تولید ۱۳9۴در سا   

نیز  ۱۳9۳. در سا  انددادهی سیمای مرکز فارس را به خود اختصاص هابرنامهبیشترین حجم 

 همین مقدار بوده است. ی فرهنگی اجتماعیهابرنامه

 

 به تفكیک مخاطبو رادیویی  تلویزیونی هایبرنامهتولید  -3-3

اسالمی جمهوری  صداوسیمایبه تفکیک مخاطب  و رادیویی تلویزیونی یهارنامهبتولید  میزان

رتبه دهم و ساعت بوده که در  ۴۱5۴و  ۱659به ترتیب برابر  ۱۳9۴ایران مرکز فارس در سا  

درصد از کل میزان تولید را دارد. استان فارس رتبه پانزدهم  5/۳و  ۱/۳و  قرارگرفتهدوازدهم 

 سا  رادیو را به خود اختصاص داده است.گکشور در مخاطبین بزر
 

 ساعت واحد: مخاطب تفكیک به رادیویی و تلویزیونی هایتولید برنامه میزان -6جدول 

 عام سا بزرگ نوجوان کودک خردسا  جمع برنامه نوع 

 فارس
 ۳۴60 5۷۱ 8۴ 2۳ ۱6 ۴۱5۴ رادیویی

 ۱۳28 ۱9۷ ۴۷ 60 2۷ ۱659 تلویزیونی

 کشور
 9۳۴8۴ ۳۳2۴۳ ۳۳0۳ ۱۷2۴ 902 ۱۳2656 رادیویی

 ۳5۴98 ۷۱65 8۴6 286۷ ۷۴0 ۴۷۱۱6 تلویزیونی

 سهم

 از استان

 کشور

 ۳/۷ ۱/۷ 2/5 ۱/۴ ۱/8 ۳/۱ رادیویی

 ۳/۷ 2/۷ 5/2 2 ۳/5 ۳/5 تلویزیونی

 رتبه
 8 ۱5 8 ۱9 ۱0 ۱0 رادیویی

 8 25 ۱۳ 2۳ ۱۴ ۱2 تلویزیونی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  
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 125 یو جهانگرد یگردرانیا

 ی و جهانگردیگردرانیا

 هاموزهو  بناهای تاریخی فرهنگی -1

مساحت کشور را به خود  درصد از 5/۷، بیش از لومترمربعیک 22608 استان فارس با مساحت

فرهنگی خود، جایگاه  تاریخی یهایتوانمندو  هایژگیواختصاص داده است. این استان به دلیل 

یزیربرنامهمطمئن برای  یگاههیتک تواندیم رونیازاو  شتهخاصی در صنعت توریسم کشور دا

اقتصادی کشور باشد. نمود عینی این توانمندی، تعداد  یهاعرصهو حضور در  مدتبلند یها

و بناهای تاریخی فرهنگی استان بازدید  هاموزهاز  ۱۳9۴است که در طو  سا   یدکنندگانیبازد

 .اندآوردهعملبه 

، کل ی و گردشگری استاندستعیصنااداره کل میراث فرهنگی،  بر اساس آمار رسمی

، برابر ۱۳9۳بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس که در سا   و هاموزهاز  دکنندگانیبازد

نفر رسیده است. بر  6۳08۷52به  فزایش،ادرصد  6/20با  ۱۳9۴نفر بوده است، در سا   52298۴6

درصد، آرامگاه  ۳/۷۴0موزه تخت جمشید  متعلق بهبه ترتیب  هاشیافزابیشترین ، این اساس

موزه  به ترتیب مربوط به هاکاهشو بیشترین  درصد 6/۷با نقش رستم درصد،  2/۱۴با سعدی 

درصد،  ۳/۱۳با ارگ کریمخان درصد،  ۱/22با  نقش رجبدرصد، موزه  26تنان با سنگ هفت

 بوده است.درصد  ۷/۱2موزه حمام وکیل 

همچنان بیشترین تعداد  دکنندهیبازدنفر  ۱۳658۴۳با  آرامگاه حافظ، ۱۳9۴ر سا  د

، بناهای تاریخی و هاموزهاز  دکنندگانیبازدکل از درصد  6/2۱را دارا بوده و  دکنندگانیبازد

درصد، آرامگاه  ۱8تخت جمشید با  ازآنپس است. داده فرهنگی استان فارس را به خود اختصاص

 (.۱)جدو   اندبودهدرصد و ... در مراتب بعدی  ۷/8با  خانمیکردرصد، ارگ  5/۱۷سعدی با 

(، سهم استان فارس از تعداد ۱۳9۴سا  کشور )بر اساس اطالعات مندرج در سالنامه آماری 

( و سهم این استان از تعداد ۱رتبه درصد ) 8/۴0کشور  از بناهای تاریخی فرهنگی دکنندگانیبازد

 ( بوده است.۷رتبه درصد ) ۷/2کشور ی هااز موزه دکنندگانیبازد
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 واحد: نفر و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس هاموزهاز  دکنندگانیبازدتعداد  -1جدول 

 محل موزه /تاریخی بنای نام
 سا  بازدیدکنندگان تعداد

۱۳9۳ 

 سا  بازدیدکنندگان تعداد

۱۳9۴ 
 تغییرات درصد

 20/6 6۳08۷52 52298۴6 استان کل

 2/۴ ۴8955۴6 ۴۷8۱25۷ :تاریخی بناهای

 2/9 ۳6۳۱۳ ۳5296 فیروزآباد آتشکده

 ۱/6- ۱۳658۴۳ ۱۳88۷۳0 شیراز حافظ آرامگاه

 ۱۴/2 ۱۱0296۱ 965۴65 شیراز سعدی آرامگاه

 ۱۳/۳- 5۴۷98۱ 6۳2۱6۳ شیراز خانکریم ارگ

 ۱/2- 29526 298۷۷ کازرون ورپبیشا

 ۴/6 ۳92۱۱2 ۳۷۴82۳ دیب خرم پاسارگاد

 5/0 ۱۱۳62۱9 ۱082586 مرودشت جمشید تخت

 ۷/۱ ۱962۳ ۱8۳2۴ کازرون چوگان تنگ

 22/۱- 2۱۷92 2۷96۱ مرودشت رجب نقش

 ۷/6 2۴۳۱۷6 2260۳2 مرودشت رستم نقش

 2۱5 ۱۴۱۳206 ۴۴8589 :هاموزه

 ۱2/۷- ۱۷۴6۴۳ ۱99959 شیراز وکیل حمام موزه

 8/5- ۷0۴۳0 ۷699۴ مرودشت پارس

 ۷۴0/۳ ۱۱۳62۱9 ۱۳52۱8 شیراز جمشید تخت

 26/0- 2۱655 292۷8 شیراز تنانهفت سنگ

 ۴۳/۷ ۱0259 ۷۱۴0 شیراز بیشاپور موزه

 ۱۳9۴، سال : سالنامه آماری استان فارسمأخذ
 

 هاکننده از هتلاستفادهگردشگران خارجی تأسیسات اقامتی و  -2

 تأسیسات اقامتی -2-1

صنعت هتلداری که شامل پذیرایی و عرصه تولید و توزیع مواد غذایی و نوشیدنی به میهمانان و 
زایی و درآمد، بخش بزرگی از صنعت بزرگ گردشگری را تشکیل شود ازنظر اشتغا مسافران می

تبع آن سودآوری در این بخش از اهمیت هدهد. کسب رضایت، حفظ و نگهداری مشتریان و بمی
کنند، یک مؤسسه تجاری اقامتگاه از دیدگاه کسانی که از آن استفاده می .ای برخوردار استویژه

موقعیت، خدمات، تسهیالت،  شامل پذیری است که تسهیالت و خدماتمهمانداری و مهمان
 نماید.تصویر، قیمت را برای فروش عرضه می
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شوند، یک بندی میشوند در دو گروه دستهها میمسافرانی که در سراسر دنیا وارد اقامتگاه
فراغت در گروه برای تجارت و گروه دیگر افرادی هستند که برای تفریح و گذراندن اوقات 

 .روندروزهای تعطیل به مسافرت می
از آن جمله وجود  ،باشدیمی ویژه هاتیقابلر راستای توسعه گردشگری، استان فارس دارای د
ی استان )جمعًا هاآپارتمانهتلو  هاهتلتخت در  68۴9و  رهایپذمهمانتخت در  8۱۱9تعداد 
 کهییازآنجا .باشدیمبیانگر آمادگی استان فارس برای پذیرایی از گردشگران  تخت( که ۱۴968
، باشندیم ترمناسبنیز  هزینه ازلحاظی استان فارس دارای امکانات ویژه بوده و رهایپذمهمان

 .برخوردار هستندبوده و از توسعه بیشتری  هاهتلدارای رونق بهتری نسبت به 
باب افزایش  ۱ی استان هاآپارتمانهتلو  هاهتل، تعداد ۱۳9۳با سا   ۱۳9۴در مقایسه سا  

است )جداو   افتهیشدرصد کاه 5/2درصد و  ۴/۳نیز به ترتیب  هاآنی هاتختو  هااتاقو تعداد 
 در سا  هاآنی هااتاقو تعداد  هاتخت(. همچنین، تعداد سایر مراکز اقامتی استان، تعداد ۳و  2

است درصد افزایش داشته  ۴/۱کاهش و  ۷/۱، ۱/2، به ترتیب ۱۳9۳در مقایسه با سا   ۱۳9۴
 (.5و  ۴جداو  )
 

 درجه برحسب 1393سال در  ی استان فارسهاآپارتمانهتلو  هاهتلتعداد  -2جدول 

 ستاره ۳ ستاره ۴ ستاره 5 درجه
 2 و ۱

 ستاره
 جمع آپارتمانهتل

 50 ۱2 ۱5 ۱۱ 9 ۳ آپارتمانهتل و هتل تعداد

 ۳۴28 ۴۴۷ 989 60۴ ۷۴8 6۴0 اتاق تعداد

 ۷02۷ ۱02۴ 2068 ۱۱29 ۱526 ۱280 تخت تعداد

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 
 درجه برحسب 1394در سال  ی استان فارسهاآپارتمانهتلو  هاهتلتعداد  -3جدول 

 ستاره ۳ ستاره ۴ ستاره 5 درجه
 2 و ۱

 ستاره
 جمع آپارتمانهتل

 66 ۱5 2۴ ۱۴ 9 ۴ آپارتمانهتلتعداد هتل و 

 ۳۳۱۳ ۴8۱ 6۱۷ 6۷۷ ۷88 ۷50 تعداد اتاق

 68۴9 ۱۱۱0 ۱256 ۱۳۷5 ۱60۴ ۱50۴ تعداد تخت

 ۱۳9۴استان فارس، سا  مأخذ: سالنامه آماری 
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 1393در سال  سایر مراکز اقامتی استان فارس -4جدول 

 جمع پانسیون اقامتی مجتمع پذیرمهمان 

 ۱۴5 ۳ 9 ۱۳۳ تعداد

 295۱ ۴۳ ۱۳ 2895 اتاق تعداد

 826۳ 86 26 8۱5۱ تخت تعداد

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 
 1394در سال  استان فارسسایر مراکز اقامتی  -5جدول 

 جمع پانسیون اقامتی مجتمع پذیرمهمان 

 ۱۴2 0 9 ۱۳۳ تعداد

 299۱ 0 ۱5۳ 28۳8 اتاق تعداد

 8۱۱9 0 ۱65 ۷95۴ تخت تعداد

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 

 هاکننده از هتلگردشگران خارجی استفاده -2-2

مقصد یافتن محلی جهت اقامت شبانه است، نوع و اولین دغدغه گردشگران هنگام ورود به 

. ها اهمیت اساسی داشته و بر ارزیابی از سفر اثرگذار استشده در اقامتگاهکیفیت خدمات ارائه

ها چگونگی سازماندهی، انسجام و مدیریت دغدغه اساسی در زمان حاضر برای اکثر اقامتگاه

انی و چگونگی تعدیل رویکردها جهت سازگاری منظور پاسخ دادن به رقابت جههایشان بهفعالیت

باشد. برای فعاالن گردشگری، رویارویی با رقابت فزاینده در این بخش به با کاربرد محلی آن می

های خود برای رسیدن به و شایستگی معنای اتخاذ روش استفاده بهینه از مجموعه دارایی

تر اینکه، برای باشد. مهمی بیشتر است میهایی که دربردارنده مزیت رقابتی و سوددهجوییصرفه

حفظ هر مزیتی نیاز به ایجاد کیفیت از طریق انسجام کارمندان و تطابق هرچه بهتر با فرایندها 

منظور حفظ مشتریان در سطح باال خواهد بود که این رویه منجر به حفظ دائمی گردشگران به

 .شودمی

فضای جدیدی برای ورود گردشگران به به علت مناسبات سیاسی و بهبود روابط خارجی 

استان  .تواند صنعت گردشگری کشور را به سمت رشد سوق دهدکشور ایجادشده و همین امر می

ازجمله تخت جمشید  المللیهای گردشگری فراوان و بینفارس نیز به علت دارا بودن جاذبه
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جی زیادی را به خود جذب نماید. بر اساس آمار رسمی اداره کل میراث توانسته گردشگران خار

، برابر ۱۳9۳ی و گردشگری استان، تعداد گردشگران خارجی در سا  دستعیصنافرهنگی، 

هزار نفر رسیده  ۱۱9۳۷5درصد افزایش، به  2/8با  ۱۳9۴هزار نفر بوده است، در سا   ۱۱0۳22

 است.

ها ازنظر بازدید گردشگران خارجی از پرترددترین ماه ۱۳9۴های اردیبهشت و مهر سا  اهم
گردشگران خارجی، بیشتر از کشورهای ایتالیا، آلمان،  بوده ومجموعه جهانی تخت جمشید 

یافته توجه اینکه میانگین سنی گردشگران خارجی نیز کاهشفرانسه و انگلیس بوده و نکته جالب
 .است
 

 هاهتل از ندهکناستفاده خارجی گردشگران -6جدول 

 جمع سا  و ماه

۱۳92 5۴980 

۱۳9۳ ۱۱0۳22 

۱۳9۴ ۱۱9۳۷5 

 ۱250۴ فروردین

 ۱888۴ اردیبهشت

 8۷۱۱ خرداد

 ۳569 تیر

 ۱5۷5۳ مرداد

 ۳2۱۳ شهریور

 ۱5۷60 مهر

 ۱2۴96 آبان

 ۴۴58 آذر

 55۱2 دی

 ۷۳92 بهمن

 ۱۱۱2۳ اسفند

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  
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 اماکن مذهبی -3 

زیادی را برای استفاده در صنعت توریسم  استان فارس با دارا بودن اماکن مذهبی فراوان، استعداد

 ،مسجد ۴5۱9بوده که شامل  باب 862۱تعداد اماکن مذهبی استان  ۱۳9۴. در سا  باشدیمدارا 

، سقاخانه و بقعه ۱۳85،ی دینیهاتیاقلمکان مذهبی متعلق به  ۱۳ ،تکیه و حسینیه 2626

نسبت به سا   ۱۳9۴حوزه علمیه بوده است. تعداد اماکن مذهبی استان در سا   ۷8امامزاده و 

 که مربوط به مساجد، بقعه، سقاخانه و امامزاده بوده افتهیشافزایدرصد(  ۳/۱)باب  ۱09قبل از آن 

آستانه  ،(ع) چراغشاهوجود اماکنی همچون مسجد جامع عتیق، مسجد وکیل،  (.۷جدو  است )

ی اماکن مذهبی استان و شهر هاشاخصهحسین )ع(، کلیسای ارامنه شیراز و ... از  نیعالءالدسید 

 از آن در توسعه صنعت توریسم استفاده کرد. توانیمشیراز است که 

 

 1394و  1393 یهاسالدر  تعداد اماکن مذهبی استان فارس -7جدول 

 حوزه علمیه بقعه، سقاخانه و امامزاده هاتیاقلاماکن مذهبی  تکیه و حسینیه مسجد جمع نام شهرستان

 78 1385 13 2626 4410 8512 1393 استان

 78 1385 13 2626 4519 8621 1394 استان

 3 9 0 65 71 148 آباده

 2 3 0 53 65 123 ارسنجان

 2 8 0 14 122 146 استهبان

 2 19 0 80 95 196 اقلید

 0 18 0 49 116 183 بوانات

 0 2 0 25 38 65 پاسارگاد

 6 82 0 114 203 405 جهرم

 2 12 0 27 66 107 خرامه

 2 2 0 18 64 86 بید خرم

 0 18 0 42 103 163 خنج

 3 52 0 131 279 465 داراب

 0 38 0 9 80 127 رستم

 1 13 0 95 69 178 دشت زرین

 2 61 0 28 237 328 سپیدان
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 1394و  1393 یهاسالدر  تعداد اماکن مذهبی استان فارس -7جدول 

 حوزه علمیه بقعه، سقاخانه و امامزاده هاتیاقلاماکن مذهبی  تکیه و حسینیه مسجد جمع نام شهرستان

 1 6 0 21 40 68 سروستان

 24 160 11 424 597 1216 شیراز

 1 17 0 28 58 104 فراشبند

 6 34 2 135 181 358 فسا

 1 88 0 72 129 290 فیروزآباد

 1 32 0 87 59 179 كارزین قیرو

 2 250 0 128 360 740 كازرون

 0 8 0 30 82 120 كوار

 3 7 0 89 67 166 گراش

 2 159 0 10 342 513 الرستان

 3 89 0 195 271 558 المرد

 2 43 0 151 268 464 مرودشت

 2 104 0 78 116 300 ممسنی

 1 27 0 272 176 476 مهر

 4 24 0 156 165 349 ریز نی

 ۱۳9۴ه کل اوقاف و امور خیریه و حوزه علمیه سا  اراد مأخذ:

 

 عمره، عتبات عالیاتحج زائران حج تمتع،  - 4
 

 

حج عمره، عتبات عالیات  ،به حج تمتعزائران مشرف شده از استان فارس  مجموع ۱۳9۴در سا  

 9/8نفر یعنی  5۴6۳ی به میزان طورکلبه نفر بوده است که نسبت به سا  قبل 560۳۴برابر 

 باشدیم حج تمتعدهد. کاهش یادشده مربوط به تعداد زائران حج عمره و درصد کاهش نشان می

به ترتیب به  عتبات عالیاتدرصد بوده است ولی تعداد زائران  9/8و  8/۴۷که به ترتیب به میزان 

. سهم زائران حج تمتع، حج عمره، عتبات اندافتهیشنسبت به سا  قبل افزای درصد ۴/52 میزان

کل زائران بوده است.  درصد 6۱درصد و  9/۳2 درصد، ۱/6به ترتیب  ۱۳9۴عالیات در سا  

درصد بوده است  ۳/6۷درصد،  5/28درصد،  ۱/6به ترتیب  ۱۳9۳ی مذکور در سا  هانسبت

متعلق به شهرستان شیراز )با احتساب  ۱۳9۴بیشترین تعداد زائران در سا   (.۷)جدو  
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نفر  ۳20۱8ی سپیدان، سروستان، خرامه و کوار( بوده است. این شهرستان با داشتن هاشهرستان

درصد از  5/60زائران حج تمتع، درصد از  ۴/۴9درصد از کل زائران و  ۱/5۷زائر در این سا ، 

 اختصاص داده است. به خوددرصد از زائران عتبات عالیات را  ۱/56زائران حج عمره و 

 
 1394تا  1385تعداد زائران مشرف شده به حج تمتع، عمره، عتبات و سوریه،  -8جدول  

 سوریه عتبات عالیات حج عمره حج تمتع کل زائران سا 

۱۳85 60۱20 5۱8۱ ۱۱۱۴6 206۷2 ۷065 

۱۳86 ۷0۳۷2 ۴92۴ ۱۳6۷۷ 2860۱ ۱0۴96 

۱۳8۷ ۷۴0۱5 ۴9۷0 28۱02 ۳0۴5۱ ۱0۴92 

۱۳88 8۴05۴ ۳52۷ 25۴09 ۴۳5۷۷ ۱۱5۴۱ 

۱۳89 ۱0۴۱2۳ ۴89۴ ۱6۷۱۳ 62662 ۱985۴ 

۱۳90 ۱008۴0 ۴5۱5 ۳5۳20 52۷8۱ 822۴ 

۱۳9۱ 6۱2۴0 ۳829 299۳۳ 2۷۴۷8 0 

۱۳92 ۷69۱2 ۳۱9۳ 2۱9۳9 5۱۷80 0 

۱۳9۳ 6۱۴9۷ ۳۷5۳ ۳5۳۱2 22۴۳2 0 

۱۳9۴ 560۳۴ ۳۴۱8 ۱8۴۳۷ ۳۴۱۷9 0 

 0 52/۴ ۴۷/8- 8/9- 8/9- 9۳به  9۴درصد تغییرات 

 0 ۱9۱۷9 ۱۱۱۴9 ۱690 ۳20۱8 شهرستان شیراز تعداد زائران

 0 56/۱ 60/5 ۴9/۴ 5۷/۱ سهم زائران شهرستان شیراز

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  
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 بدنیتربیت

 امكانات ورزشی استان -1

 ۳88زمتین،  ۳۷6باب شامل  8۴۱استان، های ورزشی ، مجموع تأسیسات و مکان۱۳9۴در سا   

یافتته درصتد افزایش ۷/۳زورخانه بوده که نسبت به سا  قبل  ۱۳پیست و  ۳8استخر،  26سالن، 

متر مربع، سترانه  08/0سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده استان،  ۱۳9۴(. در سا  ۱است )جدو  

بع و سرانه کل فضاهای ورزشی متر مر ۱9/0به غیر از زمین های خاکی(، روباز )فضاهای ورزشی 

 .متر مربع بوده است 2۷/0

 

 1390-94های ورزشی استان:تأسیسات و مكان-1جدول  
 زورخانه پیست استخر سالن زمین 

۱۳90 ۳۳۷ ۳5۱ 25 ۳9 ۱۱ 

۱۳9۱ ۳69 ۳5۴ 25 ۳9 ۱۱ 

۱۳92 ۳۷2 ۳58 25 ۳9 ۱۱ 

۱۳9۳ ۳۷۳ ۳6۳ 25 ۳9 ۱۱ 

۱۳9۴ ۳۷6 ۳88 26 ۳8 ۱۳ 

 ۱۳9۴سالنامه آماری استان، سا  مأخذ:  

  

 استان فارس ورزش و جوانان نیروی انسانی در اختیار اداره کل-2
گیری در استان، امکانات انسانی و توان بهرهی ورزشی موجود هاعالوه بر امکانات فیزیکی و فضا

مربیان  تعداد کل داوران و ۱۳9۴از فضاهای ورزشی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در سا  
نفر بوده که نسبت به سا  قبل به ترتیب  ۱۷۳8۱نفر و  6996موجود در استان فارس به ترتیب 

 (.2یافته است )جدو  درصد افزایش 5۱درصد و  2۷
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 1390-94تعداد مربیان و داوران ورزشی استان برحسب جنس:  -2جدول 

 سا 
 مربیان داوران

 جمع زن مرد جمع زن مرد
۱۳90 ۳۴86 ۱868 5۳5۴ 5۷۷8 ۳6۳5 9۴۱۳ 
۱۳9۱ ۳8۱۳ ۱968 5۷8۱ 6۴5۴ ۳800 ۱025۴ 
۱۳92 ۳8۱۳ ۱6۱۴ 5۴2۷ 6۴5۴ ۳800 ۱025۴ 
۱۳9۳ ۳8۴۳ ۱665 5508 ۷050 ۴۴۴0 ۱۱۴90 
۱۳9۴ ۴۳62 26۳۴ 6996 85۴2 88۳9 ۱۷۳8۱ 

 0/5۱ 0/2۷ ۱۳9۳-9۴ درصد تغییرات

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  

 

نفر بوده که نسبت  ۱6۴6۴۳برابر  ۱۳9۴یافته استان در سا  همچنین تعداد ورزشکاران سازمان 
 است. یافتهکاهشدرصد  6/8به سا  قبل 

 
 1391-94یافته استان فارس: ورزشكاران سازمان -3جدول  

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ واحد عنوان شاخص
 درصد تغییرات

9۴-۱۳9۳ 

 -6/8 ۱6۴6۴۳ ۱8006۴ ۱۷۴6۳۱ ۱6۳966 نفر یافتهسازمانتعداد ورزشکاران 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا   

 

  



 
 

 135 امور قضایی و دادگستری

 امور قضایی و دادگستری

 استان تشكیالت قضایی -1

شعبه دادگاه  ۳2شعبه دادگاه انقالب،  ۳0شعبه دادگاه عمومی،  ۱۴8تعداد  ۱۳9۴در سا   

 شعبه دادسرا در استان فارس وجود داشته است. ۱۴5و  دنظریتجد

درصد از  ۳/5(، استان فارس با دارا بودن ۱۳9۴کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

در  دنظریتجدی هادادگاهدرصد از شعب  2/5ی عمومی کشور در رتبه پنجم، با هادادگاهشعب 

دادسراها در  درصد از ۳/5ی انقالب در رتبه او ، 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  6، نسبت به سا  قبل دارندعهدهعادی را بر 

ی انقالب هادادگاهدر شهرستان شیراز واقع هستند. همچنین شعب  (درصد 6/۳6)عمومی استان 

علیه امنیت ملی، جاسوسی، قاچاق و جرائم مربوط به  اقدام رینظکه وظیفه رسیدگی به جرائمی 

 (.۱جدو  )است  یافتهافزایش ۴/۱5، نسبت به سا  گذشته دارندعهدهمواد مخدر را به 
 

 تشكیالت قضائی استان فارس -1جدول 

 دادسرا دنظریتجددادگاه  دادگاه انقالب دادگاه عمومی سا 

۱۳85 ۱20 28 ۱5 ۱۱5 

۱۳86 ۱2۱ 28 ۱8 ۱۱۴ 

۱۳8۷ ۱۱9 28 ۱6 ۱۱۷ 

۱۳88 ۱2۱ 28 ۱۷ ۱20 

۱۳89 ۱26 ۳۱ ۱8 ۱2۷ 

۱۳90 ۱۳0 ۳۱ 2۱ ۱26 

۱۳9۱ ۱۳5 ۳2 22 ۱۳5 

۱۳92 ۱۳2 ۳0 25 ۱۴2 

۱۳9۳ ۱۴2 26 ۳0 ۱۴۴ 

۱۳9۴ ۱۴8 ۳0 ۳2 ۱۴5 

 0/۷ 6/۷ ۱5/۴ ۴/2 9۳به  9۴تغییرات 

 ۱۳9۴سا   مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 انتظامینیـروی  -2

 ی عادیهاسرقت -1- 2

است که  شدهکشفمورد سرقت عادی توسط نیروی انتظامی استان  ۳۱508تعداد  ۱۳9۴سا  در  

. از این میزان دهدیمدرصد( کاهش نشان  6/9مورد ) ۳۳65به میزان  ۱۳9۳نسبت به سا  

درصد مربوط به سرقت وسایط نقلیه و لوازم  ۴8درصد مربوط به سرقت از اماکن،  8/22سرقت، 

بوده است. ها سرقت ریسادرصد مربوط به  ۱/25درصد مربوط به سرقت احشام و  ۱/۴آن، 

 9/۱6درصد و  2/۳درصد،  ۴/5۴درصد،  ۴/25به ترتیب  ۱۳9۳در سا   الذکرفوقی هانسبت

نسبت  و وسایط نقلیه،سرقت از اماکن  سهم ۱۳9۴که در سا   شودیمدرصد بوده است. مالحظه 

 ۳و  2 در جداو  ۱۳88-9۴طی دوره  شدهانجامی هاسرقتروند  است. افتهیشکاهبه سا  قبل 

 .است ارائه گردیده

در  شدهانجامی عادی هاسرقت(، سهم ۱۳9۴بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سا  

درصد و رتبه استان از این نظر  ۱/۴در کشور  شدهانجامی عادی هاسرقتاستان فارس از کل 

درصد )رتبه ششم( و از سرقت  ۷/۴ششم بوده است. همچنین سهم استان از سرقت از اماکن 

 .باشدیم (رتبه ششمدرصد ) 8/۳انواع وسایل نقلیه و لوازم آن 
 

 1394تا  1388ی هاسالنوع در استان فارس در  برحسبی عادی هاسرقتآمار  -2جدول 

 هاسرقتکل  سا 
 سرقت از اماکن

 سایر اماکن هامغازه مناز  اماکن دولتی جمع

۱۳88 ۱9۳2۴ ۳۴82 2 ۱82۴ 6۷۳ 98۳ 

۱۳89 29۳60 ۷۱50 ۱8۷ ۳959 ۱050 ۱95۴ 

۱۳90 ۳2۴69 80۱۳ 222 ۴0۱۱ 8۳۷ 29۴۳ 

۱۳9۱ ۳2۷۴6 ۷۴50 ۳06 ۳60۳ 822 2۷۱9 

۱۳92 ۴29۷0 ۱0698 ۴65 ۴۳۷8 9۳۳ ۴922 

۱۳9۳ ۳۴8۷۳ 88۷5 295 ۳۴۷0 6۱0 ۴500 

۱۳9۴ ۳۱508 ۷۱۷9 2۳2 ۳008 62۱ ۳۳۱8 

 26/۳- ۱/8 ۱۳/۳- 2۱/۴- ۱9/۱- 9/6- درصد تغییرات
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 ی عادی بر ...هاسرقتآمار -2ادامه جدول 

 سا 

 سرقت انواع وسایط نقلیه و لوازم آن

جمع سایر سرقت احشام
اتومبیل 
 

موتورس
ی

ت
کل

و  
دوچرخه
لوازم خودرو با  

وسایل 
داخل آن
 

۱۳88 ۱08۳۱ ۱688 5890 ۳25۳ ۱۱۴6 ۳865 

۱۳89 ۱66۳2 2۳۳6 60۱0 8286 ۱2۳0 ۴۳۴8 

۱۳90 ۱۷9۷9 25۴8 5۱9۷ ۱02۳۴ ۱08۴ 5۳9۳ 

۱۳9۱ ۱89۴9 ۳0۳۱ 5۴92 ۱0۴26 9۱2 5۴۳5 

۱۳92 2۴9۳۱ ۳0۷5 5۷۳۷ ۱6۱۱9 99 ۷2۴2 

۱۳9۳ ۱89۷6 ۳2۴2 ۴۴0۷ ۱۱۳2۷ ۱۱2۳ 5899 

۱۳9۴ ۱5۱20 2۳۳۱ ۴۳۱0 8۴۷9 ۱۳02 ۷90۷ 

 ۳۴/0 ۱5/9 25/۱- 2/2- 28/۱- 20/۳- درصد تغییرات

 ۱۳9۴استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 درصد ی عادیهاسرقتسهم انواع جرائم در -3جدول 

 هاسرقتسایر  سرقت احشام سرقت وسایط نقلیه و لوازم آن سرقت از اماکن سا 

۱۳88 ۱8 56 6 20 

۱۳89 22/۷ 52/۳ ۳/9 2۱/۱ 

۱۳90 25/8 59/6 ۳/6 ۱0/9 

۱۳9۱ 2۱/۴ 5۳/9 2/6 22/۱ 

۱۳92 2۴/۴ 56/8 2/۳ ۱6/5 

۱۳9۳ 25/۴ 5۴/۴ ۳/2 ۱6/9 

۱۳9۴ 22/8 ۴8 ۴/۱ 25/۱ 

 ۱۳9۴استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 تصـادفات -2-2 

فقره تصادف توسط نیروی انتظامی استان فارس به ثبت رسیده  ۱805مجموعاً  ۱۳9۴در سا   

فقره  996۱. از این تعداد تصادف دهدیمنشان  درصد کاهش 8/20است که نسبت به سا  قبل 

ی بوده است. بدین شهربرونفقره مربوط به تصادفات  808۴ی و شهردرونمربوط به تصادفات 
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درصد در بیرون  8/۴۴ون شهرها و درستان ا ۱۳9۴درصد از کل تصادفات سا   2/55ترتیب 

ی استان شهربرونی و شهردرونشهرها اتفاق افتاده است. این در حالی است که سهم تصادفات 

 است. درصد بوده ۴0درصد و  60به ترتیب  ۱۳9۴در سا  

درصد کاهش  9/26نسبت به سا  قبل  ۱۳9۴ی استان در سا  شهردرونتعداد تصادفات 

درصد منجر به جرح و  6۴ی منجر به خسارت، شهردروندرصد از تصادفات  9/۳۴ .دهدیمنشان 

 9/58درصد،  ۳/۴0ی یادشده در سا  قبل، به ترتیب هانسبتاست.  شدهفوتدرصد موجب  ۱

 (.۴ جدو است )درصد بوده  8/0درصد و 

 افتهیکاهش 6/۱۱ی استان نسبت به سا  قبل شهربرون، تعداد تصادفات ۱۳9۴ر سا  د

درصد از  ۳/۳2 ی حاکی از آن است کهشهربرونست. ترکیب خسارات ناشی از تصادفات ا

درصد موجب به  2/8درصد منجر به جرح و  5/59ی منجر به خسارت، شهربرونتصادفات 

درصد  ۷درصد و  6/50درصد،  ۴/۴2ی یادشده در سا  قبل، به ترتیب هانسبت .است شدهفوت

 (.5جدو  است )بوده 

 
 

 واحد: فقره ی استان فارس برحسب سال و نوع خسارتشهردرونتعداد تصادفات  -4جدول 

 سا 
 کل

 تصادفات

 جرح به منجر فوت به منجر
 به منجر

 خسارت
 تعداد

 تصادف

 تعداد شدگانفوت تعداد

 تصادف

 تعداد

 قانونی پزشکی صحنه سر *مجروح

۱۳90 20۴۱۴ ۱0۴ ۱۱۱ ۴8۱ 6۴9۱ ۷99۱ ۱۳8۱9 

۱۳9۱ ۱9682 86 9۳ ۳82 ۷۴2۳ 8۷۴۴ ۱2۱۷۳ 

۱۳92 ۱۴۱95 90 ۱0۳ ۴05 6۷۳5 820۷ ۷۳۷0 

۱۳9۳ ۱۳6۳0 ۱06 ۱۱۳ ۳۷0 80۳۳ 9۷۷6 5۴9۱ 

۱۳9۴ 996۱ ۱02 ۱09 ۳82 6۳80 ۷8۱5 ۳۴۷9 

 ۳6/6- 20/۱- 20/6- ۳/2 ۳/5- ۳/8- 26/9- 9۳ به 9۴ تغییرات درصد

 باشد.وقوع تصادفات میشدگان و مجروحان مربوط به لحظه تعداد فوت*

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 واحد: فقره ی استان فارس برحسب سال و نوع خسارتشهربرونتعداد تصادفات  -5جدول 

 سا 
 کل

 تصادفات

 جرح به منجر فوت به منجر

 به منجر

 خسارت
 تعداد

 تصادف

 شدگانفوت تعداد
 تعداد

 تصادف

 تعداد

 مجروح
 سر

 صحنه

 پزشکی

 قانونی

۱۳90 8886 8۳۱ 0 0 285۱ 0 520۴ 

۱۳9۱ ۷690 8۱9 ۱029 980 ۴206 ۷098 2665 

۱۳92 990۷ ۷2۱ ۱05۳ ۱0۱۴ ۴62۴ ۷60۳ ۴562 

۱۳9۳ 9۱۴۳ 6۴۱ ۱00۱ 9۷۳ ۴622 ۷58۱ ۳880 

۱۳9۴ 808۴ 66۱ ۷8۷ 9۷9 ۴8۱۱ ۷۷92 26۱2 

 به 9۴ تغییرات درصد

9۳ 
-۱۱/6 ۳/۱ -2۱/۴ 0/6 ۴/۱ 2/8 -۳2/۷ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

ی و شهردرونتعداد تصادفات  ازنظر(، ۱۳9۴کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

در  درصد 2درصد و  6/۴ یی به ترتیب برابر باهاسهمی، استان فارس با دارا بودن شهربرون

 .باشدیم و سوم ۴ی هارتبهکشور، دارای 

این نوع تصادفات  شدگانفوتی منجر به فوت و نیز تعداد شهردرونتعداد تصادفات  لحاظ از

 ۷/9 سهم درصدی از تعداد تصادفات و ۷/9، استان فارس با دارا بودن سهم ۱۳9۴در سا  

 .باشدیم ۳رتبه در  شدگانفوتدرصدی از تعداد 

این نوع تصادفات در  دگانشفوتی منجر به فوت و نیز تعداد شهربرونتصادفات  ازنظر تعداد

درصدی از  8/8 درصدی از تعداد تصادفات و 5/8، استان فارس با دارا بودن سهم ۱۳9۴سا  

 .باشدیمدر رتبه او  کشور  شدگانفوتتعداد 

 

 مواد مخـدر -2-3 

مجموعاً  ۱۳9۴در سا   استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدرگزارش  بر اساس

 ۱/29قبل سا  است. این مقدار نسبت به  شدهکشفمواد مخدر در استان فارس  کیلوگرم ۳055۱

حاکی از آن است که بیشترین میزان  شدهکشف. ترکیب مواد مخدر دهدیمدرصد کاهش نشان 

 (.6بوده است )جدو   گردانروان یهامپو  و قرصدرصد( متعلق به آ ۷/۱056کشفیات )
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(، سهم استان فارس از مجموع انواع مواد ۱۳9۴کشور )آماری اطالعات سالنامه  ر اساسب

و رتبه استان از این  درصد 2/5درصد و از تریاک و شیره تریاک  9/۴کشور در  شدهکشفمخدر 

 بوده است. نظر ششم
 

 شده در استان فارسکشف هایگردانروان و مخدر مواد انواع -6جدول 

 جمع سا 

 سایر مواد مواد مخدر )کیلوگرم(

آمپو  و  هامحرک کانابیس مواد افیونی

های قرص

 گردانروان

 عدد()

مواد 

پیش 

ساز 

 )لیتر(

هروئین، 

کراک، 

 کریستا 

 مرفین

تریاک و 

شیره 

 تریاک

 وادمسایر 

سوخته و )

)... 

 گراس حشیش
شیشه )متا 

 آمفتامین(

۱۳90 ۳8522 655 8۷ ۳۱908 ۷9 5۳56 ۴0۷ ۳0 2595۳۳ 0 

۱۳9۱ 289۳۷ ۱۷5 5۱ ۱8۷06 89 ۷2۴0 2582 9۴ 60۷06 8 

۱۳92 ۴28۱0 ۷69 ۱82 ۳20۴6 ۳8۳ 9۴0۳ 0* 2۷ ۱۱2۷59 2۱ 

۱۳9۳ ۴۳۱۱۷ ۴۱۷ 95 ۳08۷6 26۷ ۱۱08۱ ۳08 ۷۳ 2۷۱۴256 8۱5 

۱۳9۴ ۳055۱ ۷۷9 ۱0 2۴۳22 ۱۴2 ۴856 ۳95 ۴۷ ۴60۳۱۱ ۴2 

درصد 

تغییرات 

 9۳به  9۴

-29/۱ 86/8 -89/5 -2۱/2 -۴6/8 -56/2 28/2 -۳5/6 -8۳/0 -9۴/8 

 است. شده منظور مواد سایر ستون در گراس مخدر مواد آمار*
 ۱۳9۴سا   مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

مجموعاً  ۱۳9۴در سا   استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش بر اساس

. این مقدار نسبت به سا  انددستگیرشدهاستان فارس  درارتباط با انواع مواد مخ نفر در ۱6685

 (.۷. )جدو  دهدیمنشان درصد افزایش  ۱/5قبل 

دستگیرشدگان (، سهم استان فارس از کل ۱۳9۴کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

از  ،درصد )رتبه هفتم( 6/۴کشور در  شده به تفکیک نوع جرمدر ارتباط با انواع مواد مخدر کشف

کننده مواد معتاد و مصرف ،درصد )رتبه ششم( ۳/5 کننده مواد مخدرعوامل توزیعقاچاقچیان و 

 بوده است. )رتبه هشتم( درصد ۳/۳ اتباع بیگانه و درصد )رتبه دهم( 2/۳ مخدر
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 شده به تفكیک نوع جرمدستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف -7جدول 

 جمع سا 
 عوامل و قاچاقچیان

 مخدر مواد کنندهتوزیع

 مواد کنندهمصرف و معتاد

 مخدر

 اتباع

 بیگانه

۱۳90 ۱۳898 ۱20۴۷ 622 229 

۱۳9۱ ۱۱۷۴۱ ۱0۴5۱ ۱۱5۷ ۱۳۳ 

۱۳92 ۱0۳۳۱ 9۱96 ۱005 ۱۳0 

۱۳9۳ ۱5868 ۱26۴8 29۴6 2۷۴ 

۱۳9۴ ۱6685 ۱۳00۱ ۳۴96 ۱88 

 ۳۱/۴- ۱8/۷ 2/8 5/۱ 9۳ به 9۴ تغییرات درصد

 ۱۳9۴سا   فارس،مأخذ: سالنامه آماری استان 
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 ومسبخش 

 

 امور زیربنایی
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 امور زیربنایی

 

 

 عمران شهری، مسكن و ساختمان -

 عمران روستایی -

 انرژی -

 راه و ترابری -

 پست و مخابرات -

 

 

  

 



                                 

 

 

 1394سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   146

 

  



 
 

 147 عمران  شهری ، مسكن و  ساختمان

 عمران شهری، مسکن و ساختمان

تجهیزات و هایی شامل ایجاد تأسیسات، توان مجموعه فعالیتبخش عمران شهری را می

های تسهیالت زیربنایی در شهرها و نیز ارائه خدمات شهری دانست که به این مجموعه، در سا 

 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 ریزیاط جغرافیایی کشور برنامهریزی جامعی برای کلیه نقطرح

گردد. همچنین ایجاد و توسعه تأسیسات، ای و شهری میای، ناحیههای کالبدی ملی، منطقهطرح

تجهیزات و تسهیالت شهری ازجمله ایجاد تأسیسات آب و فاضالب شهرها، توسعه و بهبود 

ریزی برای بهبود محیط شهری و اهای سبز و برنامهونقل عمومی شهری، ایجاد فضسیستم حمل

افزایش سطح ایمنی شهرها و شهروندان در مقابل حوادث غیرمترقبه، از عمده راهکارهای مرتبط 

ای برای های ویژهریزیهای برنامه پنجم، برنامهبا بخش عمران شهری هستند که در طو  سا 

 شده است.بینیارتقاء سطح این خدمات پیش

 

 تعداد و جمعیت شهرهای استان -1

نقطه شهری  ۱02، استان فارس دارای ۱۳9۴بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سا  

های الرستان، شیراز و کازرون و فسا به ترتیب با دارا بوده است. در سا  موردبررسی، شهرستان

ش و ارسنجان تنها با های کوار، خنج، گرانقطه شهری بیشترین و شهرستان 6و  6، 6، 8بودن 

 اند.داشتن هرکدام یک نقطه شهری کمترین تعداد شهرهای استان را دارا بوده

، مناطق شهری استان، جمعیتی ۱۳90بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

گردد. در درصد جمعیت استان را شامل می 6/6۷اند که دادهنفر را در خود جای ۳۱06۷۳2معاد  

نفر، بیشترین جمعیت شهری استان را در  ۱۴60665شهر شیراز با جمعیتی معاد  همین سا ، 

 ۱۳9۴بینی مرکز آمار ایران، جمعیت شهری استان در سا  داده است. بر اساس پیشخود جای

 گردد.هزار نفر برآورد می ۳۳۷5برابر 
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ر شهر درصد جمعیت شهری استان د ۴۷آید، بیش از گونه که از بررسی فوق برمیهمان

شدت تمرکزگرا دیگر پدیده شهرنشینی در استان فارس بهعبارتبه؛ باشندشیراز ساکن می

های اخیر، درروند رو به رشد باشد. علیرغم افزایش تعداد نقاط شهری استان در سا می

شهر شیراز تغییر محسوسی مشاهده نشده است. شکاف و تمرکزگرایی جمعیت در کالن

در استان و همچنین برتری سطوح خدماتی، آموزشی، بهداشتی و ... در شهر های درآمد نابرابری

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

هایی را در ارائه خدمات شهری به وجود آورده و باعث ن امر نارساییگردد. بدیهی است ای

گسترش بیکاری و معضالت اجتماعی گردیده است. در صورت تقویت برخی از شهرهای میانی 

تر نمود و از تراکم توان پراکنش جمعیت را متعاد استان که استعداد جذب جمعیت رادارند، می

 وگیری نمود.ازحد جمعیت در شهر شیراز جلبیش

 

 جامع و تفصیلی شهری هایطرح -2

هایی است که در قالب های هادی شهری ازجمله فعالیتهای جامع، تفصیلی و طرحتهیه طرح

آیند. در سا  فصل عمران شهری به مرحله اجرا درمی «ریزی و توسعه شهریبرنامه»برنامه 

 ۷5به  ۱۳9۴شهر بوده که در سا   ۷۱، تعداد شهرهای دارای طرح جامع در استان برابر ۱۳9۳

، تعداد شهرهای دارای طرح تفصیلی در استان ۱۳9۳یافته است. همچنین در سا  شهر افزایش

تعداد  ۱۳9۴یافته است. در سا  زایششهر اف 2۴به  ۱۳9۴شهر بوده که در سا   2۳برابر 

 تغییری نیافته است. ۱۳9۳شهر بوده که نسبت به سا   ۳۱شهرهای دارای طرح هادی در استان 

 

 آب آشامیدنی شهرها-3

انشعاب  ۱2۷۷۳80، معاد  ۱۳9۴های آب آشامیدنی در نقاط شهری استان در سا  تعداد انشعاب

 درصد برخوردار بوده است. 6/۳د  ، از رشدی معا۱۳9۳بوده که نسبت به سا  

، بیشترین تعداد انشعاب آب آشامیدنی در نقاط شهری استان به ۱۳9۴در سا  

 ( ودرصد 0۴/0درصد( و کمترین تعداد انشعاب به مصارف سایر ) ۱0/86کنندگان خانگی )مصرف
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(، درصد 25/۷تجاری )مصارف  نیهمچن داشته است. ( اختصاصدرصد ۴2/0صنعتی )مصارف 

درصد( و مصرف آموزش و  9۴/0)درصد(، مصارف عمومی و دولتی  68/۴صارف آزاد و بنایی )م

 اند.های دوم تا ششم قرارگرفتهدرصد( به ترتیب در رده 5۷/0مذهبی )اماکن 

 2۳2۳69928، میزان مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان معاد  ۱۳9۴در سا  

، ۱۳9۴درصد داشته است. در سا   8/۱0شی معاد  ، کاه۱۳9۳مترمکعب بوده که نسبت به سا  

مترمکعب بوده است. این  9/68ی مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان برابر سرانه

 مترمکعب بوده است. ۱/۷8، معاد  ۱۳9۳شاخص در سا  

بررسی میزان مصرف آب آشامیدنی نقاط شهری استان برحسب انواع انشعابات در سا  

 مترمکعب  ۱80۱5۴596د که انشعاب خانگی با مصرفی برابر ده، نشان می۱۳9۴

درصد(  06/۱مترمکعب ) 2۴62۳۳۴درصد( بیشترین و انشعاب صنعتی با مصرفی معاد   5۳/۷۷)

 68/6سایر )اند. در سا  مذکور، انشعاب های کمترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده

 یتجارو  درصد( 89/۳بنایی )ف آزاد و درصد(، مصار 55/۴دولتی )درصد(، مصارف عمومی و 

های دوم تا ششم قرار (، از حیث میزان مصرف آب آشامیدنی به ترتیب در ردهدرصد ۷9/2)

 (.۱اند )جدو  داشته
 

واحد  تعداد انشعابات و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس -1جدول 

 فروش:مترمكعب

 شرح 
 سا 

۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 کل
 ۱2۷۷۳80 ۱2۳280۷ انشعاب

 2۳2۳69928 260۳625۳۷ فروش

 خانگی
 ۱09986۴ ۱0506۱5 انشعاب

 ۱80۱5۴596 ۱۷6562۳۷0 فروش

 آموزش و اماکن مذهبی
 ۷290 ۷205 انشعاب

 8۱۳55۳۳ ۴2۱5۳۳58 فروش

 آزاد و بنایی
 59۷۴6 6۷6۴5 انشعاب

 90۴0۴58 ۱02۴۳9۳0 فروش

 صنعتی
 5۳60 52۷5 انشعاب

 2۴62۳۳۴ 22۷9989 فروش



                                 

 

 

 1394سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   150

واحد  تعداد انشعابات و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس -1جدول 

 فروش:مترمكعب

 عمومی و دولتی
 ۱206۱ ۱2۱92 انشعاب

 ۱056686۷ ۱0۴۷5۴08 فروش

 تجاری
 92609 89۴2۷ انشعاب

 6۴86۳52 6۴۱059۴ فروش

 سایر
 ۴50 ۴۴8 انشعاب

 ۱552۳۷88 ۱22۳6888 فروش

 ۱۳9۴و  ۱۳9۳های مأخذ: سالنامه آماری استان، سا 

 

 تأسیسات شهری -4

های عمران شهری، ایجاد و توسعه تأسیسات و تجهیزات یکی از برنامه فاضالب شهرها:

آوری و دفع بهداشتی فاضالب باشد که شامل ایجاد و توسعه شبکه جمعفاضالب شهرها می

، ۱۳9۴های فاضالب شهری است. تا پایان سا  خانههای پمپاژ و تصفیهشهرها، ایجاد ایستگاه

کیلومتر بوده است که  2526در نقاط شهری استان معاد  آوری و دفع فاضالب طو  شبکه جمع

انشعاب فاضالب شهری استان  تعداد دهد.درصد رشد نشان می 5/5، برابر ۱۳9۳نسبت به سا  

فقره در سا   ۳۳9258درصد به  ۴/2۳با رشد متوسط ساالنه  ۱۳۷5فقره در سا   62۷2فارس از 

 (.2یافته است )جدو  ، افزایش۱۳9۴

 
 

 آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهری استان فارسطول شبكه جمع -2جدول 

 (فقره)تعداد انشعاب  (کیلومتر) شتریبو  مترمیلی 200با قطر  آوریجمعطو  شبکه  سا 

۱۳۷5 ۱۱6 62۷2 

۱۳۷8 2۴5 2050۷ 

۱۳۷9 2۷8 2۴۷0۱ 

۱۳8۱ ۴28 ۳298۴ 

۱۳82 ۷۷6 ۴0068 

۱۳8۳ 8۳6 5۱205 

۱۳8۴ ۱2۷۱ 65256 

۱۳85 ۱595 ۷0۳۴5 

۱۳88 ۱82۷ ۱8۷020 
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 آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهری استان فارسطول شبكه جمع -2جدول 
۱۳89 2006 220۷90 

۱۳90 2۱۱6 2۳6۷۳5 

۱۳9۱ 220۳ 266626 

۱۳92 228۱ 20۳2۳2 

۱۳9۳ 2۳9۴ ۳2۷660 

۱۳9۴ 2526 ۳۳9258 

 های مختلفسا مأخذ: سالنامه آماری استان، 

   
فاضالب آوری در حا  حاضر تنها درصد پائینی از جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع

 های سطحی و زیرزمینی و به مخاطره انداختنباشد 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 ۱۳9۴ های استان در سا بررسی تعداد کشتارگاه ها:کشتارگاه

های ، تعداد کشتارگاه۱۳9۴در سا   باشند.شهر موجود استان، فاقد کشتارگاه می ۱02شهر از  ۷2

 ، تغییری نداشته است.۱۳9۳کشتارگاه بوده که نسبت به سا   ۳5استان فارس برابر 
 

شانی نقاط شهری استان نهای آتش، تعداد ایستگاه۱۳9۴در سا   نشانی:های آتشایستگاه

 درصد رشد داشته است. ۷/6، معاد  ۱۳9۳ایستگاه بوده که نسبت به سا   ۱28معاد  
 

بار در شهرها در توزیع این قلم کاال بین نقش میادین میوه و تره بار:میادین میوه و تره

استان کننده است. این در حالی است که برخی از شهرهای فروشان نقشی اساسی و تعیینخرده

بر بار با مساحتی بالغمیدان میوه و تره 5۱، تعداد ۱۳9۴باشند. در سا  گونه میادین میفاقد این

 مترمربع در نقاط شهری استان وجود داشته است. 26۴0۳0
 

فشار روزافزون جمعیت در شهرها، روند تغییر کاربری اراضی را های عمومی و خصوصی: پارک

 نماید.های مسکونی، تجاری و صنعتی تشدید نموده و میکاربری از فضای سبز، باغ و جنگل به
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ر این میان شهر شیراز مرکز استان بیش از دیگر شهرها در معرض این تهدید قرار داشته و د

محیطی را به همراه دارد روند تخریب، دگرگونی و تغییر کاربری اراضی پیامدهای نامطلوب زیست

بایست در رو مدیریت شهری مینماید. ازاینهرها مختل میدارد و تعاد  اکولوژیکی را در ش

های شهری عنایت الزم به ایجاد فضاهای سبز و پارک عمومی داشته باشد تا این توسعه محدوده

 را در پی نداشته باشد.جبرانی  غیرقابلء و مسئله تأثیرات سو

جدو  ) بوده است. واحد 6۱2های عمومی و جنگلی استان معاد  ، تعداد پارک۱۳9۴در سا  

۳) 
 

 خدمات شهری شهرهای استان فارس-3جدول 
 عنوان
 سا 

 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا  

 ۳5 ۳5 هاکشتارگاهتعداد 

 ۱28 ۱20 نشانیآتش هایایستگاهتعداد 

 بارترهمیادین میوه و 
 5۱ 5۳ تعداد

 26۴0۳0 298۱62 (مترمربع)مساحت 

 6۱2 ۷89 تعداد پارک عمومی

 ۱۳9۴آماری استان فارس، مأخذ: سالنامه 

 

 زمین، مسكن و ساختمان -5

های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان برحسب نوع زمین-5-1

 استفاده

مترمربع با کاربری مسکونی و تعداد  ۱۷2۳5۴قطعه زمین به مساحت  50۷، تعداد ۱۳9۴در سا  

سکونی توسط سازمان مسکن و مترمربع با کاربری غیرم 6۱9۳99قطعه زمین به مساحت  ۱8۱

های درصد از کل مساحت زمین 2/۷8دیگر عبارتبه؛ شهرسازی استان واگذار گردیده است

های مسکونی درصد آن به کاربری 8/2۱های غیرمسکونی و واگذارشده به کاربری

 یافته است.اختصاص
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فارس و الرستان های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان زمین -4جدول 

 واحد مساحت: مترمربع برحسب نوع استفاده

 سا 
 احداث واحد غیرمسکونی احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین تعداد قطعه زمین
۱۳۷6 ۳990 ۱02۱۴05 200 ۳05996 
۱۳۷8 2096 508۱۷2 8۷ ۳62۷95 
۱۳۷9 ۴2۳ ۳2۱60۴ 52 552۳60 
۱۳80 59۴ 2۷0808 ۱۱۱ ۱65۷۳0۳ 
۱۳8۱ ۱00۴ ۳۴۴۱89 205 6۳0۷2۳ 
۱۳82 22۷۷ 6۳65۷۱ ۱5۱ ۱28۴۳۴0 
۱۳8۳ ۱959 68۷282 2۳0 2۴9۳۳60 
۱۳8۴ ۳6۴9 966۴۷9 2۷2 5906۱05 
۱۳85 ۱۳۱8 ۴۱۱۳85 ۳8۷ 9۳0۷۱9۳ 
۱۳86 ۱۳68 6۳866۴ ۱5۳ ۳605555 
۱۳8۷ 6۱2 58652۷ ۱۴۱ ۱0۳9022 
۱۳88 62۷ 2۱965۳ ۱۱۳ 2۴9۷68۳ 
۱۳89 ۱۱۱6 2۳۷6۴۳ ۱28 ۱9۳2۴29 
۱۳90 ۱۳5۷ 288۱۱۴ 22۳ 90۴۴۷۷ 
۱۳9۱ ۱68۴ ۴882۷0 ۱58 ۱۷۷9۱6۳ 
۱۳92 ۴88 2۱9625 ۱80 ۱0۷۳022 
۱۳9۳ 2۷۱ ۱۱58۷6 ۱2۱ 99۴۳۷۴ 
۱۳9۴ 50۷ ۱۷2۳5۴ ۱8۱ 6۱9۳99 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا 

 

 مسـكن -5-2

عواملی از قبیل رشد جمعیت،  رود.مینیازهای زیستی انسان بشمار  ترینمهممسکن یکی از 

. تأثیرگذارندوضعیت ازدواج، مهاجرت و شهرنشینی و بعد خانوار در تقاضا برای مسکن بسیار 

امروزه مشکل فقدان مسکن یا مسکن مناسب یکی از مشکالت قشر وسیعی از مردم استان 

گریبان است. در بهتان همواره با این معضل دستشهر شیراز مرکز اسکالن . بخصوصباشدمی

های اخیر جهت رفع مشکالت بخش مسکن در استان، بخشی از تسهیالت تکلیفی در اختیار سا 

های آتی نیز باید موردحمایت سازان مسکن قرار گرفت. بدیهی است این سیاست در سا انبوه

 گذاران در این بخش طراحی گردد.های الزم جهت تشویق سرمایهجدی قرار گیرد و مکانیسم
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، تعداد واحدهای مسکونی معمولی ۱۳90بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

درصد از کل واحدهای مسکونی معمولی کشور  8/5واحد بوده که  ۱۱5۴۱22استان فارس برابر 

درصد  2/۳0واحد( در نقاط شهری و  806۱0۴درصد این واحدها ) 8/69شده است. را شامل می

 اند.واحد( در نقاط روستایی استان قرار داشته ۳۴80۱8آن )

خانوار  08/۱طور متوسط در هر واحد مسکونی معمولی در استان فارس، در سا  مذکور به

 ۱۱/۱و  06/۱اند. میزان این شاخص در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب زیستهمی

ن تراکم خانوار در واحد مسکونی معمولی در سطح کشور خانوار بوده است. در سا  مذکور میانگی

خانوار بوده است. گفتنی  09/۱و  0۴/۱خانوار و در مناطق شهری و روستایی آن به ترتیب  05/۱

خانوار و در مناطق  ۱۴/۱برابر  ۱۳85است که میزان این شاخص در استان در سرشماری سا  

 (.5وار بوده است )جدو  خان ۱۴/۱و  ۱۳/۱شهری و روستایی آن به ترتیب 

های تراکم، میانگین تعداد نفرات در هر واحد مسکونی است که ارتباط یکی دیگر از شاخص

برای  ۱۳90مستقیمی با میانگین خانوار در هر واحد مسکونی دارد. میزان این شاخص در سا  

، ۱۳90. در سا  نفر(، بهبودیافته است 9/۴) ۱۳85نفر بوده که نسبت به سا   95/۳استان فارس، 

نفر و در نقاط  8۴/۳میانگین تعداد نفرات در هر واحد مسکونی در نقاط شهری استان معاد  

نفر و  ۷۴/۳میزان این شاخص در سطح کشور برابر  ۱۳90نفر بوده است. در سا   2/۴روستایی 

 نفر بوده است. 09/۴و  62/۳در نقاط شهری و روستایی آن به ترتیب 

واحد بوده که  895۷8۳اد واحدهای مسکونی معمولی بادوام استان معاد  ، تعد۱۳90در سا  

داده است. آمار فوق نشانگر درصد از کل واحدهای مسکونی معمولی استان را تشکیل می 6/۷۷

درصد( بهبودیافته  ۴/۷5)۱۳85نسبت به سا   ۱۳90آن است که میزان این شاخص در سا  

گونه که درصد بوده است. همان 9/۷8ای کل کشور میزان این شاخص بر ۱۳90سا   در است.

 ۱/2۱درصد واحدهای مسکونی معمولی استان و  ۴/22برابر  ۱۳90شود در سا  مالحظه می

یعنی در مقابل سوانح و بالیای طبیعی و ؛ انددرصد واحدهای مسکونی معمولی کشور بادوام نبوده

ن این شاخص در مناطق شهری و روستایی میزا ۱۳90پذیرند. در سا  مواردی از این قبیل آسیب
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 2/5۳و  88درصد و در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب  6۱و  8/8۴استان به ترتیب 

 درصد بوده است. شکاف این شاخص در مناطق شهری و روستایی کشور بیش از استان است.

 
و  1385سال  –مقایسه خصوصیات واحدهای مسكونی استان فارس و کشور  -5جدول 

1390 

 عنوان
 کشور استان

۱۳85 ۱۳90 ۱۳85 ۱۳90 

 تعداد کل واحدهای مسکونی معمولی

 ۱995۴۷08 ۱5859926 ۱۱5۴۱22 888865 کل

 ۱۴۷82۱۱۴ ۱۱۴۳۱880 806۱0۴ 56۷06۴ مناطق شهری

 5۱۷259۴ ۴۴280۴6 ۳۴80۱8 ۳2۱80۱ مناطق روستایی

 درصد() یمعمولسهم واحدهای مسکونی 

 ۱00 ۱00 ۱00 ۱00 کل

 ۱/۷۴ ۱/۷2 8/69 8/6۳ مناطق شهری

 9/25 9/2۷ 2/۳0 2/۳6 مناطق روستایی

آرمه، تعداد واحدهای بادوام )اسکلت فلزی، بتون

 (آجر و آهن یا سنگ و آهن

 ۱5۷52068 ۱۱88۴08۳ 895۷8۳ 6۷029۷ کل

 ۱۳002088 992۴52۷ 68۳6۱0 ۴۷۷282 مناطق شهری

 2۷۴9980 ۱959556 2۱2۱۷۳ ۱9۳0۱5 مناطق روستایی

کل واحدهای مسکونی نسبت واحدهای بادوام به

 (درصد) معمولی

 9/۷8 9/۷۴ 6/۷۷ ۴/۷5 کل

 88 8/86 8/8۴ 2/8۴ مناطق شهری

 2/5۳ ۳/۴۴ 6۱ 60 مناطق روستایی

میانگین تعداد خانوار ساکن در واحدهای مسکونی 

 معمولی

 05/۱ 09/۱ 08/۱ ۱۴/۱ کل

 0۴/۱ 08/۱ 06/۱ ۱۳/۱ مناطق شهری

 09/۱ ۱۳/۱ ۱۱/۱ ۱۴/۱ مناطق روستایی

میانگین تعداد نفرات ساکن در واحدهای مسکونی 

 معمولی

 ۷۴/۳ ۴۱/۴ 95/۳ 9/۴ کل

 62/۳ 2۱/۴ 8۴/۳ ۷/۴ مناطق شهری

 09/۴ 92/۴ 20/۴ 2/5 مناطق روستایی

 ۱۳90و  ۱۳85مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  
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 احداث ساختمان هایپروانهتعداد  -5-3

در شهرهای استان فارس  های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا، تعداد پروانه۱۳9۴در سا  

جدو  داشته است ) افزایشدرصد  6/9برابر  ۱۳9۳فقره بوده که نسبت به سا   ۱0۴۷5معاد  

6). 
 

 احداث ساختمان هایپروانهمساحت زمین در  -5-4

های های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداریحت زمین در پروانه، کل مسا۱۳9۴در سا  

درصد  ۳/۷، افزایشی معاد  ۱۳9۳مترمربع بوده که نسبت به سا   ۳526۴26استان فارس معاد  

 (.6داشته است )جدو  

های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین در نقاط پروانه -6جدول 

 شهری استان فارس

 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  ا س

۱۳۷6 ۱00۳5 ۳۴29000 

۱۳۷8 ۱۱۷0۳ ۳۷۱2۴۳0 

۱۳۷9 ۱0۴۴۴ ۳۴0۷005 

۱۳80 ۷9۱0 ۳0۷0۱۷۳ 

۱۳8۱ ۱۱659 ۳820828 

۱۳82 ۱۱68۱ ۳920888 

۱۳8۳ ۱۱8۱6 ۴0۳225۱ 

۱۳8۴ ۱2۴5۴ ۴066029 

۱۳85 ۱۴659 8۱2۳096 

۱۳86 ۱۷۳2۱ 5۳۳0069 

۱۳8۷ ۱5۴۷8 5۳962۷8 

۱۳88 ۱68۷2 828۳6۴9 

۱۳89 ۱9۴۳6 ۷۴9۴95۷ 

۱۳90 ۱5۴92 5528256 

۱۳9۱ ۱5۷۴۳ 5۴2۱606 

۱۳92 ۱599۳ 80۱2۴۱9 

۱۳9۳ 955۷ ۳286۴26 

۱۳9۴ ۱0۴۷5 ۳526۴26 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سا 



 
 

 157 عمران  شهری ، مسكن و  ساختمان

های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب تعداد طبقات و تعداد پروانه -5-5

 مورداستفاده ساختمان

های استان های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداریبیشترین میزان پروانه، ۱۳9۴در سا  

درصد( و کمترین میزان آن مربوط به  2/۴۷طبقه ) ۱های فارس مربوط به ساختمان

های احداث درصد( بوده است. همچنین درصد تعداد پروانه ۳/6طبقه ) ۴های ساختمان

درصد بوده است.  9/۱2و  9/8، ۷/2۴طبقه و بیشتر به ترتیب  5طبقه و  ۳طبقه،  2های نساختما

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 ساختحا  انتقا  از ساخت

 (.۷وساز افقی اختصاص دارد )جدو  به الگوی ساخت وسازهااز ساخت

های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب موارد استفاده نشان بررسی تعداد پروانه

درصد( بوده  6/89های صادره از نوع مسکونی )، بیشترین میزان پروانه۱۳9۴دهد که در سا  می

های مسکونی و کارگاه توأم، بریهای صادره برای کاراست. در سا  مذکور، درصد پروانه

درصد  ۳/0و  ۳/0، ۴/۴، ۴/5و سایر به ترتیب  "صنعتی، آموزشی، بهداشتی یا درمانی"بازرگانی، 

 (.8بوده است )جدو  

 

 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب تعداد طبقات -7جدول 

 طبقه ۱ عنوان
2 
 طبقه

 جمع و بیشتر طبقه 5 طبقه ۴ طبقه ۳

 955۷ 9۴0 592 9۷۳ 26۴0 ۴۴۱2 ۱۳9۳سا  

 ۱0۴۷5 ۱۳5۳ 65۷ 9۳۷ 258۷ ۴9۴۱ ۱۳9۴سا  

 ۱۳9۴و  ۱۳9۳های ساختمانی، مأخذ: مرکز آمار ایران، اطالعات پروانه

 
 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب نوع استفاده ساختمان-8جدول 

 مسکونی عنوان
مسکونی و کارگاه 

 توأم
 بازرگانی

صنعتی، آموزشی، 
 بهداشتی یا درمانی

 جمع سایر

 955۷ ۱8 ۱۴6 ۴۴۳ ۴۷6 8۴۷۴ ۱۳9۳سا  

 ۱0۴۷5 ۳2 ۳۳ ۴59 565 9۳86 ۱۳9۴سا  

 ۱۳9۴و  ۱۳9۳های ساختمانی، مأخذ: مرکز آمار ایران، اطالعات پروانه
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مصالح عمده ساختمان در نقاط  برحسباحداث ساختمان  هایپروانهتعداد  -5-6

 شهری

های استان فارس های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری، عمده پروانه۱۳9۴در سا  

درصد( اختصاص داشته است. همچنین در سا   ۴/58هایی با مصالح آجر و آهن )به ساختمان

های صادره را به پروانهدرصد  ۴/۴0آرمه نیز های با مصالح اسکلت فلزی یا بتونمذکور ساختمان

، بلوک سیمانیهای با مصالح احداث ساختمان هایپروانه اند. در سا  یادشده،خود اختصاص داده

 (۱0)جدو   اند.های احداث صادره را به خود اختصاص دادهدرصد از پروانه 2/۱

 های ساختمانی صادره برای احداث بنا برحسب مصالح عمدهبررسی روند زمانی پروانه

وساز استان (، الگوی ساخت۱۳۷6-9۴دهنده این مطلب است که در طو  دوره موردبررسی )نشان

ای که درصد گونهبه سمت استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت بهتر متمایل بوده است. به

 ۴/۴0به  ۱۳۷8درصد در سا   ۳/9آرمه از های صادره با مصالح اسکلت فلزی یا بتونپروانه

، میزان این شاخص در نقاط شهری ۱۳9۳یافته است. در سا  ، افزایش۱۳9۴ا  درصد در س

درصد بوده است. گفتنی است که هرچند روند زمانی این شاخص نشان از بهبود  ۳/۳6استان برابر 

وساز استان تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی نسبی آن دارد ولی الگوی ساخت

 (.9دارد )جدو  
 

های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب نوع اسكلت و مصالح پروانه -9جدول 

 عمده در نقاط شهری استان

 جمع سا 
اسکلت فلزی 

 آرمهبتونیا 
 آجر و چوب آجر و آهن

بلوک 

 سیمانی

سایر و 

 اظهارنشده

۱۳۷8 ۱۱۷0۳ ۱08۴ ۱009۱ ۱۳ 28۴ 2۳۱ 

۱۳۷9 ۱0۴۴۴ 80۷ 905۷ ۱۳ ۳58 209 

۱۳80 ۷9۱0 22۱۴ ۴۳00 ۴5 592 ۷59 

۱۳8۱ ۱۱659 ۴2۳5 65۱0 ۱2۴ ۷۴2 ۴8 

۱۳82 ۱۱68۱ ۴۱۴۴ ۴۷۱6 9۴ ۱096 ۱6۳۱ 
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های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب نوع اسكلت و مصالح پروانه -9جدول 

 عمده در نقاط شهری استان

 جمع سا 
اسکلت فلزی 

 آرمهبتونیا 
 آجر و چوب آجر و آهن

بلوک 

 سیمانی

سایر و 

 اظهارنشده

۱۳8۳ ۱۱8۱6 ۴252 ۴6۴۳ ۳۷ 9۱5 ۱969 

۱۳8۴ ۱2۴5۴ ۳5۱۷ ۷8۳0 ۱59 9۴8 0 

۱۳85 ۱۴659 ۳۱6۷ ۱0۴08 98 986 0 

۱۳86 ۱۷۳2۱ ۴006 ۱2۱۱۷ 59 ۱۱۳9 0 

۱۳8۷ ۱5۴۷8 5۱5۱ 9۷95 5 52۷ 0 

۱۳88 ۱68۷2 ۳۱۴۳ ۱۳۳2۷ ۳۳ ۳69 0 

۱۳89 ۱9۴۳6 ۴۴86 ۱۴569 ۳5 ۳۴6 0 

۱۳90 ۱5۴92 ۴۴۴0 ۱0۷52 ۱5 285 0 

۱۳9۱ ۱5۷۴۳ 568۴ 98۱2 20 22۷ 0 

۱۳92 ۱599۳ 6۱۷0 9565 0 258 0 

۱۳9۳ 955۷ ۳۴69 5850 ۴۳ ۱9۳ 2 

۱۳9۴ ۱0۴۷5 ۴22۷ 6۱۱9 ۷ ۱22 0 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سا 
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 161 عمران روستایی

 عمـران روستایی

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را شامل مشیها و خطای از سیاستاین بخش مجموعه

های گیرد. دامنه شمو  فعالیتبرمیشود که تمامی وجوه توسعه روستایی را در درازمدت در می

 بخش عمران روستایی و عشایری به شرح زیر است:

 مدیریت توسعه روستاها -

 های هادی روستاییتهیه و اجرای طرح -

 رسانی به روستاهاتأمین آب آشامیدنی و برق -

 های روستاییاحداث و بهسازی راه -

 های روستاییگاهساماندهی فضاها و سکونت -

 ور اسناد مالکیت اراضی و امالک واقع در بافت مسکونی روستاهاصد -

 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 2۱/۳5، معاد  ۱۳90در سا  

اند. خانوار جمعیت داشته 20درصد از روستاهای استان، کمتر از  ۱/۴5اند. در همین سا ، داشته

و  بدیهی است هر چه میزان پراکنش روستاها بیشتر باشد، هزینه ارائه خدمات آموزشی، زیر بنایی

 هایحلراهتجمیع روستاهای پراکنده یکی از بهداشتی به جوامع روستایی، باالتر خواهد بود. 

متعاد  نمودن پراکنش جمعیت روستایی است. لیکن در قبل و بعد از انقالب، اغلب روستاهای 

تجمیع شده به حالت اولیه برگشتند. شناسایی روستاهای مرکزی و مشخص نمودن حوزه نفوذ 

راهکارهای پیشنهادی در راستای متعاد   ازجملهسلسله مراتبی  صورتبه رسانیخدمات و هاآن

 (.۱باشد )جدو  مینمودن پراکنش جمعیت روستایی استان 
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و  1385های ها و طبقات تعداد خانوار در سالهای دارای سكنه برحسب گروهآبادی -1جدول 

1390 

 تعداد

 شرح

۱۳85 ۱۳90 

 درصد جمع درصد جمع

 ۱00 ۴220 ۱00 ۴۳۷0 جمع

 ۱۱/26 ۱۱02 ۳8/25 ۱۱09 خانوار ۴-۱

 ۱0/9 ۳8۴ 98/۱0 ۴80 خانوار 9-5

 88/9 ۴۱۷ ۴/۱0 ۴5۴ خانوار ۱9-۱0

 92/۱6 ۷۱۴ ۱2/۱8 ۷92 خانوار ۴9-20

 2۷/۱۳ 560 22/۱2 5۳۴ خانوار 99-50

 68/۱۱ ۴9۳ ۱/۱2 529 خانوار ۱99-۱00

 ۴5/9 ۳99 ۷8/۷ ۳۴0 خانوار ۴99-200

 9۴/2 ۱2۴ ۳۱/2 ۱0۱ خانوار 999-500

 6۴/0 2۷ ۷۱/0 ۳۱ خانوار و بیشتر ۱000

 ۱۳90و  ۱۳85مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

 

 امكانات و تسهیالت خانوارهای روستایی -2

های مختلف، حاکی از روند افزایشی نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سا 

باشد. کم نمودن شکاف بین خانوارهای نمونه روستایی استان از تسهیالت زندگی میدرصد 

مندی از امکانات و تسهیالت زندگی خانوارهای شهری و روستایی، ضمن تأمین عدالت و بهره

ای )شهر و روستا(، موجب ماندگاری بیشتر روستائیان در روستاها گردیده های منطقهایجاد تعاد 

 آورد.ها جلوگیری به عمل مینو از مهاجرت آ

درصد از خانوارهای نمونه روستایی استان از تلفن همراه استفاده  68/۱۴، تنها ۱۳8۴در سا  

درصد این خانوارها از این وسیله ارتباطی در  56/85برابر  ۱۳9۳که در سا  اند، درحالیکردهمی

میزان شاخص مشابه در سطح کشور، ، ۱۳9۳اند. در سا  کردهمکالمات روزمره خود استفاده می

بوده  ترپایینیعنی میزان این شاخص در استان از متوسط کشوری ؛ درصد بوده است ۱6/8۷
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کشی لولهدرصد خانوارهای نمونه روستایی استان دارای آب ۳9/90 معاد  ،۱۳8۴است. در سا  

زان این شاخص برای ، می۱۳9۳درصد رسیده است. در سا   ۳۷/98به  ۱۳9۳اند که در سا  بوده

، معاد  ۱۳8۴درصد بوده است. همچنین در سا   26/9۴خانوارهای نمونه روستایی کشور، 

اند که در سا  درصد خانوارهای نمونه روستایی استان تحت پوشش شبکه برق بوده 9۴/98

، میزان این شاخص در استان از متوسط ۱۳9۳درصد رسیده است. در سا   ۱00به  ۱۳9۳

 درصد( باال تر بوده است. 88/99کشوری )

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

در روستاها  های فسیلی بجای استفاده از چوب درختان جنگلیها و جایگزینی سوختاحیاء جنگل

 ۱۳/۳8درصد خانوارهای نمونه روستایی کشور و  ۳9/5۴، تنها ۱۳9۳مبرهن است، لیکن در سا  

اند. میزان این شاخص کشی برخوردار بودهدرصد خانوارهای نمونه روستایی استان از گاز لوله

 ست.یافته اافزایش ،۱۳9۳درصد در سا   ۷/۳۴به  ۱۳8۴درصد در سا   52/2۳برای استان از 

کننده از تلفن ثابت در طو  دوره موردبررسی بررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی استفاده

درصد در سا   5۱/5۷به  ۱۳8۴درصد در سا   0۱/۷۱دهد که میزان این شاخص از نشان می

درصد بوده  ۷۴/55، میزان این شاخص در سطح کشور، ۱۳9۳یافته است. در سا  ، کاهش۱۳9۳

 .(2است )جدو  

 

 کننده از تسهیالت زندگیدرصد خانوارهای نمونه روستایی استفاده-2جدول 

 استان شرح
 (۱۳9۳کشور )

۱۳8۴ ۱۳89 ۱۳90 ۱۳92 ۱۳9۳ 

 ۱6/8۷ 56/85 6/86 9۱/8۴ 28/8۱ 68/۱۴ تلفن همراه

 26/9۴ ۳۷/98 ۳6/96 ۴6/96 2۷/96 ۳9/90 کشیلولهآب

 88/99 ۱00 ۷5/98 0۳/99 ۱/99 9۴/98 برق

 ۳9/5۴ ۱۳/۳8 ۷/۳۴ 28/۳۴ 2۷/29 52/2۳ کشیگاز لوله

 ۷۴/55 5۱/5۷ ۱9/62 59/۷۳ 5/۷8 0۱/۷۱ تلفن ثابت

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارگیری هزینه درآمد سا 
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 واحدهای مسكونی روستایی -3

درصد از واحدهای مسکونی  60برابر  ۱۳85بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا  

آرمه، درصد از واحدهای مسکونی معمولی اسکلت فلزی، بتون 60یعنی ؛ اندمعمولی بادوام بوده

درصد بهبودیافته است.  6۱این رقم به  ۱۳90آجر و آهن یا سنگ و آهن بوده است. در سا  

وساز در روستاهای استان تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی هرچند الگوی ساخت

 کن این الگو به سمت استفاده از مصالح ساختمانی بادوام متمایل بوده است.دارد، لی

های روستایی تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی روستاها قرار گاهمعموالً بافت و شکل سکونت

دارند و طبعاً نوع مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی از موقعیت جغرافیایی نیز سرچشمه 

روستاهایی که دارای شبکه ارتباطی قوی هستند به دلیل امکان ارتباطات گیرد. همچنین 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 داستفاده و متداو  در روستاها سود میو مصالح مور

 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  تعداد واحد مسکونی

  مصالح در سا

۱۳85 

درصد سهم انواع 

مصالح در سا  

۱۳90 
۱۳85 ۱۳90 

 ۱00 ۱00 ۳۴80۱8 ۳2۱80۱ جمع

 8/0 8/2 2866 8899 اسکلت فلزی

 5/8 2/۱0 29۴22 ۳29۴0 آرمهبتون

 ۷/5۱ ۴۷ ۱۷9885 ۱5۱۱۷۷ آجر و آهن یا سنگ و آهن

 9/9 ۴/۱۴ ۳۴288 ۴626۴ آجر و چوب یا سنگ و چوب

 2/6 6/2 2۱۴۳8 8۴69 تمام آجر یا سنگ و آجر

 5/9 2/8 ۳۳۱9۴ 262۷۳ بلوک سیمانی
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واحدهای مسكونی معمولی برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده بنا در نقاط  -3جدول 

 روستایی

 ۱/0 2/0 ۴۱۷ 58۷ تمام چوب

 ۴/6 2/8 22۳۳9 26۴۳5 خشت و چوب

 9/۳ ۷/۳ ۱۳68۳ ۱۱۷۴۷ خشت و گل

 ۱/2 ۷/۱ ۷۱۳8 562۴ سایر مصالح

 ۱ ۱/۱ ۳۳۴8 ۳۳86 اظهارنشده

 ۱۳90و  ۱۳85های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سا 

 

 بهسازی روستاهای استان -4

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و بایست کلیه جنبههای روستایی میریزیدر برنامه

   و محورهای توسعه پایدار باشد.بایست مبتنی بر اصوها میفضائی را مدنظر قرارداد. این برنامه

ها، نیازهای اولیه و برنامهای باشد که ماحصل اجرای این گونهریزی روستایی باید بهبرنامه

حیاتی روستائیان را تأمین نماید. آموزش مناسب، بهداشت، اشتغا  و درآمد مناسب، برخورداری از 

امکانات مناسب زندگی، مسکن امن و مطمئن، دسترسی مناسب به آب سالم و بهداشتی و ... 

ر باشد. هرچند بعد از بایست یک فرد روستایی از آن برخورداها همه مواردی است که میاین

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

توسعه پایدار روستاها، ساز عنوان زمینهسازی بافت کالبدی و تهیه و اجرای طرح هادی بهایمن

قبو  وجود دارد. لذا رسیدن به استانداردهای شکاف زیادی بین وضع موجود و استانداردهای قابل

 های توسعه استان باشد.های مذکور باید از اهداف برنامهقبو  در زمینهقابل

ایشی روستا بوده که با افز 92۴، تعداد روستاهای بهسازی شده استان برابر ۱۳9۳در سا  

 ، رسیده است.۱۳9۴روستا در سا   ۱206درصد به  5/۳0برابر 

 5/2روستا بوده که با  2256، تعداد روستاهای دارای طرح هادی استان برابر ۱۳9۳در سا  

 .، بالغ گشته است۱۳9۴روستا در سا   2۳۱۳درصد افزایش به 
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 روستایی رسانیآب-5

خانوار و باالتر استان از آب آشامیدنی سالم  20درصد روستاهای  89برابر  ۱۳9۴تا پایان سا  

 درصد بوده است. 88، برابر ۱۳9۳اند. این شاخص در سا  بهداشتی برخوردار بوده

 

 روستایی رسانیبرق -6

روستا بوده است. در سا   ۳۱9۷، تعداد کل روستاهای دارای برق استان برابر ۱۳9۴در سا  

اند. این نسبت در استان از نعمت برق برخوردار بوده های دارای سکنهدرصد آبادی 2/۷6مذکور، 

روستا در استان  20به  ۱۳9۴دیگر در سا  بیاندرصد بوده است. به ۷/۷5، معاد  ۱۳9۳سا  

خانوار روستایی استان از نعمت برق  ۳۱۱968رسانی شده است. در همین سا ، تعداد برق

ورد کلیه روستاهای دارای سکنه استان اند. گفتنی است که بررسی فوق در مبرخوردار بوده

خانوار و باالتر استان از نعمت برق  20درصد روستاهای  2/98آنکه نزدیک به باشد، حا می

 برخوردارند.

 

 تعداد روستاها و تعداد خانوارهای دارای برق استان-4جدول 

 تعداد خانوار تعداد روستا سا 

۱۳9۳ ۳۱۷۷ ۳۱۱۷02 

۱۳9۴ ۳۱9۷ ۳۱۱968 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 
، نشان از افزایش ۱۳۷6-9۴دار شده استان در دوره بررسی روند تعداد روستاهای برق

روستا از  ۱۱۳9که در دوره مذکور تعداد طوریدار شده دارد. بهتوجه تعداد روستاهای برققابل

 6۳طور متوسط ساالنه به موردبررسی بهیعنی در طو  دوره ؛ اندنعمت برق برخوردار گردیده

 (.5رسانی شده است )جدو  روستای استان برق
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 1376-94دار استان طی دوره روند تعداد روستاهای برق -5جدول 

 سا 

 شرح
۱۳۷6 ۱۳80 ۱۳85 ۱۳86 ۱۳8۷ 

 28۴2 2926 29۱2 26۷2 2058 کل روستاها در پایان سا 

 

 1376-94دار استان طی دوره برق روند تعداد روستاهای -5ادامه جدول 

 سا 

 شرح
۱۳88 ۱۳89 ۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 ۳۱9۷ ۳۱۷۷ ۳۱5۴ ۳05۴ ۳0۳2 29۷5 29۳۱ کل روستاها در پایان سا 

 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سالهای مختلف

 

کیلومتر  8۱۷۴دار استان معاد  ، طو  شبکه فشار متوسط کلیه روستاهای برق۱۳9۴در سا  

کیلووات  5۳5582کیلومتر بوده که ظرفیتی معاد   ۴6۴2ها معاد  و طو  شبکه فشار ضعیف آن

 .دستگاه بوده است 5028اند. همچنین تعداد ترانسفورماتورهای موجود در این روستاها، آمپر داشته

یت ، طو  شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، تعداد ترانسفورماتورها و ظرف۱۳9۳-9۴طی دوره 

 (.6اند )جدو  درصد رشد داشته 2/0و  ۷/0، 2/0، ۷/0ترانسفورماتورها به ترتیب 

 

 دار استانطول شبكه و ظرفیت روستاهای برق -6جدول 

 عنوان

 سا 

 طو  شبکه فشار

متوسط توزیع 

 ()کیلومتر

 طو  شبکه فشار

ضعیف توزیع 

 ()کیلومتر

 تعداد ترانسفورماتورها

 (دستگاه)

ظرفیت 

 رهاترانسفورماتو

 (کیلووات آمپر)

 5۳۴55۷ ۴99۴ ۴6۳۴ 8۱2۱ ۱۳9۳سا  

 5۳5582 5028 ۴6۴2 8۱۷۴ ۱۳9۴سا  

 درصد تغییرات

9۴-۱۳9۳ 
۷/0 2/0 ۷/0 2/0 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 روستایی و مخابراتپست  -7

واحدهایی به نام از نقاط روستایی که شرایط الزم برای عرضه خدمات پستی وجود دارد، در برخی 

جوار را تحت طورمعمو ، تعدادی از روستاهای همشوند که بهدایر می« دفتر پست روستایی»

سازی، ارسا  و توزیع پوشش خوددارند. در این واحدها، عملیات مربوط به قبو  مرسوالت، آماده

برداری ی مورد بهرهگیرد. تعداد دفاتر پست روستایها و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام میآن

 ، تغییری ننموده است.۱۳9۳واحد بوده که نسبت به سا   ۱، معاد  ۱۳9۴استان تا پایان سا  

برداری در حاشیه شهرها و یا همچنین در تعدادی از واحدهای پستی یا مخابراتی مورد بهره

گردد ائه میطور توأم با مدیریت شرکت پست ارمناطق روستایی خدمات پستی و یا مخابراتی به

شود. تعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی نامیده می« دفتر پست و مخابرات»واحدها که این 

به بعد، این  ۱۳9۱واحد بوده است که از سا   ۱6برابر  ۱۳90برداری در پایان سا  مورد بهره

مورد  های پستی روستاییدفاتر به واحدهای دیگر تبدیل گردیده است. همچنین تعداد صندوق

 ۴/۴معاد   ۱۳9۳واحد بوده که نسبت به سا   ۴0۳معاد   ۱۳9۴برداری در پایان سا  بهره

 درصد افزایش یافته است.
 

 

 (1370-94دوره )برداری در پایان سال تعداد واحدهای پستی مورد بهره-7جدول 

 سا 
 شرح

۱۳۷0 ۱۳۷5 ۱۳۷8 ۱۳80 ۱۳82 

 280 ۳۷8 ۳۷8 ۷92 58۷ روستاییصندوق پستی 

 ۳ ۱۴ ۱6 ۳0 ۳9 روستاییدفتر پست 

 ۱۱۷۱ ۳29 ۴0۳ ۳۴۴ ۴6 تعداد دفاتر پست مشترک با مخابرات

 

 (1370-94دوره )برداری در پایان سال تعداد واحدهای پستی مورد بهره -7ادامه جدول 

 سا 
 شرح

۱۳88 ۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 ۴0۳ ۳86 ۳86 5۴2 5۳2 ۴9۴ روستاییصندوق پستی 

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ روستاییدفتر پست 

 0 0 0 0 ۱6 ۳6 تعداد دفاتر پست مشترک با مخابرات

 مختلف هایسا مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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، حاکی از رشد ۱۳۷0-9۴بررسی روند زمانی تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در دوره 

روستا  280که میزان این شاخص از طوریبهباشد. فزاینده این شاخص طی دوره موردبررسی می

طور متوسط هرسا  یعنی به؛ یافته است، افزایش۱۳9۴روستا در سا   ۳۳9۴به  ۱۳۷0در سا  

 اند.مند شدهروستا از ارتباط تلفنی بهره ۱۳0

های دارای درصد از آبادی 9/80، برابر ۱۳9۴دهد که تا پایان سا  بررسی فوق نشان می

 (.8اند )جدو  رای ارتباط تلفنی بودهسکنه استان دا

 

 (1370-94دوره )روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی  -8جدول 

 سا 

 شرح
۱۳۷0 ۱۳۷5 ۱۳۷9 ۱۳8۳ ۱۳86 

 28۴9 2526 ۱۴۷8 6۳0 280 تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی

 

 (1370-94دوره )روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی  -8جدول ادامه 

 سا 

 شرح
۱۳8۷ ۱۳88 ۱۳89 ۱۳90 ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 ۳۳9۴ ۳۳90 ۳۳۷8 ۳028 ۳0۳0 ۳0۴۳ ۳0۱۱ ۳0۱۱ تعداد نقاط روستایی

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا 

 

 روستاییراه  -8

کیلومتر بوده است که  ۱26۳۱، معاد  ۱۳9۴استان تا پایان سا  های روستایی موجود کل راه

داده است. های شوسه و خاکی تشکیل میدرصد، راه 2/۴۳های آسفالته و درصد آن را راه 8/56

درصد و رشد متوسط  ۱/۷های روستایی استان، ، رشد متوسط ساالنه کل راه۱۳۷6-9۴طی دوره 

، ۱۳9۳-9۴درصد محاسبه گردیده است. طی دوره  ۳/۷ان، های آسفالته روستایی استساالنه راه

 ۴/۴و  ۷/۴های روستایی آسفالته استان به ترتیب برابر های روستایی و راهدرصد افزایش کل راه

 (.9درصد بوده است )جدو  
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 لومتریک واحد: 1376-94های های روستایی استان در سالانواع راه - 9جدول 

 انواع راه

 سا 
 آسفالته جمع

و  شوسه

 خاکی

۱۳۷6 ۳668 20۱9 ۱6۴9 

۱۳۷8 5۱80 256۷ 26۱۳ 

۱۳80 5۷۱۴ ۳2۱8 2۴96 

۱۳8۱ 6۱۷2 ۳80۷ 2۳65 

۱۳82 609۱ ۳6۷6 2۴۱5 

۱۳8۳ 626۳ ۳8۴8 2۴۱5 

۱۳8۴ 9۴۱۳ ۴۴۴8 ۴965 

۱۳85 ۱0۴68 50۱9 5۴۴9 

۱۳86 ۱0۷68 568۳ 5085 

۱۳8۷ ۱08۷6 60۱5 ۴86۱ 

۱۳88 ۱۱9۱۷ ۷595 ۴۳22 

۱۳89 ۱۱2۷6 689۳ ۴۳8۳ 

۱۳90 ۱۱۴8۳ 68۴6 ۴6۳۷ 

۱۳9۱ ۱20۳0 6895 5۱۳5 

۱۳92 ۱2052 685۱ 520۱ 

۱۳9۳ ۱206۱ 68۷۱ 5۱90 

۱۳9۴ ۱26۳۱ ۷۱۷6 5۴55 

 9/6 ۳/۷ ۱/۷ ۱۳۷6-9۴درصد رشد متوسط ساالنه طی دوره 

 ۱/5 ۴/۴ ۷/۴ ۱۳9۳-9۴درصد تغییرات طی دوره 

 مختلف هایسا مأخذ: سالنامه آماری استان، 
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 انـرژی

 بـرق -1

 استان هاینیروگاهظرفیت اسمی و عملی  -1-1

بیشترین خروجی مورد انتظار یک مولد برق در شرایط طراحی است که توسط ظرفیت اسمی، 

سازنده بر روی پالک مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا مگاوات نوشته 

 ۴68۷برابر  ۱۳9۴شده در استان فارس در سا  های واقعشده است. ظرفیت اسمی نیروگاه

ییری نداشته است. حا  باید دید این ظرفیت متناسب با ، تغ۱۳9۳مگاوات بوده که نسبت به سا  

 گردد.فیت اسمی سرانه استفاده میجمعیت چگونه تغییریافته است. برای این منظور از شاخص ظر

وات بر نفر  ۱/980درصد کاهش به  ۱با  ۱۳9۳وات بر نفر در سا   9/989میزان این شاخص از 

 (.۱، تغییریافته است )جدو  ۱۳9۴در سا  
 

 سرانه ظرفیت اسمی مولدهای برق استان فارس و تغییرات آن-1جدول 

 سا 
 قدرت اسمی

 (مگاوات)
 جمعیت

 (هزار نفر)
 قدرت اسمی سرانه

 (وات بر نفر)

۱۳9۳ ۴68۷ ۴۷۳5 9/989 

۱۳9۴ ۴68۷ ۴۷82 ۱/980 

 -۱ ۱ 0 ۱۳9۳-9۴درصد تغییرات در دوره 

 جمعیت مرکز آمار ایرانو برآورد  ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان سا  
 

مگاوات  ۳698به  ۱۳9۳مگاوات در سا   ۳69۱ های استان ازهمچنین قدرت عملی نیروگاه

درصد  ۷/۷8های استان ، قدرت عملی نیروگاه۱۳9۳افزایش یافته است. در سا   ۱۳9۴در سا  

 (.2دو  یافته است )جدرصد افزایش 9/۷8به  ۱۳9۴قدرت اسمی آن بوده است. این رقم در سا  
 

 ()مگاوات ظرفیت اسمی و عملی مولدهای برق استان فارس-2جدول 

 درصد()نسبت قدرت عملی به اسمی  قدرت عملی قدرت اسمی سا 

۱۳9۳ ۴68۷ ۳69۱ ۷/۷8 

۱۳9۴ ۴68۷ ۳698 9/۷8 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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های مهم در بررسی شاخص ها از دیگرنسبت حداکثر قدرت تولیدشده به قدرت عملی نیروگاه

درصد در  6/9۱به  ۱۳9۳درصد در سا   ۴/92ها است. میزان این شاخص از وضعیت نیروگاه

 (.۳یافته است )جدو  کاهش ،۱۳9۴سا  
 

های حرارتی استان در مقایسه با ظرفیت عملی حداکثر قدرت تولیدشده نیروگاه -3جدول 

 هاآن

 (قدرت عملی و تولیدشده به مگاوات)

 (درصد) به قدرت عملی تولیدشدهنسبت حداکثر قدرت  تولیدشدهحداکثر قدرت  قدرت عملی  سا

۱۳9۳ ۳69۱ ۳۴09 ۴/92 

۱۳9۴ ۳698 ۳۳8۷ 6/9۱ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 هاآنحرارتی استان و مصرف داخلی  هاینیروگاهتولید برق انواع  -1-2

میلیون کیلووات  ۱9956های حرارتی استان از خالص در نیروگاهمیزان انرژی الکتریکی تولیدشده 

یافته است. تولید ، افزایش۱۳9۴میلیون کیلووات ساعت در سا   209۳9به  ۱۳9۳ساعت در سا  

هایی است که میزان برق تولیدشده را نسبت به جمعیت سرانه انرژی الکتریکی از شاخص

کیلووات ساعت بر نفر در سا   252استان از  دهد. میزان این شاخص درموردسنجش قرار می

یافته است. بررسی شاخص فوق ، افزایش۱۳9۴کیلووات ساعت بر نفر در سا   ۴۳۷9به  ۱۳65

 باشد.ق استان طی دوره یادشده میدهنده عملکرد مناسب صنعت بر، نشان۱۳65-9۴طی دوره 

درصد ر بوده است. کیلووات ساعت بر نف ۴2۱5برابر  ۱۳9۳میزان این شاخص در سا  

، سهم ۱۳9۴درصد بوده است. در سا   9/۳برابر  ۱۳9۳ -9۴افزایش شاخص یادشده طی دوره 

های حرارتی استان وسیله نیروگاههای گازی در تأمین انرژی الکتریکی تولیدشده خالص بهنیروگاه

های بخش درصد، سهم نیروگاه ۳/0های صنایع بزرگ درصد، سهم نیروگاه 8/0فارس در حدود 

 (.5و  ۴های دیزلی، نزدیک به صفر بوده است )جداو  درصد و سهم نیروگاه 9/98خصوصی، 
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 1394ها در سال های حرارتی استان و مصرف داخلی آنتولید برق انواع نیروگاه -4جدول 

 (واحد: میلیون کیلووات ساعت)

 تولید خالص هامصرف داخلی نیروگاه  تولید ناخالص نوع نیروگاه

 ۱60 ۱  ۱6۱ گازی

 5 ۱  6 دیزلی

 5۷ ۱  58 صنایع بزرگ*

 20۴2۳ 269  20۷۱۴ بخش خصوصی

 206۴5 2۷2  209۳9 جمع

 های آبی و چرخه ترکیبی در صنایع بزرگ آمده است.*آمار مربوط به نیروگاه

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
 

 های حرارتی استاننیروگاه سرانه انرژی الكتریكی تولیدشده خالص در -5جدول 

 سا 
خالص  تولیدشدهانرژی الکتریکی 

 (ساعت میلیون کیلووات)
 (هزار نفر)جمعیت 

خالص )کیلووات ساعت  تولیدشدهسرانه الکتریکی 

 (بر نفر

۱۳65 80۴ ۳۱9۴ 252 

۱۳۷5 ۴5۴6 ۳8۱۷ ۱۱9۱ 

۱۳85 ۱۱0۴۷ ۴۳۳۷ 25۴۷ 

۱۳86 ۱29۷۳ ۴۳88 295۷ 

۱۳8۷ ۱6608 ۴۴۳9 ۳۷۴۱ 

۱۳88 ۱۷902 ۴۴9۱ ۳986 

۱۳89 ۱۷۷69 ۴5۴۳ ۳9۱۱ 

۱۳90 ۱5552 ۴59۷ ۳۳8۳ 

۱۳9۱ ۱89۷۳ ۴6۴2 ۴08۷ 

۱۳92 ۱9296 ۴688 ۴۱۱6 

۱۳9۳ ۱9956 ۴۷۳5 ۴2۱5 

۱۳9۴ 209۳9 ۴۷82 ۴۳۷9 

های مختلف و برآورد جمعیت مرکز های مختلف، سرشماری عمومی جمعیت سا مأخذ: سالنامه آماری استان سا 

 ایرانآمار 
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 مصرف برق -1-3

مگاوات ساعت بوده که نسبت به  ۱۳2698۴0، حدود ۱۳9۴میزان مصرف برق استان فارس در سا  

های کنندگان نهایی برق به بخشدرصد افزایش داشته است. مصرف ۱۷معاد   ۱۳9۳سا  

گردند. بخشی از انرژی الکتریکی نیز خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری تقسیم می

حسب رسد. بررسی ترکیب میزان مصرف برق در استان برجهت روشنایی معابر به مصرف می

های کشاورزی و خانگی به ترتیب با دهد که بخش، نشان می۱۳9۴های مذکور در سا  بخش

های روشنایی معابر و تجاری به ترتیب با درصد، بیشترین و بخش ۳۱درصد و  8/۳۱سهمی برابر 

 اند.ستان را به خود اختصاص دادهدرصد، کمترین میزان مصرف برق در ا ۷و  2/2سهمی برابر 

درصد بوده است. در ادامه،  2/9و  8/۱8های صنعتی و عمومی نیز به ترتیب سهم بخش

، موردبررسی قرار ۱۳9۳-9۴های یادشده طی دوره میزان تغییرات مصرف در هر یک از بخش

 گیرد.می

 

 مصرف بخش خانگی

عواملی همچون قیمت برق مصرفی، بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح زیربنایی مناز  مسکونی، 

فرهنگ استفاده و نرخ باسوادی در میزان مصرف انرژی الکتریکی در این بخش مؤثرند. در 

مصرف و های کمجویی و وجود المپرسانی و ترویج فرهنگ صرفههای اخیر با اطالعسا 

شده است. در سا  همچنین افزایش قیمت برق مصرفی روند مصرف این بخش تا حدی بهینه

درصد(، پس از بخش کشاورزی،  ۳۱مگاوات ساعت ) ۴۱۱8۴0۷ ، بخش خانگی با مصرف۱۳9۴

کنندگان نهایی استان به های مختلف مصرفبیشترین مصرف انرژی الکتریکی را در بین بخش

 ۳/۱0، برابر ۱۳9۳-9۴خود اختصاص داده است. درصد افزایش مصرف این بخش طی دوره 

 درصد بوده است.

 

 های تجاری و عمومیمصرف بخش

های اقتصادی و مؤسسات مالی و پولی و همچنین ی و عمومی شامل کلیه بنگاهبخش تجار

، بخش تجاری با ۱۳9۴باشد. در سا  ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی مینهادها، سازمان
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، برابر ۱۳9۳درصد از کل مصرف برق( نسبت به سا   ۷مگاوات ساعت ) 928۴55مصرفی برابر 

، ۱۳9۴همچنین میزان برق مصرفی بخش عمومی در سا  درصد افزایش مصرف داشته است.  2

 ۱۳9۳درصد از کل مصرف برق( بوده که نسبت به سا   2/9مگاوات ساعت ) ۱2۱6809حدود 

 دهد.درصد، افزایش نشان می 6/25برابر 

 

 مصرف بخش صنعت

باشد. نوع فنّاوری و میزان پیشرفت آن از عوامل مؤثر بر مصرف برق در این بخش می

مثا  صنایعی مانند آهن و فوالد، آلومینیوم، مس، شیشه، سیمان و صنایع نساجی دارای انعنوبه

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.ر این بخش را شاخصی از توسعه این بخش بهانرژی برق د

مگاوات  2۴86958، میزان مصرف انرژی الکتریکی استان در این بخش حدود ۱۳9۴در سا  

درصد  2/9۳معاد   ۱۳9۳درصد از کل مصرف برق( بوده که نسبت به سا   8/۱8ساعت )

دهنده ن پائین و نشانیافته است. سهم بخش صنعت در میزان کل برق مصرفی استاافزایش

باشد. گفتنی است که سهم بخش صنعت کشور در کل نیافتگی این بخش در استان میتوسعه

 درصد است. ۳۳برق مصرفی کشور حدود 

 

 مصرف بخش کشاورزی

های مختلف بخش ، بخش کشاورزی، بیشترین مصرف انرژی الکتریکی را در بین۱۳9۴در سا  

 ود اختصاص داده است.کنندگان نهایی استان به خمصرف

مگاوات  ۴22۴۴09، حدود ۱۳9۴میزان مصرف انرژی الکتریکی استان در این بخش در سا  

درصد افزایش  2، برابر ۱۳9۳درصد از کل مصرف برق( بوده که نسبت به سا   8/۳۱ساعت )

دهد که سهم داشته است. بررسی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی نشان می

انرژی الکتریکی بخش کشاورزی استان سهم نسبتاً باالیی است و از غالب بودن نقش مصرف 
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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  2/2مگاوات ساعت ) 29۴802، حدود ۱۳9۴در سا  

یافته درصد کاهش ۳/۱، برابر ۱۳9۳جهت روشنایی معابر به مصرف رسیده که نسبت به سا  

 است.
 

 مشترکین برق -1-4

درصد افزایش به  2/۴با  ۱۳9۳مشترک در سا   ۱۷۷۷0۳۴تعداد مشترکین برق مصرفی استان از 

های ، تعداد مشترکین بخش۱۳9۳-9۴طی دوره  ، رسیده است.۱۳9۴مشترک در سا   ۱85۱2۴۱

اند. رشد ها برخوردار بودهعمومی، کشاورزی و صنعتی از رشد بیشتری نسبت به سایر بخش

درصد بوده است. همچنین درصد  ۷/۴و  5/5، ۷/۷های یادشده طی دوره مذکور به ترتیب بخش

 درصد بوده است. ۴و  ۳/۴بر های تجاری و خانگی، به ترتیب براافزایش تعداد مشترکین بخش

، ۱۳9۴های مختلف در سا  بررسی ترکیب تعداد مشترکین برق مصرفی برحسب بخش

درصد و بخش صنعتی با سهمی معاد   6/82معاد  دهد که بخش خانگی با سهمی نشان می

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص  ۷/0

درصد تعداد کل  ۱۱و  2/2، 5/۳های عمومی، کشاورزی و تجاری نیز به ترتیب اند. بخشداده

 اند.مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص داده

 

 میزان مصرف و تعداد مشترکین برق استان فارس -6جدول 

 بخش
 تعداد مشترکین (مگاوات ساعت)مصرف 

۱۳9۳ ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 ۱5298۳8 ۱۴۷۱288 ۴۱۱8۴0۷ ۳۷۳۴۷۷8 خانگی

 6۴۷26 6008۳ ۱2۱6809 9685۴2 عمومی

 ۳9886 ۳۷۷92 ۴22۴۴09 ۴۱۴۱8۳2 کشاورزی

 ۱۳۱۱6 ۱25۳۳ 2۴86958 ۱28۷5۱2 صنعتی

 20۳6۷5 ۱95۳۳8 928۴55 9۱00۱9 و سایر تجاری
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 میزان مصرف و تعداد مشترکین برق استان فارس -6جدول 

 - - 29۴802 2988۱۴ روشنایی معابر

 ۱85۱2۴۱ ۱۷۷۷0۳۴ ۱۳2698۴0 ۱۱۳۴۱۴9۷ جمع

 ۱۳9۴ سالنامه آماری استان، سا مأخذ: 
 

 برق روستایی -1-5

اند. خانوار از نعمت برق برخوردار شده 266روستا با جمعیتی معاد   20، تعداد ۱۳9۴در سا  

روستا بوده که  ۳۱9۷، معاد  ۱۳9۴دار استان تا پایان سا  ترتیب کل روستاهای برقاینبه

 5۳رسانی به این روستاها، اند. جهت برقدادهجایخانوار را در خود  ۳۱۱968جمعیتی معاد  

دستگاه  ۳۴کیلومتر شبکه فشار متوسط احداث گردیده است. همچنین برای این منظور، 

ترتیب تا پایان سا  اینشده است. بهکیلووات آمپر نصب ۱025ترانسفورماتور جمعاً به ظرفیت 

 ۴6۴2کیلومتر شبکه فشار متوسط،  8۱۷۴دار استان شامل های برق روستاهای برق، شبکه۱۳9۴

دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت  5028کیلومتر شبکه فشار ضعیف و همچنین شامل تعداد 

 کیلووات آمپر بوده است. 5۳5582

 
 رسانی شده استانهای برق روستاهای برقمشخصات شبكه -7جدول 

 ۱۳9۴عملکرد سا   ۱۳9۴ ۱۳9۳ عنوان

 20 ۳۱9۷ ۳۱۷۷ تعداد روستا

 266 ۳۱۱968 ۳۱۱۷02 تعداد خانوار

 5۳ 8۱۷۴ 8۱2۱ (کیلومتر)شبکه فشار متوسط 

 8 ۴6۴2 ۴6۳۴ (کیلومتر)شبکه فشار ضعیف 

 ۳۴ 5028 ۴99۴ (دستگاه)تعداد ترانسفورماتورها 

 ۱025 5۳5582 5۳۴55۷ (کیلووات آمپر)حداکثر قدرت ترانسفورماتورها 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 نفتی هایفرآورده -2

 تولید -2-1

پاالیشگاه داخلی  9اصلی نفت، توسط  هایفرآوردهدر حا  حاضر، پاالیش نفت خام و تهیه انواع 

تأمین نیازهای داخل کشور و  منظوربههزار بشکه در روز،  ۱825با مجموع ظرفیت اسمی 

هزار بشکه در  ۳90با ظرفیتی برابر آبادان ، پاالیشگاه ۱۳9۳پذیرد. در سا  رات انجام میصاد

هزار بشکه در روز، کمترین ظرفیت  22روز، بیشترین و پاالیشگاه کرمانشاه با ظرفیتی برابر 

پاالیشگاه شیراز با  ،در سا  مذکوراند. های کشور را به خود اختصاص دادهاسمی پاالیشگاه

 هایپاالیشگاهظرفیت اسمی درصد کل  2/۳هزار بشکه در روز، سهمی معاد   58ظرفیت اسمی 

پاالیشگاه کشور، پاالیشگاه شیراز رتبه هفتم را  9کشور را به خود اختصاص داده است. از میان 

اسمی پاالیشگاه شیراز در سا  . نسبت ظرفیت عملی به باشدمیظرفیت اسمی دارا  ازلحاظ

درصد بوده  ۷/98 درصد و میزان این شاخص برای کشور در سا  مذکور ۳/95معاد   ،۱۳9۳

 (.8است )جدو  

 
 های کشورظرفیت اسمی و درصد عملكرد پاالیش نفت خام در پاالیشگاه -8جدول 

 پاالیشگاه
 (درصد) یاسمنسبت ظرفیت عملی به  ۱۳9۳در سا   هزار بشکه در روز() ظرفیت

 ۱۳9۳ ۱۳92 عملی اسمی 

 8/9۳ ۱/۱0۳ ۳66 ۳90 آبادان

 2/۱0۱ ۳/9۷ 9/252 250 اراک

 ۴/99 9/۱00 6/۳۷2 ۳۷5 اصفهان

 ۴/98 6/99 2۴6 250 تهران

 2/98 ۱/۱0۴ ۱08 ۱۱0 تبریز

 5/9۴ ۳/95 8/20 22 کرمانشاه

 ۳/95 9/۱0۱ ۳/55 58 شیراز

 2/۱۱۴ ۴/۱22 ۱/5۷ 50 الوان

 9/۱00 5/۱0۳ 9/۳22 ۳20 بندرعباس

 ۷/98 9/۱0۱ 6/۱80۱ ۱825 جمع

 ۱۳9۳مأخذ: ترازنامه انرژی، سا  
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های نفتی پاالیشگاه شیراز در سالنامه آماری کشور، آخرین آمار مربوط به تولید انواع فرآورده

نفتی پاالیشگاه  هایفرآوردهتولید انواع جموع مباشد. بر این اساس می ۱۳88مربوط به سا  

 ۷/۱حدود  ۱۳8۷در روز بوده که نسبت به سا   مترمکعب 9۴02برابر  ۱۳88شیراز در سا  

 هایفرآوردهدرصد کل میزان تولیدات  ۱/۳۳، حدود ۱۳88. در سا  داشته است فزایشادرصد 

سهم را نفتی، بیشترین  هایفرآوردهداشته که در بین اختصاص نفتی پاالیشگاه شیراز به نفت گاز 

 به خود اختصاص داده است.

یراز تولیدشده های کشور در پاالیشگاه شدرصد قیر تولیدشده پاالیشگاه 6/۴8در سا  مذکور، 

های هواپیما، نفت کوره و نفت سفید به است. همچنین بنزین موتور، نفت گاز، گاز مایع، سوخت

درصد تولیدات مشابه در کشور را به خود  ۳/۱و  5/2، 2/5، ۱/۳، 5/۳، 2/۴ترتیب سهمی معاد  

 (.9اند )جدو  اختصاص داده

 
 پاالیشگاه شیراز )مترمكعب در روز(های نفتی در متوسط تولید انواع فرآورده -9جدول 

 نوع فرآورده
 ۱۳8۷سا  

 سهم پاالیشگاه شیراز )درصد( کشور پاالیشگاه شیراز

 6/۳ 80۷۱ 289 گاز مایع

 ۴ 5۱۴96 20۴9 بنزین موتور

 2/۱ 2۱۳۴۷ 26۴ نفت سفید

 9/۳ 8۴95۷ ۳28۱ نفت گاز

 ۷/2 ۷۷۱۳2 208۱ نفت کوره

 2/۴ ۳5۱9 ۱۴9 هواپیما هایسوخت

 - 0 0 موتور و صنعتی هایروغن

 6/۳9 6۱6 2۴۴ قیر

 9/۳ 228۴8 890 هافرآوردهسایر 
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 های نفتی در پاالیشگاه شیراز )مترمكعب در روز(متوسط تولید انواع فرآورده -9ادامه جدول 

 نوع فرآورده
 ۱۳88سا  

 سهم پاالیشگاه شیراز )درصد( کشور پاالیشگاه شیراز

 ۱/۳ 8۳62 258 گاز مایع

 ۳/۴ 595۱5 2505 بنزین موتور

 ۳/۱ ۱85۱9 2۳8 نفت سفید

 5/۳ 88۷02 ۳۱۱5 نفت گاز

 5/2 ۷6۱0۱ ۱88۱ نفت کوره

 2/5 ۴۱88 2۱9 هواپیما هایسوخت

 0 0 0 موتور و صنعتی هایروغن

 6/۴8 698 ۳۳9 قیر

 ۳ 2۷8۷9 8۴۷ هافرآوردهسایر 

 ۱۳92مأخذ: سالنامه آماری کشور سا  
 

 مصرف -2-2

 ۳90۱6۳2عمده نفتی )بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان از  هایفرآوردهمصرف 
 ،۱۳9۴مترمکعب در سا   ۳55۴۱2۷درصد به  9/8 برابر کاهشیبا  ۱۳9۳مترمکعب در سا  

-9۴دوره عمده نفتی در استان طی  هایفرآوردهاست. بررسی درصد تغییرات مصرف  تغییریافته
کاهش  سفید،درصدی مصرف نفت  8/20 ، کاهشدرصدی مصرف بنزین ۳/۳افزایش از  ۱۳9۳

 کند.درصدی نفت کوره حکایت می ۷/۴۴ کاهش درصدی نفت گاز و ۴/۱۴
 نشان  ،۱۳9۴عمده نفتی استان در سا   هایفرآوردهبررسی ترکیب میزان مصرف 

درصد از کل  ۷/۴5و  6/۴6 بنزین و نفت گاز به ترتیب با سهمی برابر باکه مصرف  دهدمی
در سا  یادشده، . اندبودهبیشترین میزان مصرف را دارا  ،عمده نفتی استان هایفرآوردهمصرف 

 درصد بوده است. 9/2و  8/۴به ترتیب  کورهو نفت  سفیددرصد میزان مصرف نفت 
ی ارائه عمده نفت هایفرآوردهاز میزان مصرف  تریبینانهواقعی که تصویر هایشاخص ازجمله

عمده نفتی  هایفرآورده، مصرف سرانه کل ۱۳9۴در سا   .باشدمی، مصرف سرانه کندمی
 همچنینلیتر بوده است.  2/۷۴۳)بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان برابر با 

در استان به ترتیب ها و سایر فرآوردهسرانه بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره  فمصر
 .لیتر بوده است ۴/2۱و  5/۳۳9، ۷/۳5، 6/۳۴6

درصد  8/9عمده نفتی در استان،  هایفرآوردهمصرف سرانه  ،۱۳9۳-9۴طی دوره  
. است داشتهدرصد  ۳/2 برابر بنزین افزایشیمصرف سرانه  ،طی دوره مذکور .است یافتهکاهش
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ها( به ترتیب هو سایر فرآوردکوره )همچنین میزان مصرف سرانه نفت سفید، نفت گاز و نفت 
نفت کوره،  کنندهمصرف تریندرصد داشته است. مهم ۴/۴5و  2/۱5، 5/2۱کاهشی برابر 

کنند )جدو  میکه از این سوخت جهت تولید انرژی الکتریکی استفاده  باشندمیبرق  هاینیروگاه
۱0.) 

 های عمده نفتی استانمصرف فرآورده -10جدول 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ هافرآوردهنوع 

 مصرف
 مترمکعب()

 ۱65۷2۴5 ۱60۴2۷6 بنزین

 ۱۷08۴2 2۱569۳ نفت سفید

 ۱62۳5۱۳ ۱896222 نفت گاز

 ۱0252۷ ۱85۴۴۱ نفت کوره

 ۳55۴۱2۷ ۳90۱6۳2 جمع

 سرانه فمصر
 (لیتر) 

 6/۳۴6 8/۳۳8 بنزین

 ۷/۳5 5/۴5 نفت سفید

 5/۳۳9 5/۴00 نفت گاز

 ۴/2۱ 2/۳9 هافرآوردهنفت کوره و سایر 

 2/۷۴۳ 82۴ جمع

 و برآورد جمعیت مرکز آمار ایران ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 گـاز طبیعی -3

درصد از ذخایر گاز خاورمیانه به ایران  ۷2/۴۷درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا و  2/۱۷حدود 

 باشد.میترین ذخایر گاز طبیعی در جهان تعلق دارد. ایران پس از روسیه، دارای عظیم

ای از خاک پهناور ایران نماید 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

از های اخیر، سرعت نفوذ گسمت افزایش روند جایگزینی گاز طبیعی، موجب شده که در دهه

اکنون حدود ای برخوردار شود. هممالحظهطبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از افزایش قابل

 گردد.درصد از انرژی مصرفی کشور توسط گاز طبیعی تأمین می ۴0

برداری از منظور اکتشاف، توسعه و بهرهتوجهی بههای قابلگذاریهای اخیر سرمایهدر سا 

های جنوبی کشور ت گرفته است. در این خصوص استانهای نفت و گاز کشور صورمیدان

باشند. همچون خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس دربردارنده موقعیت ممتازی می
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های ها نفتی گاز در استانوجود منابع غنی گاز در استان فارس و نزدیکی این استان به میدان

ها برداری از میداناستان فراهم آورده است. بهره مجاور بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه این

ها گازی تابناک، شانو ، وراوی، همان و گردان ازجمله آغار و داالن و طرح توسعه میدان

توان بدان اشاره نمود. همچنین همسایگی استان با هایی است که در بخش گاز استان میفعالیت

باشد شده جهان میمنابع گازی مستقل شناختهترین میدان گازی پارس جنوبی که یکی از بزرگ

 فردی را برای استان فارس به وجود آورده است.موقعیت منحصربه

 

 گازرسانی به شهرها و روستاها -3-1

شهر در سا   86به  ۱۳9۳شهر در سا   80مند از گاز طبیعی استان از کل تعداد شهرهای بهره
سا  روستا در  800مند از گاز طبیعی استان از بهرهیافته است. تعداد روستاهای ، افزایش۱۳9۴
شهر و  6به  ۱۳9۴دیگر در سا  بیانیافته است. به، افزایش۱۳9۴روستا در سا   ۱0۱۳به  ۱۳9۳
 (.۱۱روستا، گازرسانی شده است )جدو   2۱۳
 

 کنندگانمصرفانشعابات و  -3-2

انشعاب در  62296۱درصد از  6/6گاز طبیعی استان با رشدی معاد   شدهنصبتعداد انشعابات 

درصد از  2/99برابر  ۱۳9۴. در سا  رسیده است ،۱۳9۴انشعاب در سا   66۴۱62به  ۱۳9۳سا  

به بخش خانگی و تجاری تعلق داشته و مراکز صنعتی دارای سهم ابات موجود گاز طبیعی انشع

 درصد(. 8/0اند )از انشعابات موجود بوده ناچیزی

با رشدی معاد   ۱۳9۳کننده در سا  مصرف ۱۱۱۳۴۱5 از گاز طبیعی کنندگانمصرفتعداد 

 یافته است.، افزایش۱۳9۴کننده در سا  مصرف ۱۱98۱00درصد به  6/۷

کنندگان خانگی را مصرف ۱۳9۴کنندگان گاز طبیعی در سا  درصد از کل تعداد مصرف 5/99

 دهند.کنندگان صنعتی تشکیل میدرصد( را مصرف 5/0و تجاری و بقیه )

 

 مصـرف -3-3

با افزایشی برابر با  ۱۳9۳میلیون مترمکعب در سا   9۱8۱میزان مصرف گاز طبیعی در استان از 
تغییریافته است. عواملی از قبیل اقتصادی  ،۱۳9۴میلیون مترمکعب در سا   ۱0۴68درصد به  ۱۴

سایر  محیطی نسبت بههای کمتر زیستبودن این حامل انرژی، دسترسی آسان و آلودگی



 

 

 183 انرژی

های تولیدی و در تدریج 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
 (.۱۱ل انرژی از شتاب کمتری برخوردار بوده است )جدو  این حام

 
کنندگان تعداد شهرها، روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعابات، مصرف -11جدول 

 و مقدار مصرف گاز طبیعی

 تعداد روستا تعداد شهر عنوان
 تعداد انشعابات

 صنعتی خانگی و تجاری جمع

۱۳9۳ 80 800 62296۱ 620۷28 22۳۳ 

۱۳9۴ 86 ۱0۱۳ 66۴۱62 658۷5۷ 5۴05 

 ۱/۱۴2 ۱/6 6/6 6/26 5/۷ ۱۳9۳-9۴درصد تغییرات 

 
 تعداد شهرها، روستاهای ...-11جدول ادامه 

 عنوان
 مقدار مصرف گاز طبیعی کنندگانتعداد مصرف

 صنعتی خانگی و تجاری جمع ()میلیون مترمکعب

۱۳9۳ ۱۱۱۳۴۱5 ۱۱۱۱۱82 22۳۳ 9۱8۱ 

۱۳9۴ ۱۱98۱00 ۱۱92695 5۴05 ۱0۴68 

 ۱۴ ۱/۱۴2 ۳/۷ 6/۷ ۱۳9۳-9۴درصد تغییرات 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  
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 185 راه و ترابری

 راه و تـرابری

 های غیر روستاییراه -1

کیلومتر بوده است. از این  ۷906های غیر روستایی استان فارس ، طو  انواع راه۱۳9۴در سا  

کیلومتر  2۱9۷کیلومتر بزرگراه،  ۱52۱درصد( راه اصلی، شامل  02/۴۷کیلومتر ) ۳۷۱8میزان راه، 

های درصد از راه ۷8/2۷شود حدود طوری که مالحظه میراه اصلی معمولی بوده است. همان

ها بزرگراه )شش خطه و چهار خطه( درصد از آن 2۳/۱9اصلی استان، راه اصلی معمولی بوده و 

 اند.بوده

عی فر های غیر روستایی استان فارس، راهدرصد( از راه 8۱/56کیلومتر ) ۷۱۷6همچنین 

های استان، خیزی و فرسوده بودن جسم راهآسفالته است. با عنایت به حجم ترافیک، حادثه

 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

 (.۱جدو  است )های اصلی و فرعی ای مناسب از راهنیازمند شبکه

های اصلی (، سهم استان فارس از راه۱۳9۴بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سا  

سیستان  رتبه دوم بعد از استاندرصد ) 6/8کشور شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی معمولی برابر 

کیلومترمربع مساحت استان و رتبه صد کیلومتر در یک 06/6ها، و بلوچستان(، تراکم این نوع راه

کیلومتر در  29/5های اصلی کشور، ضمناً تراکم راه استان ازنظر میزان این شاخص، بیستم است.

های فرعی کشور، باشد. همچنین سهم استان فارس از راهصد کیلومترمربع مساحت کشور مییک

صد کیلومترمربع مساحت در یک لومتریک ۴۱/۳ها گونه راهرتبه دوم(، تراکم ایندرصد ) 25/0

های فرعی باشد. تراکم راهها، چهاردهم میگونه راهمیزان تراکم این استان و رتبه استان ازنظر

 صد کیلومترمربع مساحت کشور است.کیلومتر در یک 8/2کشور نیز 
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 واحد: کیلومتر 1394های 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

 ۴۱92 0 2229 ۱۴50 0 ۳6۷9 ۷8۷۱ استان کل

 ۱90 0 ۳6 ۱۷۴ 0 2۱0 ۴00 آباده

 6۳ 0 ۷۱ 0 0 ۷۱ ۱۳۴ ارسنجان

 80 0 ۳2 69 0 ۱0۱ ۱8۱ استهبان

 26۱ 0 52 0 0 52 ۳۱۳ اقلید

 ۱6۷ 0 8۳ 0 0 8۳ 250 بوانات

 ۴ 0 28 6۳ 0 9۱ 95 پاسارگاد

 2۱8 0 ۷2 ۱۱۱ 0 ۱8۳ ۴0۱ جهرم

 ۷۳ 0 ۳2 0 0 ۳2 ۱05 خرامه

 ۴8 0 92 89 0 ۱8۱ 229 بید خرم

 ۷5 0 ۱05 ۱5 0 ۱20 ۱95 خنج

 ۱۳۱ 0 ۱86 20 0 206 ۳۳۷ داراب

 0 0 ۷2 0 0 ۷2 ۷2 رستم

 82 0 6۴ 0 0 6۴ ۱۴6 دشتزرین

 ۱9۳ 0 ۷۴ ۴6 0 ۱20 ۳۱۳ سپیدان

 ۱6 0 ۳0 ۷0 0 ۱00 ۱۱6 سروستان

 ۱29 0 66 2۳0 0 296 ۴25 شیراز

 ۱2۱ 0 90 ۷ 0 9۷ 2۱8 فراشبند

 ۱۴۴ 0 9۷ ۷6 0 ۱۷۳ ۳۱۷ فسا

 ۴6 0 ۱90 ۱8 0 208 25۴ فیروزآباد

 ۱6۴ 0 ۱9 5 0 2۴ ۱88 کارزین قیرو

 6۱ 0 ۱8۴ 92 0 2۷6 ۳۳۷ کازرون

 0 0 20 6۱ 0 8۱ 8۱ کوار

 ۱0۳ 0 20 ۱۳ 0 ۳۳ ۱۳6 گراش

 ۷۷۱ 0 2۳5 8۱ 0 ۳۱6 ۱08۷ الرستان

 2۷۷ 0 0 62 0 62 ۳۳9 المرد

 25۴ 0 58 96 0 ۱5۴ ۴08 مرودشت

 ۱58 0 ۳2 ۱0 0 ۴2 200 ممسنی

 90 0 ۱2 68 0 80 ۱۷0 مهر

 269 0 ۱۱8 ۳6 0 ۱5۴ ۴2۳ ریزنی

شهری است که توسط ادارات کل راه و ترابری استان های درونراهشهری آن دسته از های درون*منظور از راه
 شودنگهداری می

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا  
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 های روستاییراه -2

کیلومتر بوده است که از این  ۱26۳۱برابر  ۱۳9۴های روستایی استان فارس در سا  طو  راه
درصد( شوسه و خاکی  ۴۳.۱8کیلومتر ) 5۴55آسفالته و درصد(  56.8۱) کیلومتر ۷۱۷6میزان 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 راه۱۳9۴بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سا  
 8۷/6های روستایی آسفالته از راه رتبه او (،درصد ) 6۳/6ر شامل آسفالته و شوسه، روستایی کشو

همین اساس  بر باشد.رتبه هفتم( میدرصد ) 6۳/5شوسه  های روستاییرتبه دوم( و از راهدرصد )
( و 2۳رتبه مساحت )صد کیلومترمربع کیلومتر در یک 95/6های روستایی استان، تراکم کل راه

( 22رتبه مساحت )صد کیلومترمربع کیلومتر در یک 8/5های روستایی آسفالته استان نیز تراکم راه
 ۳۷/6و  8/۷های روستایی آسفالته کشور نیز به ترتیب راه های روستایی وباشد. تراکم کل راهمی

 صد کیلومترمربع مساحت کشور بوده است.کیلومتر در یک
 شده است. ، آورده2ایی آسفالته و شوسه در جدو  های روستهای استان از راهسهم شهرستان

 
 1394های 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
 ۱00 ۱00 ۱00 5۴55 ۷۱۷6 ۱26۳۱ کل استان
 ۳/۳۷ ۱/59 2/۳6 ۱8۴ ۱۱۴ 298 آباده

 2/۷۷ ۱/66 2/۱۴ ۱5۱ ۱۱9 2۷0 ارسنجان
 2/00 ۱/5۷ ۱/۷6 ۱09 ۱۱۳ 222 استهبان
 ۳/50 ۴/0۳ ۳/80 ۱9۱ 289 ۴80 اقلید
 2/20 ۱/۷۷ ۱/96 ۱20 ۱2۷ 2۴۷ بوانات
 ۱/2۳ ۱/2۴ ۱/2۴ 6۷ 89 ۱56 پاسارگاد
 ۷/0۴ ۴/۷0 5/۷۱ ۳8۴ ۳۳۷ ۷2۱ جهرم
 ۱/5۴ ۱/۱0 ۱/29 8۴ ۷9 ۱6۳ خرامه
 ۱/6۷ 0/86 ۱/2۱ 9۱ 62 ۱5۳ خرم بید
 ۱/08 2/8۳ 2/0۷ 59 20۳ 262 خنج
 ۷/۴2 ۴/22 5/6۱ ۴05 ۳0۳ ۷08 داراب
 2/6۴ 2/22 2/۴0 ۱۴۴ ۱59 ۳0۳ رستم
 2/82 2/5۱ 2/6۴ ۱5۴ ۱80 ۳۳۴ دشتزرین
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 1394های 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
 ۳/65 6/0۳ 5/00 ۱99 ۴۳۳ 6۳2 سپیدان

 0/6۴ ۱/۴۱ ۱/08 ۳5 ۱0۱ ۱۳6 سروستان
 5/۴۴ 9/۴6 ۷/۷۳ 29۷ 6۷9 9۷6 شیراز
 2/۷۷ 2/۷۳ 2/۷5 ۱5۱ ۱96 ۳۴۷ فراشبند
 ۴/۱6 2/۷۳ ۳/۳5 22۷ ۱96 ۴2۳ فسا

 2/88 ۴/0۷ ۳/55 ۱5۷ 292 ۴۴9 فیروزآباد
 ۳/۷8 ۴/۱۱ ۳/9۷ 206 295 50۱ قیرو کارزین
 6/09 ۷/20 6/۷2 ۳۳2 5۱۷ 8۴9 کازرون
 ۱/۱9 ۱/2۴ ۱/22 65 89 ۱5۴ کوار
 ۱/۱۴ 0/۷9 0/9۴ 62 5۷ ۱۱9 گراش
 ۷/۳5 5/۴8 6/29 ۴0۱ ۳9۳ ۷9۴ الرستان
 ۱/50 ۳/25 2/۴9 82 2۳۳ ۳۱5 المرد
 ۴/۳۳ ۷/5۴ 6/۱5 2۳6 5۴۱ ۷۷۷ مرودشت
 6/80 6/۷۳ 6/۷6 ۳۷۱ ۴8۳ 85۴ ممسنی
 0/۳8 2/۱0 ۱/۳6 2۱ ۱5۱ ۱۷2 مهر
 8/62 ۴/82 6/۴6 ۴۷0 ۳۴6 8۱6 ریزنی

 ۱۳9۴استان فارس، سا  مأخذ: سالنامه آماری 

 

 های استانتوزیع شهرستانی راه -3

ریز، مرودشت و کازرون به ترتیب با سهمی های الرستان، شیراز، نی، شهرستان۱۳9۴در سا  

های روستایی و درصد، باالترین سهم را از مجموع راه ۷8/5و  ۷8/5، 0۴/6، 8۳/6، ۱۷/9برابر 

 اند.دادهغیر روستایی استان به خود اختصاص 

ریز، الرستان و های شیراز، ممسنی، کازرون، نیهای غیر روستایی، شهرستانازنظر سهم راه

درصد بیشترین  ۱5/6و  29/6، ۴6/6، ۷2/6، ۷6/6، ۷۳/۷به ترتیب با سهمی برابر  مرودشت

 اند.سهم را دارا بوده
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مرودشت و جهرم به  ریز،های الرستان، شیراز، نیهای روستایی، شهرستانازنظر سهم راه

های درصد، بیشترین سهم را از کل راه 09/5و  ۱8/5، ۳۷/5، ۴/5، 8۱/۱۳ترتیب با سهمی برابر 

 (.۳اند )جدو  روستایی استان دارا بوده
 

 لومتریک واحد: 1394های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 

 استان /شهرستان
 شهرستان ازدرصد سهم  هاطو  راه

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه روستایی غیر روستایی جمع
 ۱00 ۱00 ۱00 ۱26۳۱ ۷8۷۱ 20502 کل استان
 5/08 2/۳6 ۳/۴0 298 ۴00 698 آباده

 ۱/۷0 2/۱۴ ۱/9۷ 2۷0 ۱۳۴ ۴0۴ ارسنجان
 2/۳0 ۱/۷6 ۱/9۷ 222 ۱8۱ ۴0۳ استهبان
 ۳/98 ۳/80 ۳/8۷ ۴80 ۳۱۳ ۷9۳ اقلید
 ۳/۱8 ۱/96 2/۴2 2۴۷ 250 ۴9۷ بوانات
 ۱/2۱ ۱/2۴ ۱/22 ۱56 95 25۱ پاسارگاد
 5/09 5/۷۱ 5/۴۷ ۷2۱ ۴0۱ ۱۱22 جهرم
 ۱/۳۳ ۱/29 ۱/۳۱ ۱6۳ ۱05 268 خرامه
 2/9۱ ۱/2۱ ۱/86 ۱5۳ 229 ۳82 خرم بید
 2/۴8 2/0۷ 2/2۳ 262 ۱95 ۴5۷ خنج
 ۴/28 5/6۱ 5/۱0 ۷08 ۳۳۷ ۱0۴5 داراب
 0/9۱ 2/۴0 ۱/8۳ ۳0۳ ۷2 ۳۷5 رستم
 ۱/85 2/6۴ 2/۳۴ ۳۳۴ ۱۴6 ۴80 دشتزرین

 ۳/98 5/00 ۴/6۱ 6۳2 ۳۱۳ 9۴5 سپیدان
 ۱/۴۷ ۱/08 ۱/2۳ ۱۳6 ۱۱6 252 سروستان
 5/۴0 ۷/۷۳ 6/8۳ 9۷6 ۴25 ۱۴0۱ شیراز
 2/۷۷ 2/۷5 2/۷6 ۳۴۷ 2۱8 565 فراشبند
 ۴/0۳ ۳/۳5 ۳/6۱ ۴2۳ ۳۱۷ ۷۴0 فسا

 ۳/2۳ ۳/55 ۳/۴۳ ۴۴9 25۴ ۷0۳ فیروزآباد
 2/۳9 ۳/9۷ ۳/۳6 50۱ ۱88 689 قیرو کارزین
 ۴/28 6/۷2 5/۷8 8۴9 ۳۳۷ ۱۱86 کازرون
 ۱/0۳ ۱/22 ۱/۱5 ۱5۴ 8۱ 2۳5 کوار
 ۱/۷۳ 0/9۴ ۱/2۴ ۱۱9 ۱۳6 255 گراش
 ۱۳/8۱ 6/29 9/۱۷ ۷9۴ ۱08۷ ۱88۱ الرستان
 ۴/۳۱ 2/۴9 ۳/۱9 ۳۱5 ۳۳9 65۴ المرد
 5/۱8 6/۱5 5/۷8 ۷۷۷ ۴08 ۱۱85 مرودشت
 2/5۴ 6/۷6 5/۱۴ 85۴ 200 ۱05۴ ممسنی
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 لومتریک واحد: 1394های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 

 استان /شهرستان
 شهرستان ازدرصد سهم  هاطو  راه

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه روستایی غیر روستایی جمع
 2/۱6 ۱/۳6 ۱/6۷ ۱۷2 ۱۷0 ۳۴2 مهر
 5/۳۷ 6/۴6 6/0۴ 8۱6 ۴2۳ ۱2۳9 ریزنی

 ۱۳9۴سا   –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

 های استانتراکم راه -4

کیلومتر  ۷2/۱6برابر های استان فارس )روستایی و غیر روستایی( ، تراکم کل راه۱۳9۴در سا  

 ۳0/۱0های روستایی، صد کیلومترمربع مساحت استان بوده است. همچنین تراکم راهبه ازای یک

 صد کیلومترمربع مساحت استان بوده است.کیلومتر در یک ۴2/6های غیر روستایی، و تراکم راه

دهد که نشان میهای استان روستایی و غیر روستایی( در شهرستانها )راهبررسی تراکم کل 

، ۳6.۴۱های رستم، سپیدان، کازرون، مرودشت و ارسنجان به ترتیب با تراکمی برابر شهرستان

 اند.را به خود اختصاص داده هاراهدرصد، بیشترین تراکم کل  08/28و  ۱8/29، ۴۱/۳2، 29/۳۳

جان و ارسن های مرودشت، سپیدان، مهر،های غیر روستایی نیز شهرستانازنظر تراکم راه

درصد دارای بیشترین  08/9و  ۳۱/9، 8۳/9، ۱۱.0۳، ۱6/۱۱استهبان به ترتیب با تراکمی برابر 

 اند.تراکم بوده

و ارسنجان با  ، مرودشت، کازروندانیسپ های رستم،های روستایی، شهرستانازنظر تراکم راه

 اند.راکم بودهدرصد دارای بیشترین ت ۷6/۱8و  2.89، 25/2۱، ۴6/22، ۴2/29تراکمی برابر 

 (.۴جدو  )

 1394های 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

 ۱0/۳0 6/۴2 ۱6/۷2 ۱22608 کل استان

 5/28 ۷/08 ۱2/۳6 56۴6 آباده

 ۱8/۷6 9/۳۱ 28/08 ۱۴۳9 ارسنجان

 ۱۱/۱۳ 9/08 20/2۱ ۱99۴ استهبان

 6/۷2 ۴/۳8 ۱۱/۱0 ۷۱۴6 اقلید
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 1394های 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

 5/26 5/۳2 ۱0/58 ۴69۷ بوانات

 9/۳2 5/68 ۱5/00 ۱6۷۳ پاسارگاد

 ۱2/5۷ 6/99 ۱9/56 5۷۳۷ جهرم

 ۱0/2۳ 6/59 ۱6/82 ۱59۳ خرامه

 5/66 8/۴8 ۱۴/۱۴ 2۷02 خرم بید

 5/9۳ ۴/۴2 ۱0/۳5 ۴۴۱5 خنج

 ۱0/۷9 5/۱۴ ۱5/9۳ 6560 داراب

 29/۴2 6/99 ۳6/۴۱ ۱0۳0 رستم

 ۷/29 ۳/۱9 ۱0/۴8 ۴58۱ دشتزرین

 22/26 ۱۱/0۳ ۳۳/29 28۳9 سپیدان

 ۷/96 6/۷9 ۱۴/۷5 ۱۷08 سروستان

 ۱6/۱۳ ۷/0۳ 2۳/۱6 60۴9 شیراز

 ۷/۱5 ۴/۴9 ۱۱/6۴ ۴856 فراشبند

 ۱0/08 ۷/55 ۱۷/6۳ ۴۱9۷ فسا

 ۱2/62 ۷/۱۴ ۱9/۷5 ۳559 فیروزآباد

 ۱۴/۷6 5/5۴ 20/29 ۳۳95 قیرو کارزین

 20/89 8/29 29/۱8 ۴06۴ کازرون

 ۱۴/22 ۷/۴8 2۱/۷0 ۱08۳ کوار

 6/56 ۷/۴9 ۱۴/05 ۱8۱5 گراش

 5/6۱ ۷/69 ۱۳/۳0 ۱۴۱۴2 الرستان

 8/05 8/66 ۱6/۷0 ۳9۱5 المرد

 2۱/25 ۱۱/۱6 ۳2/۴۱ ۳656 مرودشت

 ۱5/25 ۳/5۷ ۱8/82 560۱ ممسنی

 9/95 9/8۳ ۱9/۷8 ۱۷29 مهر

 ۷/56 ۳/92 ۱۱/۴9 ۱0۷8۷ ریزنی

 ۱۳9۴سا   –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس  
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 ایونقل جادهحمل -5

 جابجایی مسافر -1 -5

هزار نفر بوده است که  86۷۴، تعداد مسافران جابجا شده در درون استان فارس، ۱۳9۴در سا  

، ۱۳9۴یافته است. مسافران درون استانی در سا  درصد کاهش 08/۷، برابر ۱۳9۳نسبت به سا  

بوس و سواری جابجا هزار دستگاه وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی 86۷توسط حدود 

 اند.شده

هزار دستگاه وسایل نقلیه عمومی از  20۱هزار نفر مسافر توسط  ۳۷۴0، تعداد ۱۳9۴در سا  

 ،۱۳9۳ اند که نسبت به سا های کشور )و یا بالعکس(، مسافرت کردهاستان فارس به سایر استان

 یافته است.درصد کاهش 28/۴برابر 

درصد توسط  ۳/22واری، درصد از سفرهای درون استانی توسط س 5/59، برابر ۱۳9۴در سا  

درصد از سفرهای  69گرفته است. در سا  یادشده، بوس انجامدرصد توسط مینی 2/۱8اتوبوس و 

بوس درصد توسط مینی 8/۴درصد توسط سواری و  ۳/26استانی توسط اتوبوس، برون

 گرفته است.انجام

درصد  8۷/29 درصد از مسافران درون استانی توسط اتوبوس، 6۷/۴8برابر  ۱۳9۴در سا  

درصد مسافران  98/90اند. همچنین درصد توسط سواری جابجا شده ۳۳/2۱بوس و توسط مینی

 8۱/۴درصد توسط سواری و  ۱9/۴شده از استان( توسط اتوبوس، یا خارج)واردشده به استان 

 (6و  5جداو  ) اند.بوس جابجا شدهدرصد توسط مینی

 
جاشده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی جابهتعداد سفر و مسافران  -5جدول 

 ایمسافری جاده

 سا 
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 سواری بوسمینی اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع

۱۳89 ۱2۳۴ ۳0۷ ۳۱۱ 6۱6 ۱5۴۳۳ ۷۳۷0 56۳9 2۴2۴ 

۱۳90 ۱085 266 2۱۱ 609 ۱25۳6 6۴66 ۳66۱ 2۴09 

۱۳9۱ ۱2۳8 ۳۷۱ ۱9۴ 6۷2 ۱۴۷99 88۳6 ۳292 26۷۱ 

۱۳92 ۱288 ۳۷6 ۱88 ۷2۴ ۱۴85۷ 862۱ ۳2۱۳ ۳02۳ 
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جاشده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی جابهتعداد سفر و مسافران  -5جدول 

 ایمسافری جاده

 سا 
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 سواری بوسمینی اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع

۱۳9۳ 898 200 ۱6۴ 5۳۴ 9۳۳6 ۴5۳2 2695 2۱09 

۱۳9۴ 8۳۴ 20۱ ۱6۳ ۴69 86۷۳ ۴226 2595 ۱852 

 ۳5/2۱ 8۳/29 ۷2/۴8 ۱00 2۳/56 55/۱9 ۱/2۴ ۱00 سهم )درصد(

 ۱۳9۴سا   سالنامه آماری استان فارس،مأخذ: 

 
استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی جاشده برونتعداد سفر و مسافران جابه -6جدول 

 ایمسافری جاده

 سا 
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع
بومینی
 س

 سواری

۱۳89 2۳0 ۱60 5 6۴ ۴068 ۳۷۳۱ 80 25۷ 

۱۳90 2۱۴ ۱5۱ 6 5۷ ۳95۴ ۳6۳۷ 85 2۳2 

۱۳9۱ 20۴ ۱۴۱ ۷ 56 ۳۷68 ۳۴5۱ 9۳ 22۳ 

۱۳92 2۱۳ ۱52 ۱0 5۱ ۳88۱ ۳5۱2 ۱۳6 2۳۳ 

۱۳9۳ 2۱0 ۱۴5 ۱0 55 ۳90۳ ۳5۴۷ ۱۳۷ 2۱8 

۱۳9۴ 20۱ ۱۴۴ ۱2 ۴5 ۳۷۴0 ۳۴0۳ ۱5۷ ۱80 

سهم 
 )درصد(

۱00 6۴/۷۱ 9۷/5 ۳8/22 ۱00 98/90 ۱9/۴ 8۱/۴ 

 ۱۳9۴ سا  ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 
استانی، ، ازنظر توزیع شهرستانی مجموع سفرها و مسافران درون و برون۱۳9۴در سا  

درصد از کل  9۱/5۷نفر مسافر،  ۷88۱229مورد سفر و  5998۷۳شهرستان شیراز با دارا بودن 

استانی را به خود اختصاص داده است. درون و بروندرصد از مجموع مسافران  ۴8/6۳و  سفرها

 (8و  ۷)جداو  
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استانی و شده و مسافر جابجا شده به تفكیک درون و برونتعداد سفر انجام –7جدول 
 1394شهرستان در سال 

 شهرستان
 استانیبرون درون استانی جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر
 ۳۷۴0۱80 20۱6۴۱ 86۷۴۳۷۷ 8۳۴۱65 ۱2۴۱۴55۷ ۱0۳5806 کل استان

 589۳0 ۳082 ۱۱8۳00 ۱۴۷8۱ ۱۷۷2۳0 ۱۷86۳ آباده

 5228 ۱۳۱ 86228 ۱0۷9۳ 9۱۴56 ۱092۴ ارسنجان

 2۳8۷۴ ۷8۱ ۱60۱86 ۱5890 ۱8۴060 ۱66۷۱ استهبان

 ۳665۳ ۱8۳2 9۷022 6285 ۱۳۳6۷5 8۱۱۷ اقلید

 8092 506 ۴589۴ ۳8۱۷ 5۳986 ۴۳2۳ بوانات

 29 2 ۴9۳29 ۱0609 ۴9۳58 ۱06۱۱ پاسارگاد

 5۴۴00 2266 29۴۷6۷ ۳0855 ۳۴9۱6۷ ۳۳۱2۱ جهرم

 0 0 0 0 0 0 خرامه

 22۳۷ 56 225۱6 ۴66۱ 2۴۷5۳ ۴۷۱۷ خرم بید

 ۱68 ۱5 ۱۱8۳0 ۳5۷۷ ۱۱998 ۳592 خنج

 ۳۳0۴5 ۱۳06 ۳5052۳ ۱9۷۷0 ۳8۳568 2۱0۷6 داراب

 0 0 0 0 0 0 رستم

 ۳825 ۱06 ۴292۱ 2289 ۴6۷۴6 2۳95 دشتزرین

 8۳8۷ ۳۱5 ۱۳92۷2 ۱9520 ۱۴۷659 ۱98۳5 سپیدان

 5۳5 26 ۴۱202 50۷2 ۴۱۷۳۷ 5098 سروستان

 298206۴ ۱5889۱ ۴899۱65 ۴۴0982 ۷88۱229 5998۷۳ شیراز*

 6020 ۴86 ۴52۷۴ 56۴۳ 5۱29۴ 6۱29 فراشبند

 2۷09۷ ۱28۱ 2۷926۴ 2۷85۷ ۳06۳6۱ 29۱۳8 فسا

 5620 ۴59 2۱55۱۴ ۳۴60۳ 22۱۱۳۴ ۳5062 فیروزآباد

 ۱6۴۳ 6۴ ۷9۱۷۳ ۱5092 808۱6 ۱5۱56 قیرو کارزین

 ۱۱25۴۷ ۴255 206۳6۳ ۱2۳2۴ ۳۱89۱0 ۱65۷9 کازرون

 ۷25 ۴5 ۱8250۱ ۱0۳6۳ ۱8۳226 ۱0۴08 کوار

 55009 2۱65 ۱۳۷8۷۳ ۱2065 ۱92882 ۱۴2۳0 گراش

 2۴۳۴۴ 2۱۱0 ۱۷062۷ ۱۷66۳ ۱9۴9۷۱ ۱9۷۷۳ الرستان

 ۱5۱۷۳9 68۳5 ۱۴95۷2 ۱۱۷5۷ ۳0۱۳۱۱ ۱8592 المرد

 ۱۷660 922 6065۷5 82۳۳۷ 62۴2۳5 8۳259 مرودشت

 6۳9۷6 ۱06۱9 ۴0۳۳2 259۳ ۱0۴۳08 ۱۳2۱2 ممسنی

 6086 ۱۷8 ۱82۴6 895 2۴۳۳2 ۱0۷۳ مهر

 502۴۷ 290۷ ۱8۳908 ۱20۷2 2۳۴۱55 ۱۴9۷9 ریزنی

 شهرستان ممسنی منظور شده استشهرستان رستم در  *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز و آمار
 ۱۳9۴سا   –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 



 

 

 195 راه و ترابری

 1394استانی( در سال درون استانی و برون) جاشدهشده و مسافر جابهتعداد سفر انجام -8جدول 

 شهرستان
 سواری بوسمینی اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 20۳2۳85 5۱۴8۱2 2۷5۱826 ۱۷۴۷86 ۷6۳0۳۴6 ۴0۳۱۷2 ۱2۴۱۴55۷ ۱092۷۷0 استان کل

 2680۷ 8۱۷8 ۷۱55۱ 52۳۷ ۷88۷2 5080 ۱۷۷2۳0 ۱8۴95 آباده

 22۱25 55۴ ۴ ۱ 69۳2۷ 5۳8۳ 9۱۴56 59۳8 ارسنجان

 2۱668 5۴5۱ 26۷۴9 ۱60۴ ۱۳56۴۳ 9952 ۱8۴060 ۱۷00۷ استهبان

 ۳9۴۱ 9۳۳ 5۴0۳9 ۳5۱0 ۷5695 ۳8۱۴ ۱۳۳6۷5 825۷ اقلید

 2۴2۴ 5۴۴ 28۳۳ 2۴8 ۴8۷29 ۳6۳۱ 5۳986 ۴۴2۳ بوانات

 ۴۱۷۴0 ۱0۱۳2 ۷6۱8 ۴۷9 0 2 ۴9۳58 ۱06۱۳ پاسارگاد

 ۴۴۱۳0 ۱502۳ 60۷96 ۳669 2۴۴2۴۱ ۱۴6۳۳ ۳۴9۱6۷ ۳۳۳25 جهرم

 0 0 0 0 0 0 0 0 خرامه

 ۱۴۳55 ۳569 2982 208 ۷۴۱6 9۴2 2۴۷5۳ ۴۷۱9 خرم بید

 89۳۱ ۳۳۳۴ 5۷2 ۷5 2۴95 ۱9۳ ۱۱998 ۳602 خنج

 5۴6۴ 682 ۱5۱69۷ 9۷9۱ 226۴0۷ ۱09۷۴ ۳8۳568 2۱۴۴۷ داراب

 0 0 0 0 0 0 0 0 رستم

 2۳۱ ۱۳ ۴۱08 2۳5 ۴2۴0۷ 2۱52 ۴6۷۴6 2۴00 دشتزرین

 55۱50 ۱۴99۱ 69۳62 ۴۳08 2۳۱۴۷ ۷۴۳ ۱۴۷659 200۴2 سپیدان

 8608 2۱56 ۳0990 26۴9 2۱۳9 ۳۱۴ ۴۱۷۳۷ 5۱۱9 سروستان

 ۱۱۷۱6۴8 292۷۷8 ۱۳29۴50 ۷۷5۴5 5۳80۱۳۱ 26۴892 ۷88۱229 6۳52۱5 شیراز

 ۱65۷5 ۴۱5۴ 8089 ۷60 266۳0 ۱5۱5 5۱29۴ 6۴29 فراشبند

 5۳۷۳ ۱۳29۴ ۳2۱۷9 2060 22۱509 ۱۳8۷6 25906۱ 292۳0 فسا

 ۱20۷۱9 ۳0۳۳6 ۳8۷۱5 2۴2۷ 6۱۷00 266۷ 22۱۱۳۴ ۳5۴۳0 فیروزآباد

قیرو 
 کارزین

۱5۱9۳ 808۱6 669 ۱29۳۳ ۱2۳2 ۱592۳ ۱۳292 5۱960 

 ۱6560 ۴28۷ ۱885۱ ۱۴02 28۳۴99 ۱۱۳52 ۳۱89۱0 ۱۷0۴۱ کازرون

 ۱۱۴۱ 286 ۱82085 ۱0۱22 0 ۴5 ۱8۳226 ۱0۴5۳ کوار

 2۱659 5۷۱9 56۷۱2 ۳۴62 ۱۱۴5۱۱ 5۴0۷ ۱92882 ۱۴588 گراش

 ۳۴08۳ 9۳8۱ ۳6۷6۷ ۳99۱ ۱2۴۱2۱ ۷89۴ ۱9۴9۷۱ 2۱266 الرستان

 ۳8۳۳ ۱۱۴8 ۱۳۳۷۳9 ۱050۱ ۱6۳۷۳9 ۱۱559 ۳0۱۳۱۱ 2۳208 المرد

 2۴۱008 58056 ۳۴9550 2۳۴66 ۳۳6۷۷ 205۴ 62۴2۳5 8۳5۷6 مرودشت

 ۴۱۳0۷ ۱0۳۴۴ ۱۴8۳0 ۱0۱۱ ۴8۱۷۱ ۱۱9۷6 ۱0۴۳08 2۳۳۳۱ ممسنی

 0 0 ۱۱۳8 8۴ 2۳۱9۴ ۱0۳2 2۴۳۳2 ۱۱۱6 مهر

 ۳6۴5 ۳۳۱ 50۴9۷ ۴۷09 ۱800۱۳ ۱0۴2۱ 2۳۴۱55 ۱5۴6۱ ریزنی

 شهرستان رستم در شهرستان ممسنی منظور شده است در شهرستان شیراز و آمار *آمار شهرستان خرامه
 ۱۳9۴سا   –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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 جابجایی بار -5-2

تن، وزن بار  908۷۱60، مجموع بار جابجا شده درون استانی در استان فارس برابر ۱۳9۴در سا  

تن بوده است  ۱۴9005۳5شده از استان، جتن و وزن بار خار ۱۱62۳۱55واردشده به استان، 

 .(9جدو  )

، ازنظر توزیع شهرستانی بار جابجا شده، شهرستان شیراز با دارا بودن سهم ۱۳9۴در سا  

 ۴5/55شده از استان و درصد از حجم بار خارج 89/2۱درصد از حجم بار درون استانی،  ۳8/۳۳

های یادشده را در بین درصد از حجم بار واردشده به استان، بیشترین سهم از حیث شاخص

 .(9جدو  )های استان به خود اختصاص داده است شهرستان

 

 1393ای در استان در سال جاشده توسط نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -9جدول 

 واحد: تن

 جابجایی درون استانی شهرستان و سا 
 استانیبجایی برونجا

 ورودی خروجی
 ۱۱62۳۱55 ۱۴9005۳5 908۷۱60 کل استان

 500۷86 25۱9۷۴8 ۴۷2۳۴5 آباده

 ۴22۱9 62۱۷۷۴ ۱6۷92۱ ارسنجان

 6۳۳9۷ ۱۱۷۱2۱ 255۱0۷ استهبان

 ۱5520۳ 2۴۷۷۳۴ ۱۱80۷۱ اقلید

 ۴8۳52 ۱۱۷56۷ 5۳02۳ بوانات

 6۳۷56 ۳۱0۴۱2 ۴86۳5 پاسارگاد

 55۳08۷ ۳0۴0۳8 8259۱ جهرم

 0 0 0 خرامه

 89۷۱۱ 5۷20۳0 2۴028۴ خرم بید

 ۴۴5۱6 ۳۳۴۴۴ ۱982۳ خنج

 2۴869۴ ۳۳۷822 ۷80۴۷8 داراب

 625۳ 85569 ۴5۷6۳ رستم

 ۱5960 895۷ ۱5965 دشتزرین

 ۱5۳8۴۴ ۳52692 ۱۴8525 سپیدان

 ۴6266 ۱۱982۷ ۳2۴26 سروستان

 6۴۴5608 ۳262۷56 ۳0۳۳6۴۳ شیراز

 686۱۱ ۱۴5۷۱۴ 52۴62 فراشبند

 2۱۱۱۳2 ۱8۴۷59 ۱250۱9 فسا



 

 

 197 راه و ترابری

 1393ای در استان در سال جاشده توسط نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -9جدول 

 واحد: تن

 جابجایی درون استانی شهرستان و سا 
 استانیبجایی برونجا

 ورودی خروجی
 ۱۳2899 2۴90۱۱ ۱۱058۷۱ فیروزآباد

 ۳8۳5۱ 86۱90 56626 قیرو کارزین

 58۳۷۳8 8۴۴965 280۷26 کازرون

 20۳8۳۳ 895۱0۴ 60۱89۷ کوار

 92۱۱۳ ۴۷6۷ 5۳۴۴ گراش

 ۴۱۱290 ۱955۳9 ۱۱82۴8 الرستان

 25۱562 ۷5۳968 2۷2۷۱9 المرد

 660۳95 ۱6۷۱2۷5 5۴۳9۱2 مرودشت

 2۴۳00۱ ۱۱60۳۷ 5۳566 ممسنی

 ۳25۷9 8۴2۳5 ۴9۴۷۷ مهر

 2۱5999 65۷۴80 ۳0669۳ ریزنی

 *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز منظور شده است 

 ۱۳9۴سا   –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

 ونقل هواییحمل -6

 جایی مسافرجابه -6-1

های هواپیمایی داخلی در پروازهای نفر مسافر توسط شرکت 2۳۳895۴، جمعاً ۱۳9۴در سا  

درصد  26/۱2برابر  ۱۳9۳اند که نسبت به سا  های استان جابجا شدهداخلی از طریق فرودگاه

نفر مسافر )بدون احتساب حجاج(، از  ۴5۳۳۴۴، جمعاً ۱۳9۳یافته است. همچنین در سا  افزایش

های استان به سایر کشورها مسافرت کرده )و یا بالعکس از سایر کشورها به استان فرودگاه

 دهد.درصد کاهش نشان می 9/9۱برابر  ۱۳9۳اند( که نسبت به سا  مسافرت نموده

پروازهای  های استان )در، مجموع مسافرین ورودی و خروجی به/از فرودگاه۱۳9۴در سا  

برابر  ۱۳9۳نفر بوده که نسبت به سا   2۷92298المللی بدون احتساب حجاج( داخلی و بین

 (.۱۱ و ۱0دهد )جداو  درصد افزایش نشان می 95/۷
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قصد زیارت های استان بهنفر مسافر )حجاج(، از فرودگاه 6600، جمعاً ۱۳9۴همچنین در سا  

 ۱۳9۴اند( که نسبت به سا  بالعکس از سفر حج برگشتهخانه خدا )حج تمتع( مسافرت کرده )و یا 

 (.۱2دهد )جدو  درصد کاهش نشان می ۷۴/۱5برابر 
 

 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلی-10جدول  

 سا 
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

۱۳90 ۱0669 ۱0665 ۱02۷556 999066 8۳۳۷ 8۴28 

۱۳9۱ ۱092۴ ۱0928 ۱0۱509۱ ۱0۱52۷9 8۱82 888۱ 

۱۳92 ۱09۷5 ۱09۷9 99۳68۱ ۱00۱۷۱8 ۷9۳۴ 8۳06 

۱۳9۳ ۱0550 ۱05۴8 ۱0۴9۱5۴ ۱0۳۴۱96 85۱۱ 8009 

۱۳9۴ ۱2۱5۷ ۱2۱68 ۱۱82۴0۴ ۱۱56550 9290 822۴ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا   
 

 استثنای حجاج(المللی )بهتعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای بین-11جدول  

 سا 
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

۱۳90 2269 22۷2 2۱۱۳۷۷ 2۱۴5۳۳ ۴۴69 ۴668 

۱۳9۱ 22۱0 22۱2 ۱88890 ۱962۷6 ۴2۴6 ۴۴5۱ 

۱۳92 2۳08 2۳09 205۴۳۱ 2۱0۴22 ۴5۷۷ ۴6۷2 

۱۳9۳ 2۷۴۳ 2۷۴5 250۳9۳ 25285۴ 55۳8 5۳2۳ 

۱۳9۴ 20۷۳ 2068 229۷۱۳ 22۳6۳۱ ۴658 ۴۳۳۱ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا   
 

 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده حج تمتع-12جدول  

 تعداد پرواز سا 
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی

۱۳90 2۴ 5000 ۴965 2۴۴ 8۱ 

۱۳9۱ ۱8 ۴0۷۱ ۴0۷۱ ۱8۷ 62 

۱۳92 ۱8 ۳۳۱9 ۳296 ۱6۱ ۴9 

۱۳9۳ ۱8 ۳9۴9 ۳88۴ ۱9۱ ۱۳8 

۱۳9۴ 22 29۳2 ۳668 ۱۱9 6۳ 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سا   
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 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 سا زیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می

های هزینه کاهش دو مقوله در تسهیل روابط انسانی روندی رو به رشد و فزاینده داشته است.

محیطی، برخی از پیامدهای مثبت های زیستمبادالتی، کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی

 استفاده از این دو وسیله ارتباطی است.

راستای ارائه خدمات سریع، کارا و استفاده استان فارس در چند سا  اخیر همگام با کشور در 

 های اساسی برداشته است.های جدید در این دو بخش، گامآوریاز فن

 

 پسـت -1

 پستی رسانیخدماتمـراکز  -1-1

اداره کل و یا اداره در استان فارس به ارائه خدمات پستی مشغو   29، تعداد ۱۳9۴در سا  

، تعداد دفاتر پستی شهری و ۱۳9۴تغییری نداشته است. در سا  ، ۱۳9۳اند که نسبت به سا  بوده

، تغییری نداشته است. ۱۳9۳واحد بوده که نسبت به سا   ۱و  ۱۳روستایی در استان به ترتیب 

واحد بوده که نسبت به سا   50۷برابر  ۱۳9۴همچنین تعداد دفاتر پیشخوان استان در سا  

های پستی استان ، تعداد نمایندگی۱۳9۴ . در سا درصد افزایش داشته است 6/۱، برابر ۱۳9۳

درصد کاهش داشته است. همچنین در  ۴معاد   ۱۳9۳واحد بوده که نسبت به سا   9۷برابر 

( LCTهای پستی شهری و روستایی دفاتر پست و مخابرات روستایی )، تعداد صندوق۱۳9۴سا  

درصد  ۴/۴افزایشی معاد   درصد و 2/۴۴، به ترتیب از کاهشی معاد  ۱۳9۳نسبت به سا  

واحد  5۴2( برابر LCTتعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی ) ۱۳9۴برخوردار بوده است. در سا  

 (.۱تغییری نداشته است )جدو   ۱۳9۳بوده که نسبت به سا  
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 برداریتعداد واحدهای پستی مورد بهره-1جدول  

 شرح

 سا  
 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا  

 درصد تغییرات طی دوره

9۴-۱۳9۳ 

 0 29 29 اداره کل و اداره

 دفتر پست
 0 ۱۳ ۱۳ شهری

 0 ۱ ۱ روستایی

 6/۱ 50۷ ۴99 دفتر پیشخوان دولت

 -۴ 9۷ ۱0۱ نمایندگی پستی

 صندوق پستی
 -2/۴۴ 260 ۴66 شهری

 ۴/۴ ۴0۳ ۳86 روستایی

 5۴2 5۴2 0 (LCTروستایی )دفتر پست و مخابرات 

 ۱۳9۴فارس، مأخذ: سالنامه آماری استان 

 

 توسط اداره پست استان جاشدهجابهانواع مرسوالت پستی  -1-2

ها، مطبوعات، که شامل نامه جاشده در استان، تعداد کل مرسوالت پستی جابه۱۳9۴در سا  

، از کاهشی ۱۳9۳مرسوله بوده که نسبت به سا   85۳۳22۷باشد برابر ها و امانات میبسته

 درصد برخوردار بوده است. ۴2معاد  

مرسوله بوده  ۷۳5۷99۴، تعداد مرسوالت پستی صادرشده درون استانی، معاد  ۱۳9۴در سا  

، تعداد مرسوالت ۱۳9۴درصد داشته است. در سا   6/۴5، کاهشی برابر ۱۳9۳که نسبت به سا  

کاهشی مرسوله بوده که نسبت به سا  قبل،  ۱۱۴0۷56 استانی معاد پستی صادرشده برون

به مقصد خارج از  صادرشدهمرسوالت پستی ، تعداد ۱۳9۴درصد داشته است. در سا   8/0معاد  

درصد داشته است  ۱/۱۳مرسوله بوده که نسبت به سا  قبل، افزایشی برابر  ۳۴۴۷۷برابر  کشور

 (.۳)جدو  
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 فارستعداد انواع مرسوالت پستی جابجا شده توسط اداره پست استان  -3جدول 

 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا   انواع مرسوالت
 درصد تغییرات

9۴-۱۳9۳ 

 -6/۴5 ۷۳5۷99۴ ۱۳5۱96۷9 مرسوالت پستی صادرشده درون استانی

 -8/0 ۱۱۴0۷56 ۱۱۴9۷96 استانیمرسوالت پستی صادرشده برون

 ۱/۱۳ ۳۴۴۷۷ ۳0۴۷9 مرسوالت پستی صادرشده به مقصد خارج از کشور

 -۴2 85۳۳22۷ ۱۴69995۴ جمع

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 

 مخـابرات -2

 ثابت هایتلفن -2-1

شماره بوده که  ۱89028۱های ثابت منصوبه در استان فارس معاد  ، تعداد تلفن۱۳9۴در سا  

های ثابت درصد داشته است. همچنین تعداد تلفن ۳/2، افزایشی برابر ۱۳9۳نسبت به سا  

 ۱6۱90۱9درصد به  2برابر  با افزایشی ۱۳9۳شماره در سا   ۱58۷22۷مشغو  بکار استان از 

 ، تغییریافته است.۱۳9۴شماره در سا  

درصد محاسبه گردیده که میزان این  9/۳۳، ضریب نفوذ تلفن ثابت برابر ۱۳9۴در سا  

، بهبودیافته است. ضریب نفوذ تلفن، سهم برخورداری جمعیت یک ۱۳9۳شاخص نسبت به سا  

 (.۴دهد )جدو  را از تلفن نشان میجامعه 

 

 وضعیت ارتباطات تلفن ثابت استان -4جدول 

 سا 
 شرح

 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا  
 درصد تغییرات طی دوره

 9۴-۱۳9۳ 
 ۳/2 ۱89028۱ ۱8۴8۱0۴ تلفن ثابت منصوبه

 2 ۱6۱90۱9 ۱58۷22۷ تلفن ثابت مشغو  بکار
 2/۱ 9/۳۳ 5/۳۳ ضریب نفوذ تلفن ثابت

 ۱۳9۴آماری استان فارس،  مأخذ: سالنامه
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 وضعیت ارتباطات سیار استان -2-2

 ۴59۴920به  ۱۳9۳شماره در سا   ۴۴00096های همراه مشغو  به کار استان از تعداد تلفن

، برابر ۱۳9۳-9۴طی دوره  موردبحثیافته است. نرخ رشد متغیر ، افزایش۱۳9۴شماره در سا  

درصد بوده است. بدیهی است هر چه ضریب پوشش مخابراتی باالتر باشد، گردش اطالعات  ۴/۴

کند. ضریب نفوذ تر بوده و روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی را شتابان میسریع

یافته است. در یش، افزا۱۳9۴درصد در سا   ۱/96به  ۱۳9۳درصد در سا   9/92تلفن همراه از 

 (.5اند )جدو  ، کلیه شهرهای موجود استان تحت پوشش تلفن همراه بوده۱۳9۴سا  

 

 وضعیت ارتباطات سیار استان -5جدول 

 سا 

 شرح
 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا  

 درصد تغییرات

 ۱۳9۳-9۴طی دوره 

 ۴/۴ ۴59۴920 ۴۴00096 تعداد تلفن همراه مشغو  به کار

 ۴/۳ ۱/96 9/92 (درصد)ضریب نفوذ تلفن همراه 

تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن 

 همراه
۱02 ۱02 - 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -2-3

روستا بوده که  ۳۳9۴، تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان برابر ۱۳9۴در سا  

 (.6درصد برخوردار بوده است )جدو   ۱/0از رشدی معاد   ۱۳9۳نسبت به سا  

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان -6جدول 

 سا 

 شرح
 ۱۳9۴سا   ۱۳9۳سا  

 درصد تغییرات

 ۱۳9۳-9۴طی دوره 

 ۱/0 ۳۳9۴ ۳۳90 تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 چهارمبخش 

 

 امور تولیدی
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 205 آب 

 

 

 

 
 

 تولیدیامور 

 

 

 آب -

 صنعت -

 معدن -

 زیستمحیط -

 کشاورزی -
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 207 آب 

 آب

 زیرزمینی منابع آب -1

چاه حلقه  8۴52۷شامل  88۴8۳استان برابر  زیرزمینی هایآبمجموع منابع ، ۱۳9۴در سا  

که نسبت به سا  قبل اندکی  چشمه بودهدهنه  2226قنات و رشته  ۱۷۳0عمیق و نیمه عمیق، 

بت به سا  نس میلیون مترمکعب بوده که 8002 است. مقدار تخلیه ساالنه منابع آب یافتهافزایش

 (.۱یافته است )جدو  درصد افزایش ۱/0قبل تنها به میزان 

 

 میلیون مترمكعب 1390-94ها: زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آن هایمنابع آب -1جدول 

 سا 
 چاه نیمه عمیق چاه عمیق جمع

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

۱۳90 ۷6080 9۱8۴ 2۳۳۷8 ۳۳9۷ ۴8۴۳2 289۴ 

۱۳9۱ 882۱2 ۷9۷۷ ۳۱020 ۴056 5۳205 2۴82 

۱۳92 882۱2 ۷98۳ ۳۱020 ۴058 5۳205 2۴82 

۱۳9۳ 88۴۱۷ ۷998 ۳۱۱۳5 ۴066 5۳۳22 2۴89 

۱۳9۴ 88۴8۳ 8002 ۳۱۱6۴ ۴06۷ 5۳۳6۳ 2۴92 

 

 میلیون مترمكعب های زیرزمینی و ...منابع آب-1ادامه جدول 

 سا 
 چشمه قنات

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

۱۳90 ۱50۴ 9۱6 2۷66 ۱9۷۷ 

۱۳9۱ ۱۷5۴ ۴0۱ 22۳۳ ۱0۳8 

۱۳92 ۱۷5۴ ۴0۳ 22۳۳ ۱0۴0 

۱۳9۳ ۱۷۳۴ ۴0۳ 2226 ۱0۴0 

۱۳9۴ ۱۷۳0 ۴0۳ 2226 ۱0۴0 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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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، ۱۳86 شهریور تا ۱۳8۳شده است. به طوریکه از شهریور 

متر رسیده که  9۷/0به  ۱۳9۴تا شهریور  ۱۳86متر بوده است. این رقم از شهریور  8۷/0ساالنه 

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 

 دشت استان شده است. 99بهره برداری در 

سهم  دهندهنشان، ۱۳9۴همچنین برداشت های مجاز از آب های زیر زمینی استان در سا  

شرب بوده بخش درصدی  6/5درصدی بخش صنعت و  9/0درصدی بخش کشاورزی،  5/9۳

 (.2است )جدو  
 

 1394وضعیت برداشت های مجاز از آب های زیر زمینی:  -2جدول 

 درصد(سهم ) میلیون متر مکعب(حجم ) بخش

 5/9۳ ۷/۷۴۱6 کشاورزی

 صنعتی

 9/۱۴ دامداری

 5/0 بسته بندی و مظروف 9/0

 0/60 سایر

 شرب
 ۷/26۷ شهری

6/5 
 8/۱۷۷ روستایی

 ۱00 6/۷9۳۷ جمع

 مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان

 

 منابع آب سطحی -2

 9۳-9۴بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، آبدهی رودخانه های دایمی در سا  آبی 

به سا  نه تنها کاهش شدیدی را نسبت به میانگین دوره بلند مدت نشان می دهد بلکه نسبت 

 کاهش سبب ها رودخانه آبدهی کاهش است. یافتهکاهش نیز آبی قبل که سا  کم بارانی بوده

 سدهای مفید حجم درصد 6 تنها حاضر حا  در که ای گونه به شده سدها آب ذخیره حجم
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 است ها رودخانه آبدهی کاهش حاصل نیز ها تاالب خشکیدگی. است آبی ذخیره دارای استان

 .اند خشکیده استان های تاالب تمام تقریبا که ای گونه به

 

 تأسیسات آب -3

مین آب أظرفیت ت مکعب ومتر 865000 استان آب حجم مخازن تصفیه، ۱۳9۴در سا  

درصد افزایش و  ۳/۱به ترتیب  مترمکعب بوده که نسبت به سا  قبل ۳6۷۴۴۴000 هاخانهتصفیه

 ۱۳9۴است. همچنین، حجم آب منابع سطحی و منابع زیرزمینی در سا   یافتهکاهش درصد 6/5

 (.۳یافته است )جدو  درصد افزایش 2درصد و  ۷/۳نسبت به سا  قبل به ترتیب 

 

 مترمكعب 1390-94های استان: خانهتصفیه آب در تصفیه -3جدول 

 سا 
 حجم آب خام

 ظرفیت تأمین حجم مخازن
 منابع زیرزمینی منابع سطحی

۱۳90 6296۳۱۴۴ 20۷6۳8۳08 ۷59900 ۳۷۷۱۴0۴9۷ 

۱۳9۱ 5۷96۳۳99 2۱58۴55۱۱ ۷88۴50 ۳۷8280۷92 

۱۳92 5۷962880 2۳۳۴5۷925 8۱2000 ۳9۱۳668۴9 

۱۳9۳ 6۱600000 2۴۴۷06000 85۴000 ۳8929۴000 

۱۳9۴ 6۳988000 2۴9006000 865000 ۳6۷۴۴۴000 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 صنعت 

 صنعتی استان هایشاخص -1

 ۱۳9۳نفر کارکن و بیشتر، در سا   ۱0های صنعتی بر اساس نتایج آخرین آمارگیری از کارگاه

کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در استان وجود داشته که نسبت به سا  قبل،  5۱5تعداد 

های صنعتی ده نفر کارکن و یافته است. همچنین، تعداد شاغالن کل کارگاهدرصد کاهش 9/۱0

 (.2و  ۱جداو  ) استیافته درصد کاهش ۷/۱نفر بوده که نسبت به سا  قبل،  ۳9660بیشتر، 
 

های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1389-93مدیریت: 

 جمع سا  و فعالیت
 نحوه مدیریت

 خصوصی عمومی

۱۳89 6۴9 ۳ 6۴6 

۱۳90 622 2 620 

۱۳9۱ 6۱۳ ۳ 6۱0 

۱۳92 5۷8 6 5۷2 

۱۳9۳ 5۱5 5 5۱0 

 ۱52 ۳ ۱55 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۱0 0 ۱0 تولید منسوجات

 0 0 0 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 0 0 0 کفشدباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید 

غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 مواد حصیری
0 0 0 

 ۱2 0 ۱2 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 ۴0 0 ۴0 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 ۳2 ۱ ۳۳ تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 ۱۴2 0 ۱۴2 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی
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های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1389-93مدیریت: 
 ۱0 0 ۱0 تولید فلزات اساسی

 ۳۷ 0 ۳۷ آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 ۱۷ 0 ۱۷ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 ۱۷ 0 ۱۷ های برقیآالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین

 8 ۱ 9 و وسایل ارتباطی هاتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 6 0 6 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 ۱۳ 0 ۱۳ بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 بازیافت

 ۱۴ 0 ۱۴ هاسایر فعالیت

 ۱۳9۴سالنامه آماری استان، سا   مأخذ:

 

کارکن و بیشتر برحسب طبقات کارکن و های صنعتی ده نفر تعداد شاغالن کارگاه -2جدول 

 1389-93نوع فعالیت: 

 جمع سا  و فعالیت
۴9-۱0 

 نفر
99-50 

 نفر
و  نفر ۱00

 بیشتر

۱۳89 ۴۳699 ۱05۱5 5۳۳۳ 2۷85۱ 

۱۳90 ۴29۳۷ 99۷۴ ۴5۱8 28۴۴5 

۱۳9۱ ۴۱۴2۳ 988۳ 50۱۱ 26529 

۱۳92 ۴0۳6۳ 92۴۷ ۳989 2۷۱2۷ 

۱۳9۳ ۳9660 8۳00 ۴206 2۷۱5۴ 

 95۱5 ۱۴50 2689 ۱۳65۴ مواد غذایی و آشامیدنیصنایع 

 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۱0۱0 ۱5۳ ۱۴9 ۱۳۱2 تولید منسوجات

 0 0 ۳۱ ۳۱ 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 0 0 

غیر مبلمان( و ساخت ) پنبهچوب و محصوالت چوبی و چوبتولید 
 کاال از نی و مواد حصیری

۱2 ۱2 0 0 

 ۱99 286 ۱۴۱ 626 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 0 60 60 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه
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کارکن و بیشتر برحسب طبقات کارکن و های صنعتی ده نفر تعداد شاغالن کارگاه -2جدول 

 1389-93نوع فعالیت: 
 556 0 0 556 ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغا  کک، پاالیشگاه

 2۳۳5 ۳۷۱ 66۴ ۳۳۷0 تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنایع 

 ۳2۳2 ۴۱0 56۷ ۴209 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 ۳۴۱۷ 269 2۳06 5992 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 25۷ 6۴ ۱96 5۱۷ تولید فلزات اساسی

 2۴۳5 6۳0 ۴۷۳ ۳5۳8 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 ۱065 0 2۷9 ۱۳۴۴ بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 ۳9 ۳9 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 ۷2۷ 228 2۳8 ۱۱9۳ های برقیآالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین

 ۱۴96 ۷2 99 ۱66۷ ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

های مچی تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت
 انواع دیگر ساعت

۱۳۴ 66 68 0 

 ۷6۷ ۷۷ ۴8 892 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 0 50 ۳0 80 ونقلوسایل حمل تولید سایر

 ۱۴۳ ۷8 2۱۳ ۴۳۴ بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 0 0 0 0 بازیافت

 ۱۳9۴سالنامه آماری استان، سا   مأخذ:

 

 ۳9۴52۷06 ،استانهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر افزوده کارگاه، ارزش۱۳9۳در سا  

یافته است. همچنین، میزان درصد افزایش ۴/8میلیون ریا  بوده که نسبت به سا  قبل، 

میلیون ریا  بوده که  ۳9۱۱۷0۳ ،استانده نفر کارکن و بیشتر  های صنعتیگذاری کارگاهسرمایه

 (.۴و  ۳)جداو   یافته است.درصد افزایش 2/۱۳نسبت به سا  قبل، 

 
-93های صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: افزوده فعالیت کارگاهارزش -3جدول 

1389 
 میلیون ریال

 نفر و بیشتر ۱00 نفر 50-99 نفر ۱0-۴9 جمع سا  و فعالیت

۱۳89 ۱۴۳08۳05 ۱۴9625۱ 8۱۴۷5۱ ۱۱99۷۳02 

۱۳90 ۱8۳۳9۷6۱ ۱9۱9۳۷9 285282۷ ۱۳56۷555 

۱۳9۱ ۳۳6699۳۷ ۳۴0595۷ ۳8۳666۷ 26۴2۷۳۱۳ 
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-93های صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: افزوده فعالیت کارگاهارزش -3جدول 
1389 

 میلیون ریال
 نفر و بیشتر ۱00 نفر 50-99 نفر ۱0-۴9 جمع سا  و فعالیت

۱۳92 ۳6۳9859۴ ۳2۴5808 ۴۴2۳9۳۳ 28۷2885۴ 

۱۳9۳ ۳9۴52۷06 ۳2۷2۴۳۳ 5882856 ۳029۷۴۱۷ 

 9800596 ۴9۱۳9۳5 ۱5۷2۱۷6 ۱62۷8۱08 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۳۷6885 ۳2۷22 26685 ۴۳6292 تولید منسوجات

تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست 
 خزدار

8۱82 8۱82 0 0 

 0 0 0 0 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان

غیر ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد حصیری

۱820 ۱820 0 0 

 ۱9509 6۴۴۷۴ 66۳۷9 ۱50۳6۳ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 0 ۱0822 ۱0822 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

های نفت و صنایع تولید زغا  کک، پاالیشگاه
 ایهای هستهسوخت

20۱850۷ 0 0 20۱850۷ 

 ۷2۳8۷9۷ 2۴56۱۷ 258۱96 ۷۷۴26۱۱ مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تولید 

 ۱8۱06۳6 ۱55959 2۴29۷۴ 22095۷0 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 ۴5۱8008 ۷۷2۴9 59۳0۴8 5۱88۳0۴ تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 98956 ۳۳۷۳0 ۷۱۴8۱ 20۳80۷ تولید فلزات اساسی

آالت و ماشین جزتولید محصوالت فلزی فابریکی به
 تجهیزات

2۳۳۷92۴ ۱۴6۱۴6 ۱505۱۷ 20۴۱26۱ 

بندی نشده در آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 جای دیگر

92288۴ 5۴9۱۱ 0 86۷9۷۳ 

 0 0 ۷۷69 ۷۷69 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

های آالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین
 برقی

۱۱22050 6۴6۳۱ ۱2۴6۷0 9۳2۷۴9 

 258۱66 ۱6586 22۱۴0 296892 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 
 های مچی انواع دیگر ساعتساعت

2۱5۴8 200۷2 ۱۴۷6 0 

 ۳02۱۴9 ۱5055 ۱608۱ ۳۳۳285 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 0 ۳۷885 ۱۳68۴ 5۱569 ونقلوسایل حمل تولید سایر
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-93های صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: افزوده فعالیت کارگاهارزش -3جدول 
1389 

 میلیون ریال
 نفر و بیشتر ۱00 نفر 50-99 نفر ۱0-۴9 جمع سا  و فعالیت

بندی نشده در جای تولید مبلمان و مصنوعات طبقه
 دیگر

۱0۱۴0۳ ۷۴8۳6 ۱298۱ ۱۳585 

 0 0 0 0 بازیافت

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 
فعالیت و های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع گذاری کارگاهسرمایه -4جدول 

 1389-93طبقات کارکن: 
 میلیون ریال

 نفر 50-99 نفر ۱0-۴9 جمع سا  و فعالیت
و  نفر ۱00

 بیشتر

۱۳89 ۱۳۱6۷20 ۱۴۴۳۷9 ۱2۱9۴۱ ۱050۴00 

۱۳90 ۱6۴0۳22 ۳8۱8۱۴ 5۳882 ۱20۴626 

۱۳9۱ 202۱859 ۳۴۱099 ۱6۱۳88 ۱5۱9۳۷2 

۱۳92 ۳۴5۴929 6۷2699 6۱۳۳۳2 2۱68899 

۱۳9۳ ۳9۱۱۷0۳ 655۱02 ۷52090 250۴5۱2 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 جایگاه صنایع استان فارس در کشور -2
 

دهد که می نشان ۱۳9۳های مهم صنعتی استان در مقایسه با کشور در سا  مقایسه شاخص

درصد )رتبه  5/۳های صنعتی کشور های صنعتی استان از کل کارگاهنسبت تعداد کل کارگاه

گذاری درصد )رتبه یازدهم کشور(، نسبت میزان سرمایه ۳سیزدهم کشور(، نسبت تعداد شاغالن 

درصد )رتبه دوازدهم کشور( بوده است  ۳های صنعتی افزوده فعالیتدرصد و نسبت ارزش ۷/2

جایگاه صنایع استان فارس در بدتر شدن وضعیت  دهندهنشان 5(. اطالعات جدو  5دو  )ج

 نسبت به سا  قبل می باشد. ۱۳9۳در سا   کشور
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 درصد سهم شاخص های صنعتی استان در کشور -5جدول 

 سرمایه گذاری ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد کارگاه 

۱۳92 9/۳ ۱/۳ ۱/۳ ۱/۳ 

 - ۱0 ۱۱ 9 رتبه استان

۱۳9۳ 5/۳ 0/۳ 0/۳ ۷/2 

 - ۱2 ۱۱ ۱۳ رتبه استان

 ۱۳9۳و نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور،  1394سالنامه آماري استان، سال مأخذ: 

 

 مجوزهای صنعتی -3

تعداد جواز تأسیس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان،  ،۱۳9۴در سا  

 هایپروانهعداد ت است. یافتهکاهشدرصد  9/۳۳فقره بوده که نسبت به سا  قبل  ۱۱99

که نسبت به فقره بوده  266توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صادره  برداریبهره

صادره  برداریبهره هایپروانه بر اساسمیزان اشتغا   .یافته استدرصد افزایش ۳/۷سا  قبل، 

است.  افزایش چشمگیری داسته بوده که نسبت به سا  قبل،نفر  ۱۷200 ، برابر۱۳9۴در سا  

میلیون ریا   ۴82020۴9 ،صادره برداریبهره هایپروانه بر اساس گذاریسرمایهمیزان همچنین 

 .(8تا  6و  اجدیافته است )کاهشکه نسبت به سا  قبل، اندکی  شدهگزارش

 

تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  -6جدول 

  1391-94های صنعتی برحسب نوع فعالیت: کارگاه

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ فعالیت

 ۱۱99 ۱8۱5 ۱868 ۱6۷۱ جمع

 ۱۴۱ 2۱0 200 225 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 2 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 26 ۱9 ۱6 ۱۳ تولید منسوجات

 25 ۱6 ۳0 22 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 2 ۴ 2 ۳ دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش

و ساخت کاال از غیر مبلمان( ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 نی و مواد حصیری

۷۷ 28 ۳2 
2۴ 

 )فقره(
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تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  -6جدول 

  1391-94های صنعتی برحسب نوع فعالیت: کارگاه

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ فعالیت

 ۴۷ ۴5 69 ۴8 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 ۱ ۱ ۱ ۱ شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 ۴ ۱۳ ۱8 2۳ ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغا  کک پاالیشگاه

 6۴ 9۷ ۱۳9 82 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 ۱۷۱ 26۱ 260 2۱2 محصوالت الستیکی و پالستیکیتولید 

 22۴ 509 5۳۴ ۴9۷ تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 20 ۱۷ ۳۱ 25 تولید فلزات اساسی

 ۱20 ۱۳۱ ۱28 ۱۷۳ آالت تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 6۱ ۷5 82 5۷ بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 ۳ ۱ 2 ۱ آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

بندی نشده های برقی طبقهآالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین
 در جای دیگر

2۳ ۳0 26 
۱5 

 ۴ 5 6 6 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ۱8 ۱8 ۱5 ۱۳ های مچیساعت تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و

 29 ۳۱ 20 6 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 ۷ ۱۱ ۴ 6 ونقلتولید وسایل حمل

 ۴9 6۴ 5۷ 2۷ بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 ۱ 0 0 0 استخراج کانه های فلزی

 ۳2 0 ۴۳ ۳6 استخراج سایر معادن

 ۴9 56 ۳5 28 بازیافت

 ۴ 6 6 20 تولید انرژی

 ۳ 0 0 0 کشاورزی، شکار و فعالیت های وابسته

 ۱ ۱5 ۱8 ۱0 آژانس های مسافرتی

 5۴ ۱52 ۱22 ۳۷ سایر خدمات مهندسی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 

 

 

 )فقره(
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برداری صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت های بهرهتعداد پروانه -7جدول 

 )فقره(  1391-94های صنعتی برحسب نوع فعالیت: ایجاد کارگاهبرای 
 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ فعالیت

 266 2۴8 ۱8۴ ۱86 جمع

 5۱ ۴۱ 25 26 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۳ 0 ۱ ۴ تولید منسوجات

 0 0 2 2 خزدار تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست

 0 0 0 ۱ دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش

 ۳ ۴ ۱0 6 صیریحغیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 ۷ ۴ 5 5 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 ۱ ۱ 0 ۱ شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 2 2 2 ۳ ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغا  کک پاالیشگاه

 2۳ ۱6 ۱۷ ۱۳ صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 ۴۳ 5۳ ۳۷ ۳8 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 ۴0 ۴8 ۳9 ۴5 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 ۳ 2 ۱ ۷ تولید فلزات اساسی

 22 ۱6 9 ۱۳ آالت تجهیزاتجز ماشینفابریکی بهتولید محصوالت فلزی 

 ۱۴ ۱0 ۷ 6 بندی نشده درجای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 ۳ ۷ 0 2 بندی نشده در جای دیگرهای برقی طبقهآالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین

 0 ۱ 0 0 ها و وسایل ارتباطیرادیو و تلویزیون و دستگاهتولید 

 ۱6 6 ۳ 2 های مچیتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 ۱ 0 2 ۳ تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 ۱ 0 0 0 ونقلتولید وسایل حمل

 8 8 8 6 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 2 2 ۳ 0 بازیافت

 5 6 ۳ 0 استخراج سایر معادن

 ۱ ۱ ۳ 2 تولید انرژی

 ۱ 5 ۱ 0 آژانس های مسافرتی

 0 0 2 ۱ کامپیوتر

 ۱6 ۱5 ۷ 2 سایر خدمات مهندسی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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صادرشده توسط برداری های بهرههای صنعتی بر اساس پروانهمیزان اشتغال کارگاه-8جدول 

 1391-94سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 
 نفر واحد:

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ فعالیت
 ۱۷200 ۳۳22 ۳۴5۱ 2960 جمع

 28۷5 ۷69 2۱0 80۱ صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۳69 0 5 ۴۱ تولید منسوجات
 ۴90 0 22 ۷0 پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدارتولید 

 ۱8 0 0 ۴ دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش
غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 2۱۳ ۳8 ۷5 ۱00 حصیری

 66۳ 25 99 ۷6 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
 ۱0 ۱0 0 ۱۷ شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 5۳ 0 60 ۴5 ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغا  کک پاالیشگاه
 ۷99 ۱۷2 ۱۳8 290 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
 2008 ۳۴۴ 502 502 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 ۳29۳ ۷۳5 ۱۱۳5 6۱6 غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی 
 ۳90 8 ۷50 ۱۱۱ تولید فلزات اساسی

 ۱۴۱5 220 9۴ ۱۳2 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به
 ۷۷۴ ۳62 50 ۴8 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 ۱8 0 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین
 22۴ 8۴ 0 2۱ بندی نشدههای برقی طبقهآالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین

 60۴ 22 0 0 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه
 2۴۱ 9۱ ۴2 2۱ های مچیتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 ۳52 0 ۱۱ ۱۷ تریلرتولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم 
 ۱00 0 0 0 ونقلتولید وسایل حمل
 52۷ 69 ۷۷ ۳8 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه
 5۱6 22 ۳0 0 بازیافت

 20 0 0 0 استخراج کانه های فلزی
 528 ۷0 20 ۱9 استخراج سایر معادن

 ۴9 9 ۱0 0 تولید انرژی
 ۳۴ 0 0 0 کشاورزی، شکار

 28 ۴۳ ۷6 5 های مسافرتیآژانس 
 589 229 ۴5 5 سایر خدمات مهندسی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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برداری صادره های بهرههای صنعتی بر اساس پروانهگذاری کارگاهمیزان سرمایه -9جدول 

 1391-94شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 
 میلیون ریال

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ فعالیت
 ۴82020۴9 ۴8۴۷۴5۴ ۱02۱62۱۷ 289526۱ جمع

 ۳۳6۴820 ۴۷5۴۷6 5۷0۷99 88۴2۴5 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
 0 0 0 - سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 26۷۱60 0 ۱655 ۳6۱۴5 تولید منسوجات
 ۱8۱800 0 ۳98۷ ۱29۳۳ تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و 
 تولید کفش

۱850 0 0 ۱2۱00 

غیر مبلمان( و ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 ساخت کاال از نی و مواد حصیری

8۷۱۱2 ۷۳۷۱۴ 225856 ۱89590 

 ۱۴85500 2۴۳۷۱ ۱۷52۴5 ۱۱28۷0 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
 ۱0000 2500 0 ۳6055 شدههای ضبطو چاپ و تکثیر رسانه انتشار

 6۷500 ۱ 28۱۳0 56229 ایهای نفت و سوخته هستهصنایع تولید زغا  کک پاالیشگاه
 ۱۳982۷0 8۴5۱85 ۱۷95۳۱ ۱8۳50۳ صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی
 25۴6۷۱0 ۳55595 526962 ۴9۳6۴۳ تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
 595۳592 ۱5۴۷۷۳۷ 2255۷95 ۴28۴۱9 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 8۱5۷00 ۳620 5۷۴۱2۷۱ ۱۳۴۷2۱ تولید فلزات اساسی
 2۴۳0600 2۷2۱98 ۳8009۴ 28۱۴۳2 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابریکی به

 20866۳0 ۱9۱98۳ ۳52۱6 ۴۳۳55 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین
 ۱8۴00 0 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

های برقی آالت مولد و انتقا  برق و دستگاهتولید ماشین
 بندی نشده در جای دیگرطبقه

۱6۴6۳ 0 6822۱ 2۱۱۳۱0 

 2۳68۱800 808۴8 0 0 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه
های مچی ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت تولید

 انواع دیگر ساعت
۳09۴2 ۳۴۳۷2 52۳92 2۳0650 

 ۳۳6900 0 ۷۷۳8 ۳280 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر
 8۱500 0 0 0 ونقلتولید وسایل حمل
 ۳5۳950 5۷692 ۳09۱۷ ۱6۳89 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه
 ۴۱6950 220۳0 ۱5۳۷5 0 بازیافت

 ۴0000 0 0 0 استخراج کانه های فلزی
 80۱900 ۱۳865۷ ۳8۴26 269۱0 استخراج سایر معادن

 80۱900 2۳۴00 ۱58۱5 0 تولید انرژی
 ۴8800 0 0 0 کشاورزی، شکار

 ۴6000 ۱۷280۴ ۷۱990 ۱۷۳80 آژانس های مسافرتی
 5۷2600 28۴888 29۱85 ۱8295 سایر خدمات مهندسی

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 صنعتی هایشهرک - 4

هکتار بوده که نسبت به  626۱شهرک صنعتی با مساحت  ۳8استان دارای  ،۱۳9۴پایان سا  در 

صنعتی  هایشهرکظرفیت استقرار واحدهای صنعتی و کارگاهی در سا  قبل تغییرنیافته است. 

اشتغا  واحدهای  میزان .بوده استنفر  ۱۱56۴0و ظرفیت اشتغا   قطعه 8508 برابر استان

شده که نسبت به سا  قبل، به گزارشنفر  2۳6۴2برابر  ۱۳9۳در سا   هاشهرک صنعتی موجود

ترتیب نسبت اشتغا  واقعی به ظرفیت اشتغا  در این اینبهاست.  یافتهدرصد افزایش ۱۷میزان 

 اقدامات سایر وضعیتیافته است. به سا  قبل افزایش درصد بوده که نسبت ۴/20سا ، 

شده ارائه ۱0 در جدو  ،۱۳9۴ در سا  های صنعتی استانموجود شهرکامکانات  و شدهانجام

 .است
 

 1394های صنعتی آماده واگذاری در استان فارس تا پایان سال شهرک -10جدول 

 نام شهرک
مساحت 

 )هکتار(
 تلفن برق آب نشانی شهرک

تلفن 

 همراه

   مرودشت–شیراز  جاده 25کیلومتر  ۳2 آب باریک

    شیراز -جاده آباده 5کیلومتر  2۱۱ آباده

    شیراز -جاده استهبان ۱0کیلومتر  ۳0 استهبان

   سورمقمدخل ورودی شهر اقلید از جاده ۱0۷ ۱-اقلید

   - سورمق-اقلید جاده  ۱۱کیلومتر  ۷5 2-اقلید 

   - از شما  دوراهی پل فسا ۴کیلومتر  ۴۴ برمشور

   کیلومتری کمربندی جنوب شیراز ۴/۳ ۱۴0۷ بزرگ شیراز

    شیراز-جاده صفاشهر ۳کیلومتر  ۱۴8 خرم بید

    بندرعباس-جاده داراب 9کیلومتر  ۷۳ داراب

    شیراز-سپیدانجاده  ۱2کیلومتر  ۳۷ ۱-سپیدان

    ورودی شهر سروستان از جاده فسا ۴6 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 ۳کیلومتر  ۴0 گراش
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 1394های صنعتی آماده واگذاری در استان فارس تا پایان سال شهرک -10جدول 

 نام شهرک
مساحت 

 )هکتار(
 تلفن برق آب نشانی شهرک

تلفن 

 همراه

    الرجاده خور روبروی فرودگاه ۳کیلومتر  ۱۱8 الر

    مهر-جاده المرد 9کیلومتر  20 المرد

    مرودشتآبادکمربندی مجاور روستای فتح ۴۱ مرودشت

    بیضاء-جاده شیراز 20کیلومتر  ۳۳8 ملوسجان

   شیراز-جاده نورآباد 5کیلومتر  ۳8 نورآباد

   -  آباده طشک-جاده نیریز 2۳کیلومتر  ۱20 غدیرگه-نیریز

     آباده طشک-نیریز جاده ۴0کیلومتر  50 تنگ حنا-نیریز

-آباده طشک 

 ریزنی
     ارسنجان -جاده آباده طشک ۴کیلومتر  85

     مجاور رودخانه شور ۴0 جهرم

     ریز از شیرازورودی نی ۱86 شهر سنگ

    در حا  اجرا اصفهان -جاده ایزد خواست 2کیلومتر  9۴ ایزد خواست

     گراش -جاده اوز 2کیلومتر  ۳6 اوز

     هنگام -جاده قیر ۴کیلومتر  ۷5 قیروکارزین

     شیراز -جاده فراشبند ۴کیلومتر  ۱۱۷ فراشبند

     شیراز -جاده خرامه ۳کیلومتر  9۷ خرامه

     شیراز -جاده المرد ۴کیلومتر  ۱08۳ انرژی بر

     شیراز -جاده سروستان 25کیلومتر  ۷۱5 2سروستان 

     المرد-جاده مهر 5کیلومتر  20۱ مهر

     سعادت شهر-ارسنجان جاده 2کیلومتر  66 ارسنجان

     شما  شهر کازرون ۷۳ کازرون

   -  داراب -دشتجاده زرین 2کیلومتر  ۱00 دشتزرین

     صفاشهر -جاده سعادت شهر ۷کیلومتر  50 سعادت شهر

     کمربندی جنوب شیراز ۳/6 فناوری شیراز

 ۳8 ۳۳ ۴0 ۳5 شهرک ۳8 626۱ جمع

 
  



 

 

 

 223 صنعت

 1394های صنعتی آماده واگذاری تا پایان سال شهرک -10ادامه جدول 

 گاز نام شهرک
قابل سند 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 )قطعه(

ظرفیت اشتغا  

 )نفر(

تعداد واحد 

 برداربهره

اشتغا  

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

   ۱00 ۱۴00 86 ۱۳60 8 آب باریک

   220 ۴000 ۳۴ ۴9۷ ۱9 آباده

   ۴0 500 ۱0 2۳2 ۴ استهبان

   ۱20 ۴000 ۱۳ ۱9۱ ۱0 ۱ - اقلید

  ۱۳0 2200 0 0 0 - 2-اقلید 

  60 800 0 0 0 - برمشور

   ۴500 ۳0000 895 ۱250۱ ۱۱9۱ بزرگ شیراز

   ۱92 ۱600 6۷ 62۳ ۳9 خرم بید

   ۷0 ۱500 ۱9 25۴ ۱۴ داراب

   ۷0 600 25 ۳80 ۱۷ ۱-سپیدان

   ۴0 ۱200 ۱9 5۴2 20 سروستان

   90 ۱500 ۱0 62 5 فسا

   90 ۱500 0 0 ۱ ۱-فیروزآباد

   60 ۱000 ۷ 8۴ 2۴ 2-فیروزآباد

   50 6۴0 5 ۴۳ 5 گراش

   220 ۱۷00 6۷ 5۷8 58 الر

   ۳0 ۳00 ۱0 ۱۱۳ ۱2 المرد

   50 ۱000 ۱0 ۱29 ۱۱ مرودشت

   50 2500 29 ۷20 ۱9 ملوسجان

   50 550 ۱6 ۱0۴ 6 نورآباد

  ۱۴۷ ۱200 0 0 ۱ - دیرگه-نیریز

  6۴ 500 ۳ ۷۷ ۳ - حنا تنگ-نیریز

 آباده طشک

 ریزنی
  ۱50 2000 0 0 ۳ 

   50 800 ۱۳ 29۳ ۱۷ جهرم

   ۱۷5 2500 ۱۳۳ ۱869 ۱۴ شهر سنگ
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 1394های صنعتی آماده واگذاری تا پایان سال شهرک -10ادامه جدول 

 گاز نام شهرک
قابل سند 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 )قطعه(

ظرفیت اشتغا  

 )نفر(

تعداد واحد 

 برداربهره

اشتغا  

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

  90 ۱000 0 0 0 - ایزد خواست

   ۴0 600 0 0 2 اوز

   80 900 0 0 0 قیروکارزین

  ۱05 ۱500 0 0 0 - فراشبند

   80 ۱500 0 0 ۳ خرامه

  ۴00 20000 0 0 0 - انرژی بر

  ۳50 ۱5000 0 0 0 - 2سروستان 

  250 5000 0 0 ۱ - مهر

  ۷0 ۱000 0 0 0 - ارسنجان

   65 ۱000 0 0 ۳ کازرون

  80 ۱500 0 0 0 - دشتزرین

  55 850 0 0 ۱ - سعادت شهر

   25 ۳00 0 0 0 فناوری شیراز

 صنعتی استان فارس هایشهرکمأخذ: شرکت 

 

 یصنعت هایتعاونی -5

نفر اشتغا   ۷۱۴۷ وجود داشته که فارس در استان فعا  عتینتعاونی ص 820تعداد  ۱۳9۴در سا  

ها همچنین میزان سرمایه شرکتبوده است.  نفر 9902ها تعاونیتعداد اعضای این اند. کردهایجاد 

 (.۱۱میلیون ریا  بوده است )جدو   ۳26۴86در این سا  برابر 
 

 1390-94های تعاونی فعال صنعتی: مشخصات عمومی شرکت -11جدول 

 سرمایه )میلیون ریا ( تعداد شاغالن )نفر( تعداد اعضاء )نفر( تعداد شرکت سا 

۱۳90 5۳5 8956 ۳925 22686۷ 

۱۳9۱ 62۱ 96۳۷ ۴۷20 2۳۴06۴ 

۱۳92 ۷0۳ ۱0۴۳۴ 5880 2۴9۷5۴ 

۱۳9۳ ۷۴۱ ۱0۷25 62۷8 250۴59 

۱۳9۴ 820 9902 ۷۱۴۷ ۳26۴86 

۱۳9مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  



 

 

 

 225 معدن 

 معـدن
 

 معادن فعال استان -1

معدن در  22۷تعداد  ۱۳9۳در سا  برداری کشور، بر اساس نتایج آمارگیری از معادن در حا  بهره

معدن  2۱9است. از این تعداد،  یافتهکاهشدرصد  9/0وجود داشته که نسبت به سا  قبل استان 

استخراج به ترتیب در نیز بیشترین فراوانی معادن تحت مدیریت بخش خصوصی بوده است. 

 28معدن( و استخراج سنگ گچ ) ۳۷های تزئینی )استخراج سنگ معدن(، 9۱) سنگ الشه

میلیون  ۳0۳۴29 گذاریسرمایه میزاننفر و  ۳68۷شاغالن معادن استان تعداد  بوده است.معدن( 

درصد  8/۱۷گذاری درصد و میزان سرمایه 8/0که تعداد شاغالن نسبت به سا  قبل،  بودهریا  

 (.۱ جدو )یافته است افزایش
 

 1389-93برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 سا  / فعالیت

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 جمع )میلیون ریا (
مدیریت 

 خصوصی

مدیریت 

 عمومی

۱۳89 289 2۷5 ۱۴ 5299 ۱۳988۳ 

۱۳90 ۱95 ۱8۷ 8 ۳8۱2 ۱06۴۷5 

۱۳9۱ ۱85 ۱۷۷ 8 ۳9۷2 ۱20۷66 

۱۳92 229 225 ۴ ۳658 25۷568 

۱۳9۳ 22۷ 2۱9 8 ۳68۷ ۳0۳۴29 

 6۷82 ۱۳8 0 6 6 آهناستخراج سنگ

 299۳ ۱20 0 ۱ ۱ سرب و روی استخراج سنگ

 2226 ۴0 0 ۱ ۱ مس استخراج سنگ

 56۱ 29 0 2 2 کرومیت استخراج

 259۱۱ 2۳۷ 5 2۱ 26 استخراج شن و ماسه

 ۷9005 ۱082 0 ۳۷ ۳۷ های تزیینیسنگ استخراج

 ۱۱99۱5 890 ۱ 90 9۱ سنگ الشه استخراج
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 1389-93برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 222۳9 ۳۷۱ ۱ ۱8 ۱9 آهکاستخراج سنگ

 ۱9۷۷۴ 2۳۳ 0 28 28 سنگ گچ استخراج

 20029 ۴۷۷ 0 9 9 کائولن و خاک نسوز استخراج

 2895 6۳ ۱ 5 6 استخراج نمک

 ۱۱00 ۷ 0 ۱ ۱ سنگ سیلیس استخراج

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

، به ۱۳9۳برداری استان در سا  افزوده معادن در حا  بهرههمچنین ارزش تولید و ارزش

میلیون ریا  بوده که نسبت به سا  قبل به ترتیب به  ۱886۷0۷میلیون ریا  و  2۳۳6۱89ترتیب 

 (.2یافته است )جدو  درصد افزایش 5/۱5درصد و  20میزان 

 

برداری استان برحسب فعالیت: معادن در حال بهرهافزوده ارزش تولید و ارزش -2جدول 

93-1389 

 سا  / فعالیت 
مقدار تولید 

 )هزار تن(

)میلیون  ارزش تولید

 ریا (

)میلیون  افزودهارزش

 ریا (

۱۳89 2۴2۴۱ 2۱56۳89 ۱9522۳2 

۱۳90 ۱98۱۴ ۱۱2009۳ 88۴۳۴2 

۱۳9۱ ۱6668 ۱۷95998 ۱502۳05 

۱۳92 ۱8۱2۴ ۱9۴69۷2 ۱6۳۳6۳2 

۱۳9۳ ۱998۳ 2۳۳6۱89 ۱886۷0۷ 

 ۳6۱29 ۴290۷ 209 آهناستخراج سنگ

 6۴۴56 ۷۷6۱2 8۳ سرب و روی سنگ

 ۱68۷09 ۱80000 20 سنگ مس

 880۴ ۱۱۱9۱ 6 کرومیت

 8902۱ ۱2۳6۱0 ۱9۱۷ استخراج شن و ماسه

 ۳۴22۱6 ۴28۳۴9 ۱0۳۱ های تزیینیسنگ

 ۳۴0۴۱9 ۴۷۷0۱8 ۷5۴0 سنگ الشه

 ۱80858 25952۷ 5۷6۴ آهکسنگ



 

 

 

 227 معدن 

برداری استان برحسب فعالیت: معادن در حال بهرهافزوده ارزش تولید و ارزش -2جدول 

93-1389 

 سا  / فعالیت 
مقدار تولید 

 )هزار تن(

)میلیون  ارزش تولید

 ریا (

)میلیون  افزودهارزش

 ریا (

 8۴8۳۳ ۱260۷0 ۷0۱ سنگ گچ

 50۱2۴2 5۳2599 200۷ کائولن و خاک نسوز

 60085 65۴06 ۴25 استخراج نمک

 ۱00۳5 ۱۱900 280 سنگ سیلیس

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
 

 کشور فارس در جایگاه معادن استان -2

درصد از معادن کشور را به خود  2/۴وجود داشته که معدن در استان  22۷تعداد  ۱۳9۳در سا  

 ۴ اختصاص داده که این سهم، نسبت به سا  قبل تغییر نیافته است. شاغالن معادن استان،

و  افزودهارزشدرصد  9/۱استان فارس،  . معادناندکشور را تشکیل داده شاغلین معادن درصد

گذاری در د. سهم سرمایهاندادهرا به خود اختصاص درصد از ارزش تولیدات معادن کشور  6/۱

گذاری در معادن کشور را به خود اختصاص داده است درصد از سرمایه 5/۱معادن استان نیز 

 (.۳)جدو  
 

 1389-93های معدنی استان با کشور: مقایسه شاخص -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزودهارزش

 میلیون ریا ()
 ارزش تولید

 میلیون ریا ()
 گذاریهسرمای

 میلیون ریا ()

 ۱۳988۳ 2۱56۳89 ۱9522۳2 5299 289 ۱۳89فارس 

 6۳۴05۱۳ 50۱۴۷5۷6 ۳8۷۳68۷۳ 8۱29۳ ۴9۷۴ کشور

 2/2 ۳/۴ 0/5 5/6 8/5 درصد(سهم )

 ۱06۴۷5 ۱۱2009۳ 88۴۳۴2 ۳8۱2 ۱95 ۱۳90فارس 

 6۱۴9۳۴6 65۴۴2۴9۷ ۴۷8268۷۳ 8۴528 52۴6 کشور

 ۷/۱ ۷/۱ 8/۱ 5/۴ ۷/۳ درصد(سهم )

 ۱20۷66 ۱۷95998 ۱502۳0۴ ۳9۷2 ۱85 ۱۳9۱فارس 

 86065۳8 ۱0۱2098۳6 ۷9۱6۳۴۷9 8۴922 5۳۱6 کشور

 ۴/۱ 8/۱ 9/۱ ۷/۴ 5/۳ درصد(سهم )
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 1389-93های معدنی استان با کشور: مقایسه شاخص -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزودهارزش

 میلیون ریا ()
 ارزش تولید

 میلیون ریا ()
 گذاریهسرمای

 میلیون ریا ()

 25۷568 ۱9۴69۷۱ ۱6۳۳6۳۱ ۳658 229 ۱۳92فارس 

 ۱298002۳ ۱26۷۳8۴۷۴ 9۳۴۳2۱8۳ 9۴6۴0 5۴۴5 کشور

 0/2 5/۱ ۷/۱ 9/۳ 2/۴ درصد(سهم )

 ۳0۳۴29 2۳۳6۱89 ۱886۷0۷ 6۳8۷ 22۷ ۱۳9۳فارس 

 ۱98۷۳000 ۱۳9206000 9۷590000 9۱869 5۳55 کشور

 5/۱ 6/۱ 9/۱ 0/۴ 2/۴ درصد(سهم )

 ۱۳9۳برداری کشور، سا  و نتایج آمارگیری از معادن در حا  بهره ۱۳9۴مآخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

 استان های تعاونی معدنیشرکت -3

نفر شاغل در استان وجود  6۷9عضو و  ۴۳۱۴6تعاونی معدنی فعا  با  ۴2تعداد  ۱۳9۴در سا   

میلیون ریا  بوده است  ۳۴629 های معدنی در این سا ،داشته است. میزان سرمایه تعاونی

 (.۴)جدو  
 

 1390-94معدنی فعال استان:  های تعاونیمشخصات شرکت -4جدول 
 ریا ( )میلیون سرمایه نفر(شاغالن ) نفر(عضو ) تعداد سا 

۱۳90 ۳2 ۴2۷9۳ 55۳ ۳229۷ 

۱۳9۱ ۳۴ ۴2808 56۷ ۳2۳۳9 

۱۳92 ۳5 ۴28۱5 602 ۳2۳5۱ 

۱۳9۳ ۳5 ۴28۱5 602 ۳2۳5۱ 

۱۳9۴ ۴2 ۴۳۱۴6 6۷9 ۳۴629 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 

  



 

 

 

 229 ستیزطیمح 

 زیستمحیط

، چهار المللیبینو بر مبنای استانداردهای  زیستمحیطبر اساس قانون حفاظت و بهسازی  

و آثار  وحشحیات، پناهگاه شدهپارک ملی، مناطق حفاظتهای بانامحفاظتی در کشور  یعرصه

مجموعاً در استان زیست فارس، بر اساس گزارش اداره کل محیط است. شدهتعریفطبیعی ملی 

 ۷)بختگان( و  وحشحیاتپناهگاه  ۱، قطرویه( -بختگان -پارک ملی )بمو ۳ل منطقه شام ۱۱

، تنگ بستانک، ماله گاله و میان جنگل، هرمود، بهرام گور، شده )ارژن و پریشانی حفاظتمنطقه

 .باشندمیجنگلی  یشدهحفاظتآخر جزو مناطق  یمنطقهکه دو  داشتهآبشار مارگون( وجود 

به دلیل وجود  شکارممنوعمناطق  عنوانبهدیگر نیز  یمنطقه 20 تعداد ،عالوه بر این 

، تحت مدیریت و حفاظت اداره کل حفاظت های خاص جانوریمالحظه از گونهقابل هایجمعیت

م، مهارلو، کوه گور شکارممنوعبه مناطق  توانمیفارس قرار دارند که از آن جمله  زیستمحیط

 (.2و  ۱کرد )جداو   اشاره ...و ، بصیران کوه هوا، پادنا، دره باغ

 

زیست استان: تعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل حفاظت محیط -1جدول 

1394-1392 

 شرح
۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 مساحت )هکتار( تعداد مساحت )هکتار( تعداد مساحت )هکتار( تعداد

 25۷۳۱۷6 ۳۱ 25۷۳۱۷6 ۳۱ 2۳0۷6۷6 28 جمع

 256۱9۳ ۳ 256۱9۳ ۳ 256۱9۳ ۳ پارک ملی

 ۱5۳۷2۱ ۱ ۱5۳۷2۱ ۱ ۱5۳۷2۱ ۱ پناهگاه حیات وحش

 ۷6۴80۱ ۷ ۷6۴80۱ ۷ ۷6۴80۱ ۷ مناطق حفاظت شده

 ۱۳98۴6۱ 20 ۱۳98۴6۱ 20 ۱۱۳296۱ ۱۷ مناطق شکار ممنوع

 زیست استان فارسمأخذ: اداره کل حفاظت محیط
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 فهرست مناطق چهارگانه و شكارممنوع استان فارس -2جدول 

 درصد نسبت به مساحت استان موقعیت وسعت )هکتار( نام منطقه

 کیلومتری شیراز 20 ۴86۱۱ پارک ملی بمو

 کیلومتری استهبان ۴0 ۱۷5۴09 پارک ملی بختگان 06/2

 کیلومتری نی ریز 50 ۳۱8۱5 پارک ملی قطرویه

 کیلومتری استهبان ۴0 ۱5۳8۷۳ پناهگاه حیات وحش بختگان

 کیلومتری نیریز 50 ۳۷2۷0۴ شده بهرام گورمنطقه حفاظت  2۴/۱

 کیلومتری الر 55 208۷۳۱ منطقه حفاظت شده هرمد الرستان

 کیلومتری سپیدان ۳0 ۳۱95 منطقه حفاظت شده آبشار مارگون

۱2/6 

 کیلومتری فسا 25 55025 منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا

 56۷29 منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان
کیلومتری  60و  20

 کازرون

 کیلومتری مرودشت 60 ۱2۱۱۱ منطقه حفاظت شده تنگ بستانک

 کیلومتری شیراز ۱0 5۱95۴ منطقه حفاظت شده مله گاله

 ... ۱۱۷0۱5۷ مناطق چهارگانه تحت مدیریت

۴2/9 

 کیلومتری اقلید 20 ۷6000 منطقه شکار ممنوع بصیران

 کیلومتری بوانات 90 ۱۴۴000 منطقه شکار ممنوع دره باغ

 کیلومتری داراب ۷0 ۱09000 منطقه شکار ممنوع چاه نفت

 کیلومتری ممسنی 80 8۷22۱ منطقه شکار ممنوع کوه دراء

 کیلومتری جهرم ۴0 5۴26۴ منطقه شکار ممنوع کوه گرم

 کیلومتری داراب 90 9۴2۳0 منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب

 کیلومتری فیروز آباد ۱0 5۱۳۳۴ منطقه شکار ممنوع پادنا

۷۴/۱0 

 کیومتری ارسنجان ۱5 ۳28۳0 منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان

 کیلومتری فیروز آباد 60 5۴۴5۳ منطقه شکار ممنوع داالن فراشبند

 کیلومتری شیراز 20 ۳۳650 منطقه شکار ممنوع مهارلو

 متری فسا کیلو 20 299۴0 منطقه شکار ممنوع خرمنکوه فسا

 کیلومتری بوانات ۳0 ۱8۳80 منطقه شکار ممنوع توت سیاه بوانات

 کیلومتری داراب 80 908۷۴ منطقه شکار ممنوع مزایجان
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 فهرست مناطق چهارگانه و شكارممنوع استان فارس -2جدول 

 درصد نسبت به مساحت استان موقعیت وسعت )هکتار( نام منطقه

 کیلومتری فیروز اباد ۷0 ۱5۷0۳ منطقه شکار ممنوع مل بلند فیروزآباد

منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگخور 

 المرد
 کیلومتری المرد 80 ۱29658

منطقه شکار ممنوع روشن کوه 

 (توجردی)
 کیلو متری بوانات ۱00 ۳۱۱29

 شیراز کیلومتری ۴0 5295 منطقه شکار ممنوع آق جلو

 کیلومتری ارسنجان ۳0 ۴۷000 منطقه شکار ممنوع کوه خم

 کیلومتری خنج ۱0 62000 منطقه شکار ممنوع بناب

 پاسارگادکیلومتری  20 ۱6۷000 منطقه شکار ممنوع کوه خرسی

 ۱6/20 ... 250۴۱۱8 مجموع

 استان فارس زیستمحیطمأخذ: اداره کل حفاظت 
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 کشاورزی و منابع طبیعی

 زراعت

 زراعیمحصوالت -1-1

 ۷۱5۱۱0سطح زیر کشت محصوالت زراعی استان )آبی و دیم(  ۱۳9۳- 9۴در سا  زراعی 

درصد از مجموع سطح زیر کشت محصوالت زراعی کشور را به خود  2/6هکتار بوده که 

های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و خراسان اختصاص داده که بعد از استان

آبی و دیم( ) نیز استانا دارا بوده است. میزان تولید محصوالت زراعی رضوی رتبه ششم کشور ر

درصد از مجموع تولید زراعی کشور را به خود اختصاص داده که بعد  2/9تن بوده که  ۷۱۳2962

 (.۱از استان خوزستان، رتبه دوم کشور را دارا بوده است )جدو  

 

استان و کشور در سال زراعی  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی -1جدول  

94-1393 

 عنوان
 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 میزان تولید

 )تن(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 2 29 ۷۱۳2962 6 2/6 ۷۱5۱۱0 فارس

 - ۱00 ۷۷0۳88۳۱ - ۱00 ۱۱۳۷۷0۳۷ کشور

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  

 

نسبت به  ۱۳9۳-9۴ زراعی استان در سا  زراعیسطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت  

مواجه بوده است )جدو   درصد افزایش 5/9درصد کاهش و  6/۱0سا  زراعی قبل به ترتیب با 

2.) 
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 وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان -2جدول 

 عنوان
 سا  زراعی

9۱-۱۳90 

 سا  زراعی

92-۱۳9۱ 

 سا  زراعی

9۳-۱۳92 
 زراعیسا  

9۴-۱۳9۳ 

درصد 

 تغییرات

 9۴-9۳ 

 -6/۱0 ۷۱5۱۱0 8000۴2 ۷5۳۴۳9 92۳6۱5 سطح زیر کشت زراعی

 5/9 ۷۱۳2962 65۱2۴۷۷ 58۳0۱85 9۱0۷۴۳۷ میزان تولید زراعی

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  

 
 گروه محصوالت-1-2

هکتار بوده که  5۱0۱۳0غالت استان )آبی و دیم( سطح زیر کشت  ۱۳9۳- 9۴در سا  زراعی 

درصد از سطح زیر کشت غالت کشور را به خود اختصاص داده است )رتبه هفتم(. همچنین  2/6

درصد از کل تولید غالت  ۱/9تن بوده که  ۱6۷5۴60میزان تولید غالت استان )آبی و دیم( 

ور را دارا رتبه دوم کش کشور را به خود اختصاص داده که از این لحاظ بعد از استان خوزستان،

 بوده است. الزم به ذکر است که سطح زیر کشت و میزان تولید غالت و محصوالت جالیزی در

است. وضعیت سطح زیر کشت و  یافتهکاهشنسبت به سا  زراعی قبل  ۱۳9۳-9۴سا  زراعی 

 ارایه شده است. ۳میزان تولید گروه محصوالت استان و مقایسه آن با کشور در جدو  شماره 

 
مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید گروه محصوالت زراعی استان در سال  -3جدول 

 1393-94زراعی 

 گروه محصوالت
 سطح زیر کشت

 )هکتار(
 سهم
 )درصد(

 رتبه
 میزان تولید
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 رتبه

 2 ۱/9 ۱6۷5۴60 ۷ 2/6 5۱0۱۳0 غالت

 2 ۱/۱۳ 68200 8 5/۴ ۳265۴ حبوبات

 ۴ 2/5 ۷09۷۳2 ۴ 8/8 ۳8۴2۳ محصوالت صنعتی

 ۱ ۱/۱0 ۱۷66۳۳2 2 0/8 ۴۱865 سبزیجات

 ۱ 8/۱2 980۷68 ۴ 0/9 2۷۴۷0 محصوالت جالیزی

 ۱ 8/9 ۱9۳0۳۴۳ ۳ 8/5 62965 ایعلوفهنباتات 

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  
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 گندم-1-3

هکتار و میزان  ۳55529سطح زیر کشت گندم آبی و دیم استان،  ۱۳9۳- 9۴در سا  زراعی 

و درصد کاهش  9/۱2که نسبت به سا  قبل به ترتیب به میزان  تن بوده ۱۱۷۳۷09تولید آن 

در این سا  زراعی، رتبه استان ازلحاظ سطح زیر کشت و میزان است.  یافتهدرصد افزایش ۱/2

 (.۴تولید گندم در سطح کشور به ترتیب هشتم و دوم بوده است )جدو  

 
 کشت و میزان تولید گندم استانسطح زیر  -4جدول  

 عنوان
 سا  زراعی

9۱-۱۳90 

 سا  زراعی

92-۱۳9۱ 

 سا  زراعی

9۳-۱۳92 

 سا  زراعی

9۴-۱۳9۳ 

 درصد تغییرات

9۴-9۳ 

کشت سطح زیر 

 هکتار()
۴2258۱ ۳89۳۴6 ۴080۴9 ۳55529 9/۱2- 

 ۱/2 ۱۱۷۳۷09 ۱۱50000 ۱0۴۳۳52 ۱66۱620 تن(تولید )میزان 

 ۱۳9۴کشاورزی کشور، سا  مأخذ: آمارنامه 

 

های وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید سایر محصوالت عمده زراعی استان در سا 

 شده است. ارائه ۷تا  5زراعی مختلف نیز در جداو  

 

-94سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -5جدول 

1393 

  
 )تن(میزان تولید  سطح زیر کشت )هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 ۱۱056۴ ۱56۴896 ۱6۷5۴60 ۱۳۱۳۴۱ ۳۷8۷89 5۱0۱۳0 غالت

 ۴۱۱۴9 ۱6۷60۱ 208۷50 52۳60 5۷60۴ ۱0996۳ جو

 0 ۱۳۴2۷9 ۱۳۴2۷9 0 25695 25695 برنج

 0 ۱58۳0۴ ۱58۳0۴ 0 ۱88۳6 ۱88۳6 ایذرت دانه

 ۱8۳5 66۳66 6820۱ 5۱0۷ 2۷5۴۷ ۳265۴ حبوبات

 586 ۳۳۳0 ۳9۱6 2۱59 ۱۴۱6 ۳5۷5 نخود



  

 

 

 1394سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   236

-94سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -5جدول 

1393 

 0 5۷۳8۴ 5۷۳8۴ 0 22899 22899 لوبیا

 ۱2۴8 ۳۷06 ۴95۴ 29۴9 2۳02 525۱ عدس

 0 ۱9۴5 ۱9۴5 0 9۳۱ 9۳۱ سایر

 0 ۷09۷۳2 ۷09۷۳2 0 ۳8۴2۳ ۳8۴2۳ محصوالت صنعتی

 0 ۳60۱0 ۳60۱0 0 ۱2۷۷۷ ۱2۷۷۷ پنبه

 0 2۴28 2۴28 0 ۱۳00 ۱۳00 کلزا

 0 ۴۱ ۴۱ 0 2۴ 2۴ آفتابگردان روغنی

 0 ۱۱55۱ ۱۱55۱ 0 ۱050۱ ۱050۱ کنجد

 0 659002 659002 0 ۱۳2۷۱ ۱۳2۷۱ چغندرقند

 ۳6۷ ۱۷65965 ۱۷66۳۳2 ۳۷ ۴2828 ۴۱865 سبزیجات

 0 2۴2582 2۴2582 0 8225 8225 زمینیسیب

 0 20۴۳0 20۳۴۳0 0 ۴9۱8 ۴9۱8 پیاز

 0 9598۴8 9598۴8 0 ۱8۴28 ۱8۴28 فرنگیگوجه

 0 980۷68 980۷68 0 2۷۴۷0 2۷۴۷0 محصوالت جالیز

 2۷۴8 ۱92۷596 ۱9۳0۳۴۴ 220 62۷۴5 62965 اینباتات علوفه

 0 2۱2۷ 2۱2۷ 0 ۱60۴ ۱60۴ سایر محصوالت

 ۱۳9۴کشور، سا   مأخذ: آمارنامه کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 237 کشاورزی

 1392-93سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -6جدول 

 

 میزان تولید )تن( کشت )هکتار(سطح زیر 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 ۱8۳۱۷۷ ۱62202۴ ۱805200 ۱820۱9 ۴2۱995 60۴0۱۴ غالت

 ۱088۷۳ ۱0۴۱۱2۷ ۱۱50000 ۱0۷000 ۳0۱0۴9 ۴080۴9 گندم

 ۷۴۳0۳ ۱۷۷220 25۱52۳ ۷50۱9 5809۳ ۱۳۳۱۱2 جو

 - ۱9۳58۷ ۱9۳58۷ - ۳۴6۴2 ۳۴6۴2 برنج

 - 208۴۷8 208۴8۷ - 2۷586 2۷586 ایذرت دانه

 ۳699 69668 ۷۳۳6۷ ۷۳0۴ ۳۱۷99 ۳9۱0۳ حبوبات

 ۳886 ۱205 268۱ 2825 ۱۳20 ۴۱۴۴ نخود

 - 625۴5 625۴5 - 280۱۷ 280۱۷ لوبیا

 2۴9۳ ۱۳۴2 ۳8۳5 ۴۴۷9 ۱082 556۱ عدس

 - ۳۱00 ۳۱00 - ۱۳8۱ ۱۳8۱ سایر

 ۱50 5۴925۷ 5۴9۴0۷ ۱00 ۳۴6۴2 ۳۴۷۴2 محصوالت صنعتی

 - ۳5225 ۳5225 - ۱۴5۱5 ۱۴5۱5 پنبه

 - ۳0۷9 ۳0۷9 - 98۱ 98۱ کلزا

 ۱50 ۷62۷ ۷۷۷۷ ۱00 8۳20 8۴20 های روغنیسایر دانه

 - 50۳۳۱۴ 50۳۳۱۴ - ۱08۱8 ۱08۱8 چغندرقند

 - ۱۴2۳۷8۱ ۱۴2۳۷8۱ - ۳۳۷۳2 ۳۳۷۳2 سبزیجات

 - ۱۷5۷60 ۱۷5۷60 - ۴989 ۴989 زمینیسیب

 - ۱۴92۳2 ۱۴92۳2 - ۳8۱۱ ۳8۱۱ پیاز

 - 90۳0۴۷ 90۳0۴۷ - ۱828۴ ۱828۴ فرنگیگوجه

 - 99۷۱59 99۷۱59 - 2969۴ 2969۴ محصوالت جالیز

 - ۱65۳2۷8 ۱65۳2۷8 - 5۷585 5۷585 اینباتات علوفه

 - ۱028۴ ۱028۴ - ۱۱۷2 ۱۱۷2 سایر محصوالت

 ۱۳9۳مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  
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 1391-92تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی سطح زیر کشت و میزان  -7جدول 

 

 میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 56869 ۱6۳69۴9 ۱69۳8۱8 ۱2۷80۷ ۴۳89۷6 566۷8۳ غالت

 ۴20۳2 ۱00۱۳20 ۱0۴۳۳52 ۷۷۷6۱ ۳۱۱585 ۳89۳۴6 گندم

 ۱۴8۱۴ ۱86966 20۱۷80 500۳8 602۱5 ۱۱025۳ جو

 0 ۱۳0552 ۱۳0552 0 2۳۱92 2۳۱92 برنج

 2۳ ۳۱8۱۱۱ ۳۱8۱۳۴ 8 ۴۳98۴ ۴۳992 ایذرت دانه

 ۴6۴6 6۳5۱6 68۱62 ۷۴۷۱ ۳2588 ۴0059 حبوبات

 ۱۳69 ۱9۳۴ ۳۳0۳ 2029 ۱600 ۳629 نخود

 665 56666 5۷۳۳۱ ۳68 2۷855 2822۳ لوبیا

 26۱2 ۴220 68۳2 50۷5 28۷8 ۷95۳ عدس

 0 0 0 0 0 0 ماش

 0 696 696 0 25۴ 25۴ سایر

 89 ۴۴6۴56 ۴۴65۴5 92 ۳۷296 ۳۷۳88 محصوالت صنعتی

 0 26598 26598 0 95۳9 95۳9 پنبه

 0 5۱5۳ 5۱5۳ 0 2685 2685 کلزا

 89 ۱5۴9۳ ۱5582 92 ۱5۳55 ۱5۴۴۷ های روغنیسایر دانه

 0 ۳990۴۷ ۳990۴۷ 0 9500 9500 چغندرقند

 0 ۱60۱5۴8 ۱60۱5۴8 0 ۴062۱ ۴062۱ سبزیجات

 0 25۴285 25۴285 0 8082 8082 زمینیسیب

 0 ۱558۴2 ۱558۴2 0 ۳566 ۳566 پیاز

 0 985865 985865 0 20۱2۱ 20۱2۱ فرنگیگوجه

 ۴5۷9 ۷۴۷280 ۷5۱859 ۳08 29۱9۴ 29502 محصوالت جالیز

 0 ۱2۴9۱6۳ ۱2۴9۱6۳ 0 ۳8528 ۳8528 اینباتات علوفه

 ۱ ۱9089 ۱9090 6 55۳ 559 سایر محصوالت

 ۱۳92مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 



 

 

 239 کشاورزی

 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 افزوده ارزش درصد 66 حدود، زراعت فعالیت همراه

 کشاورزی، ردارانب بهره ازم بهنگا چارچوب تهیه و ۱۳9۳ عمومی ماریشسر اجرای با .دهدمی

نتایج آن در ادامه ارایه  که درآمد اجرا مرحله به ۱۳9۴ سا  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 برداریبهره ، اندبوده 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 محسوب باغداری فعالیت دارایآمارگیری،  روز در موجود درخت

 و اصله ۱0 اوکالیپتوس و تبریزی انواع و بیشتر و اصله 2 انجیر یا بادام پرتقا ، گردو، خرما،

 .بیشتر

بهره  9۳9۷۱برابر  ۱۳9۴تعداد بهره برداری های دارای فعالیت باغداری استان در سا  

(. استان فارس در 8تن بوده است )جدو   ۱۴۳۱950برداری و میزان تولید محصوالت دایمی 

 ست.تولید محصوالت باغی در این سا  بعد از استان مازندارن، در رتبه دوم کشور قرار داشته ا

 

 1394تعداد بهره برداری و میزان تولید محصوالت دایمی استان:  -8جدول  

 تن( -)بهره برداری

 تولید تعداد بهره برداری 

 ۱۴۳۱950 9۳9۷۱ فارس

 ۱2۱۷88۴۴ ۱809۷8۱ کشور

 ۷/۱۱ 2/5 درصد(سهم )

 ۱۳9۴ -مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 
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بهره برداری به  9۱۱50برابر  ۱۳9۴دارای باغ استان در سا   تعداد بهره برداری های 

در و قلمستان  (. استان فارس از لحاظ مساحت باغ9 هکتار بوده است )جدو  ۱596۳۷مساحت 

 ، بعد از استان کرمان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.۱۳9۴سا  

 

 1394: تعداد 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

 مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری
 ۴8۷2۴ 28۳۴5 ۱۱09۱2 69950 ۱596۳۷ 9۱۱50 فارس
 550۷۳8 ۷۳8۴5۴ ۱26۳5۴9 ۱۱۳6۳۴2 ۱8۱۴28۷ ۱۷0۷۷۴۱ کشور
 8/8 8/۳ ۷/8 ۱/6 8/8 ۳/5 درصد(سهم )

 ۱۳9۴ -مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 

 

سطح محصوالت باغی کشور  ۱۳9۴بر اساس گزارش آمارنامه کشاورزی کشور، در سا   

میلیون هکتار بوده که استان فارس با دارا بودن سهم  68/2)اعم از بارور و غیر بارور(، حدود 

های کشور را به خود اختصاص درصدی از کل سطح محصوالت باغی، باالترین سطح باغ 9/۱۳

میلیون تن بوده که بازهم استان فارس با  ۳8/۱9داده است. همچنین میزان تولید باغی کشور، 

درصدی از کل تولید باغی، بیشترین سهم از تولید باغی کشور را داشته  2/۱5دارا بودن سهم 

 (.۱0است )جدو  
 

 1394مقایسه سطح محصوالت باغی و میزان تولید آن در استان و کشور:  -10جدول 
 تن -هكتار

 
 سطح محصوالت

 رتبه سهم میزان تولید رتبه سهم
 جمع غیر بارور بارور

 ۱ 2/۱5 2952۳8۱ ۱ 9/۱۳ 5/۳۷۴299 ۷/۴6262 8/۳280۳6 استان

 - ۱00 ۱9۳۷8۴62 - ۱00 ۴/268۴65۴ ۱/۳88285 ۳/2296۳69 کشور
 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  
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به  ، سطح زیر کشت اراضی و میزان تولید باغی استان نسبت به سا  قبل۱۳9۴در سا   

و استان رتبه او  خود در سطح زیر کشت و میزان  یافتهافزایشدرصد  ۳/۴درصد و  6/2ترتیب 

 (.۱۱تولید را همچنان حفظ نموده است )جدو  

 

 تن( –)هكتار  باغی استان وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید -11جدول 

 عنوان
 سا  زراعی

9۱-۱۳90 
 سا  زراعی

92-۱۳9۱ 
 سا  زراعی

9۳-۱۳92 
 سا  زراعی

9۴-۱۳9۳ 
 درصد تغییرات

 ۱۳9۴-۱۳9۳ 
 6/2 5/۳۷۴299 ۳6۴۷5۴ ۳625۷9 ۴02۱05 سطح زیر کشت باغی
 ۳/۴ 2952۳8۱ 28۳۱299 25۷2۴86 ۳۴0۱6۱۴ میزان تولید باغی

 ۱۳9۴و  ۱۳9۳ هایسا و آمارنامه کشاورزی کشور،  ۱۳92سالنامه آماری استان، سا   مأخذ:

 

باغی استان در سا   اعم از بارور و غیر بارور( و میزان تولید محصوالتکشت )سطح زیر  

 شده است. ارائه ۱2به تفکیک محصو ، در جدو  شماره  ۱۳9۴
 

 1394باغی استان در سال  کشت و میزان تولید محصوالتسطح زیر  -12جدول  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصو 

 ۱۴98 26۳ آلبالو

 2۴8۷ ۳۴2 گیالس

 8005 8۴9 گوجه

 2۷۳85 ۳۷۷۴ آلو

 ۱09۴2۱ 6۳۷۳ هلو

 2۳95 ۳۱۱ شفتالو

 2۷۴۴0 ۳020 زردآلو

 6۱۴5 660 شلیل

 ۳088 2۳9 دارهای هستهسایر میوه

 ۱8۷86۴ ۱58۳۱ دارهای هستهمیوه

 ۳29658 258۳5 سیب

 260۳ 206 گالبی

 ۳5500 ۳6۴8 به

 ۳6۷۷6۱ 29689 دارهای دانهمیوه

 5065۷2 66990 انگور

 855 ۳۳8 توت
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 1394باغی استان در سال  کشت و میزان تولید محصوالتسطح زیر  -12جدول  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصو 

 2۴ 8 فرنگیتوت

 50۷۴5۱ 6۷۳۳6 ریزهای دانهمیوه

 ۱۷۱08 2۱۳۷۴ پسته

 ۴۱۷۳۳ ۴6۷9۳ بادام

 ۱6۷9۴ 8۷80 گردو

 ۱۱ ۱۳ های خشکسایر میوه

 ۷56۴6 ۷6969 های خشکمیوه

 55 52 زرشک

 ۴۳2 ۱25 ازگیل

 ۴ ۳ های سردسیریسایر میوه

 ۴9۱ 5/۱80 های سردسیریمیوه

 ۱۳99۴0 28606 خرما

 ۳88005 ۱99۱۱ پرتقا 

 ۱۳۱68۱ ۷۳۷0 نارنگی

  

 ۱۳9۴در سا  باغی استان  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -۱2ادامه جدو  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصو 

 ۴68055 ۱۷۷55 لیموشیرین

 2۴۳86۳ 8۷۴9 لیموترش

 8820 ۴۳6 فروتگریپ

 ۱6۱2۱ 806 نارنج

 2۳60۴ ۱۴۷۷ سایر مرکبات

 28۴0۱9 ۱968۳ انار

 ۳606۱ ۴۷9۱۳ انجیر

 6558 ۴۷9 خرمالو

 ۱6855 ۱۴06۳ زیتون

 ۱۷6۳582 ۱6۷2۴8 گرمسیریهای نیمه میوه

 ۷6 ۱6 های گرمسیریمیوه

 6/۱ 5۷8 زعفران

 ۱۳689 ۷28۳ گل محمدی
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 ۱۳9۴در سا  باغی استان  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -۱2ادامه جدو  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زیر کشت )سطح  نام محصو 

 5285 2۷85 گیاهان دارویی

 2۴۳۷0 ۱۳۴ سبزی و صیفی

 25۱0۴ ۱۴9 محصوالت گلخانه ای

 ۳0568 2۳0۴2 سایر محصوالت باغی

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  

 

 آبزیان وو طیور  دام -3

 استاندام دارای  هایبرداریتعداد بهره -3-1

 ۱0۷26۷، تعداد ۱۳9۳بر اساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی کشور در سا   

درصد از این  5/82برداری دارای دام در استان وجود داشته است. بر اساس این نتایج، بهره

اند. همچنین سهم کل سنگین بودهدرصد دارای دام  5/۱۷ها دارای دام سبک و برداریبهره

 (.۱۳درصد بوده است )جدو   8/۴های 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

 ۱8۷۱9 885۴8 ۱0۷26۷ فارس

 695526 ۱5۳86۴2 22۳۴۱68 کشور

 ۷/2 ۷/5 8/۴ سهم

 ۱۳9۳و سالنامه آماری استان، سا   ۱۳9۳نتایج سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور،  -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

رأس گوسفند و بره و  ۱92005۳ رأس شامل ۳۷8۴6۷8همچنین تعداد دام سبک استان  

رأس گاو و  ۱۷592۳برابر رأس بز و بزغاله بوده است. تعداد دام سنگین استان نیز  ۱86۴625

 (.۱۴گوساله بوده است )جدو  
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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 

 برداریبهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداریبهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداریبهره
 تعداد دام

 ۱۷592۳ ۱8۷۱9 ۱86۴625 50۴00 ۱92005۳ ۳8۱۴8 استان

 ۴2۳۱99۳ 695526 ۱2۳۳۳2۷۳ 65۷۳۷۱ ۳۱۴20569 88۱2۷۱ کشور

 ۱/۴ 6/2 ۱/۱5 6/۷ ۱/6 ۳/۴ سهم استان

 ۱۳9۳و سالنامه آماری استان، سا   ۱۳9۳نتایج سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور،  -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 صنعتی هایگاوداری -3-2

واحد  ۱92۷، تعداد ۱۳92های صنعتی کشور در سا  بر اساس نتایج طرح آمارگیری از گاوداری 

واحد گاوداری  ۱۳۳۷ رأس در استان وجود داشته که شامل 250۴۱6گاوداری صنعتی با ظرفیت 

بوده رأس(  55666واحد گاوداری غیرفعا  )با ظرفیت  590رأس( و  ۱9۴۷50فعا  )با ظرفیت 

، ۱۳92های صنعتی استان در سا  های فعا  از کل گاوداریترتیب، سهم گاوداریایناست. به

درصد بوده  8۱، برابر با ۱۳89درصد بوده است. الزم به ذکر است که این سهم در سا   69برابر 

ت. یافته اسدرصد کاهش ۱/۱های فعا  استان نسبت به سا  قبل، به میزان است. تعداد گاوداری

درصد و دارای رتبه پنجم  6/۷های صنعتی کشور، همچنین سهم استان از تعداد کل گاوداری

 (.۱5بوده است )جدو  

 

 1392های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: تعداد و ظرفیت گاوداری -15جدول 

 رأس

 شرح
 غیرفعا  فعا  جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 55666 590 ۱9۴۷50 ۱۳۳۷ 250۴۱6 ۱92۷ فارس

 69۱59۴ ۷05۴ 25۷2999 ۱8299 ۳26۴59۳ 25۳5۳ کشور

 0/8 ۴/8 6/۷ ۳/۷ ۷/۷ 6/۷ درصد(کشور )سهم استان از 

 2 2 ۳ 5 ۳ 5 رتبه استان در کشور

 ۱۳92 های صنعتی کشور،نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران
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رأس مربوط به  ۱8۷۳۴9گاوداری با ظرفیت  ۱۳85 های صنعتی استان،از کل گاوداری 

رأس، مربوط به فعالیت  6۳06۷گاوداری با ظرفیت  5۴2فعالیت پرورش گاو شیری و تعداد 

 (.۱6پرواربندی گاو و گوساله بوده است )جدو  
 

 رأس 1392نوع فعالیت: های صنعتی استان برحسب تعداد و ظرفیت گاوداری -16جدول 

 شرح

 

 پرواربندی پرورش گاو شیری جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 6۳06۷ 5۴2 ۱8۷۳۴9 ۱۳85 250۴۱6 ۱92۷ فارس

 ۱۳92های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

رأس بوده  98۴9۷صنعتی فعا  استان  هایگاوداریدر ، تعداد گاو و گوساله ۱۳92در سا  

یافته است. از این تعداد گاو و گوساله، درصد افزایش 6/8، به میزان ۱۳89که نسبت به سا  

درصد( و مابقی گاو بومی  ۷/2۱رأس گاو دورگه ) 2۱۳60درصد(،  8/۷۳رأس گاو اصیل ) ۷26۳۱

درصد بوده است  ۱/8چنین سهم استان فارس از تعداد گاو و گوساله اصیل کشور، اند. همبوده

 (.۱۷)جدو  

 

های صنعتی فعال استان برحسب نژاد: تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداری -17جدول 

1392 

 شرح
 گاو و گوسالهتعداد 

 بومی دورگه اصیل جمع

 ۴506 2۱۳60 ۷26۳۱ 98۴9۷ فارس

 9۱698 ۳۷6۷5۴ 89۷۴۷۳ ۱۳659۳5 کشور

 9/۴ ۷/5 ۱/8 2/۷ )درصد( سهم استان از کشور

 ۱۳92های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 های صنعتیمرغداری -3-3

 ۱0۳8، تعداد ۱۳9۱گذار در سا  های گوشتی و تخمبر اساس نتایج آمارگیری از مرغداری

واحد آن  ۳۳۴واحد آن فعا  و  ۷0۴مرغداری پرورش مرغ گوشتی در استان وجود داشته که 
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 ۷/5های پرورش مرغ گوشتی استان در مقایسه با کشور غیرفعا  بوده است. سهم مرغداری

 ۳2ثابت بوده است. همچنین تعداد  ۱۳9۱تا  ۱۳8۷نسبت طی دوره درصد بوده است که این 

واحد آن فعا  بوده است. سهم  ۳0گذار در استان وجود داشته که مرغداری پرورش مرغ تخم

درصد بوده است که این  ۳/2گذار استان در مقایسه با کشور های پرورش مرغ تخممرغداری

 (.۱8ابت بوده است )جدو  تقریباً ث ۱۳9۱تا  ۱۳8۷نسبت نیز طی دوره 
 

 1388-91های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: مرغداری -18جدول 

 ۱۳9۱ ۱۳90 ۱۳89 ۱۳88 شرح/ سا 

 گوشتی

 کل

 ۱0۳8 999 999 999 استان

 ۱809۷ ۱۷۱92 ۱۷۱92 ۱۷۱92 کشور

 ۷/5 8/5 8/5 8/5 سهم

 فعا 

 ۷0۴ 680 ۷26 8۳5 استان

 ۱۴۳56 ۱۳8۷8 ۱۳9۱9 ۱520۷ کشور

 9/۴ 8/۴ 2/5 ۴/5 سهم

 غیرفعا 

 ۳۳۴ ۳۱9 2۷۳ ۱6۴ استان

 ۳۷۴۱ ۳۳۱۴ ۳2۷۳ ۱985 کشور

 9/8 6/9 ۳/8 2/8 سهم

 گذارتخم

 کل

 ۳2 28 28 28 استان

 ۱۳50 ۱286 ۱286 ۱۳80 کشور

 ۳/2 ۱/2 ۱/2 0/2 سهم

 فعا 

 ۳0 2۷ 25 2۷ استان

 ۱۱۳۳ ۱025 ۱0۱8 ۱2۱0 کشور

 6/2 6/2 ۴/2 2/2 سهم

 غیرفعا 

 2 ۱ ۳ ۱ استان

 2۱۷ 26۱ 268 ۱۷0 کشور

 9/0 ۳/0 ۱/۱ 5/0 سهم

 ۱۳9۱گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتایج سرشماری از مرغداری -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 ۱9، در جدو  ۱۳9۱و  ۱۳90 هایهای صنعتی استان در سا های مرغداریوضعیت سالن 
 شده است. ارائه

 

و  1390 هایهای استان در سالهای مرغداریتعداد، مساحت و ظرفیت سالن -19جدول 

1391 

 ۱۳9۱ ۱۳90 شرح/ سا 
 درصد تغییرات

9۱-۱۳90 

 گوشتی

 ۱/۴ ۱5۴2 ۱۴8۱ تعداد سالن

 ۱/۱۷ ۱۴59۳2۴ ۱2۴6۴۳۳ مساحت )مترمربع(

 6/20 ۱5۴99 ۱285۳ ظرفیت )هزار قطعه(

 گذارتخم

 ۱/۱6 ۱۴۴ ۱2۴ تعداد سالن

 _ _ _ مساحت

 2/5 26۴۴ 25۱۴ ظرفیت )هزار قطعه(

 ۱۳9۱گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتایج سرشماری از مرغداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 دام و طیور تولیدات -3-4

تن  ۱۳6800تن و  6۱۱90تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان به ترتیب  ۱۳9۴در سا  

 افزایش و تولید گوشت مرغ نسبت به سا  قبل ترتیب، تولید گوشت قرمزاینبوده است. به

ت به سا  قبل که نسببوده تن  525۷00تولید شیر استان نیز  میزان است. یافتهکاهش

در ، فارس پس از استان خراسان رضوی رتبه دوم ۱۳9۴(. در سا  20است )جدو   یافتهافزایش

تولید گوشت قرمز و شیرکشور را دارا بوده است. در تولید گوشت مرغ نیز رتبه پنجم را به خود 

 اختصاص داده است.
 

 تن 1390-94تولیدات دام و طیور استان:  -20جدول 

 ۱۳9۴ ۱۳9۳ ۱۳92 ۱۳9۱ ۱۳90 عنوان شاخص
-9۴ درصد تغییرات
9۳ 

 6/۱ 6۱۱90 60220 8۱250 8000۱ ۷0000 گوشت قرمز

 -۳/۱۱ ۱۳6800 ۱5۴260 ۱۴26۱9 ۱۳0۴00 ۱08000 گوشت مرغ

 ۴/۳ 525۷00 5085۷0 ۷292۴9 ۷۱000۳ 69۳500 شیر

 ۷/۴ 5292 505۳ ۴529 ۳6۳6 2۷0۱ عسل

 ۱۳9۴مأخذ: 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 5۷۷۱62 برابر ،۱۳9۴. کندوهای موجود استان در سا  باشدافزایش میقابل

د کندو و نسبت تعدا. است یافتهافزایشکه نسبت به سا  قبل  تن بوده 5292تولید عسل و میزان 

 که نسبت به سا درصد بوده  8/6و  6/8مقایسه با کشور به ترتیب  میزان تولید عسل استان در

، استان از لحاظ تولید عسل در کشور، ۱۳9۴(. در سا  2۱یافته است )جدو  قبل اندکی افزایش

 در رتبه پنجم قرار گرفته است.
 

 

 1389-1394و استان: وضعیت واحدهای تولید عسل به تفكیک کشور  -21جدول 

 شرح
 کیلوگرم()میزان تولید عسل  تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 22۷9۴92 22۷5629 ۳86۳ ۳08۱8۴ ۳06208 ۱9۷6 ۱۳89فارس 

 ۴502۳۴66 ۴۳5۱5۱۴5 ۱508۳2۱ 50۱۱۷6۷ ۴6۳85۳2 ۳۷۳2۳5 کشور

 0/5  ۱/6  درصد(سهم )

 250۷000 250۳000 ۴000 ۳5۴۴۱۱ ۳52۱۳9 22۷2 ۱۳90فارس 

 50۷۱2900 ۴9۱5۳000 ۱559900 5۱۷2082 ۴806922 ۳65۱60 کشور

 9/۴  ۳/۷  درصد(سهم )

 ۳62۴9۳9 ۳6۱8050 6889 ۴025۷2 ۴00۷89 ۱۷8۳ ۱۳9۱فارس 

 ۷۱۱۴22۴9 69۴26۴95 ۱۷۱5۷5۴ 56۱۳259 5۳۳۱0۷0 282۱89 کشور

 ۱/5  2/۷  درصد(سهم )

 ۴5۳9668 ۴5۳۳۴۳۳ 62۳5 5۴۳6۱۱ 5۴۱۷۳8 ۱8۷۳ ۱۳92فارس 

 ۷۴5۷6۷8۱ ۷2۷۷۴۷05 ۱8020۷6 66۴۴۱۱۴ 6۳2609۳ ۳۱802۱ کشور

 ۱/6  2/8  درصد(سهم )

 505۳000 - - 58۷99۳ 5860۷5 ۱9۱8 ۱۳9۳فارس 

 ۷۷8۱۳000 - - 6996۳66 66۷۴۷۱2 ۳2۱65۴ کشور

 5/6  ۴/8  درصد(سهم )

 5292000 - - 5۷۷۱62 5۷5۷99 ۱۳6۳ ۱۳9۴فارس 

 ۷۷۳9۳000 - - 669۳9۳۷ 6۴۳۱62۴ 262۳۱۳ کشور

 8/6  6/8  درصد(سهم )

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  
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 پرورش آبزیان -2 -4 -3

 56 هکتار و ۱29بی با مساحت آمزرعه پرورش ماهیان گرم  98۷استان دارای ، ۱۳9۴ر سا  د

است. تعداد مزارع پرورش ماهیان  هکتار بوده ۷/۱۴با مساحت  سرد آبیمزرعه پرورش ماهیان 

 ۱/۳بی استان، آتعداد مزارع پرورش ماهیان سرد درصد از مزارع کشور و  ۷/5بی استان، آگرم 

 (.22است )جدو  درصد از مزارع کشور را به خود اختصاص داده 
 

 1390-94تعداد و مساحت مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی:  -22جدول 

 شرح
 آبیسرد  گرم آبی

 هکتار(مساحت ) باب(تعداد ) هکتار(مساحت ) باب(تعداد )

 ۱۴ 6۱ 60 ۴۳5 ۱۳90فارس 

 5/2۳6 ۱60۷ ۴۳۷22 ۱۱968 کشور

 9/5 ۷/۳ ۱/0 9/۱ درصد(سهم )

 6/۱5 66 ۷۳ ۴۷۷ ۱۳9۱فارس 

 9/25۷ ۱90۷ ۴658۷ ۱۴295 کشور

 0/6 5/۳ ۱/0 ۳/۳ درصد(سهم )

 6/۱۴ 65 8۴ 6۱2 ۱۳92فارس 

 6/2۳0 ۱92۳ ۴869۷ ۱۴6۱5 کشور

 ۳/6 ۴/۳ 2/0 2/۴ درصد(سهم )

 2/۱۴ 60 ۱05 859 ۱۳9۳فارس 

 ۱/225 ۱595 50852 ۱625۴ کشور

 ۳/6 8/۳ 2/0 ۳/5 درصد(سهم )

 ۷/۱۴ 56 ۱29 98۷ ۱۳9۴فارس 

 ۴/2۳۷ ۱۷۷6 5۱۳۱۴ ۱۷۱9۳ کشور

 2/6 ۱/۳ 2/0 ۷/5 درصد(سهم )

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  

 
های داخلی به تفکیک استان و کشور و وضعیت میزان تولید آبزیان در آب 2۳در جدو   

، سهم ۱۳9۴شده است. در سا   ارائه ۱۳9۴تا  ۱۳90های سهم استان در تولید کشور طی سا 

درصد بوده که نسبت به سا  قبل تغییرنیافته  5/2استان از تولید آبزیان در مقایسه با کشور، 

 است.
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 تن 1390-94های داخلی به تفكیک استان و کشور: میزان تولید آبزیان در آب -23دول ج

 جمع سایر منابع آبی سرد آبی گرم آبی شرح

 60۱9 ۱۴ ۳۳2 52۴۷ ۴26 ۱۳90فارس 

 285۳5۱ 86۷6 ۳8089 ۱06۴09 ۱۳2۱۷۷ کشور

 ۱/2  سهم

 89۳۴ 0 ۴۷5 ۷89۷ 562 ۱۳9۱فارس 

 ۳۳88۷8 ۱0۴9۳ ۴2۳6۳ ۱۳۱000 ۱55022 کشور

 6/2  سهم

 92۳6 0 ۳96 8226 6۱۴ ۱۳92فارس 

 ۳۷08۷6 ۱296۱ ۴555۱ ۱۴۳9۱۷ ۱68۴۴۷ کشور

 5/2  سهم

 92۴2 0 ۳0۴ 82۳۷ ۷00 ۱۳9۳فارس 

 ۳۷۱۷۱۷ 225۴5 5۱666 ۱265۱5 ۱۷099۱ کشور

 5/2  سهم

 ۱0۳۳5 0 5۷0 8500 ۱265 ۱۳9۴فارس 

 ۴0۱5۴8 20۳5۱ 55۴۳0 ۱۴06۳2 ۱85۱۳5 کشور

 5/2  سهم

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  

 

 ها و گیاهان زینتیگل -4

 6/2۷هکتار شامل  ۳59کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در استان،  ۱۳9۴در سا   

هکتار مساحت فضای آزاد بوده که نسبت به سا  قبل به  ۴/۳۳۱ها و هکتار مساحت گلخانه

، سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در ۱۳9۴است. در سا  یافته درصد افزایش ۴/۴میزان 

درصد از کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی کشور را به خود اختصاص داده که  6/5استان، 

 (.2۴است )جدو   یافتهنسبت به سا  قبل، اندکی افزایش
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 هكتار 1390- 94سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی استان: -24جدول 

 کل سطح زیر کشت مساحت فضای آزاد کل گلخانه مساحت شرح

 ۴/۱55 9/۱۳0 ۴/2۴ (۱۳90فارس )

 9/۴80۳ 0/2666 9/2۱۳۷ کشور

 2/۳ 9/۴ ۱/۱ درصد(سهم )

 ۱/۱66 ۴/۱۴0 ۷/25 (۱۳9۱فارس )

 9/5۱۳5 ۴/۳09۴ ۴/20۴۱ کشور

 2/۳ 5/۴ ۳/۱ درصد(سهم )

 0/۳۱2 6/28۴ ۴/2۷ (۱۳92فارس )

 0/5۷۳۴ 9/۳5۴6 0/2۱8۷ کشور

 ۴/5 0/8 2/۱ درصد(سهم )

 ۱/۳۴۴ ۳20 ۱/2۴ (۱۳9۳فارس )

 ۴/6۱9۳ ۳/۳9۷۱ ۱/2222 کشور

 5/5 ۱/8 ۱/۱ درصد(سهم )

 ۳59 ۴/۳۳۱ 6/2۷ (۱۳9۴فارس )

 5/6۳29 8/۴06۴ ۷/226۴ کشور

 6/5 ۱/8 2/۱ درصد(سهم )

 ۱۳9۳مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  

 

هکتار و میزان  5/۱52محصوالت گلخانه ای در استان ، سطح زیر کشت ۱۳9۴در سا   

درصد  ۴/۱تن بوده است. سهم استان از تولید محصوالت گلخانه ای کشور،  ۷/25۱0۴تولید آن 

 (.25بوده و رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است )جدو  

 
 1394سطح زیر کشت و تولید محصوالت گلخانه ای استان و کشور در سال  -25جدول 

 (تن) میزان تولید )هکتار( سطح زیر کشت شرح

 ۷/25۱0۴ 5/۱52 (۱۳90فارس )

 5/۱۷29۳5۷ 9/9998 کشور

 ۴/۱ 5/۱ سهم )درصد(

 9 ۱0 رتبه در کشور

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  
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 ۱59۷هکتار و میزان تولید آن  5۷8، سطح زیر کشت زعفران در استان ۱۳9۴در سا   

 ۴/0است. سهم استان از تولید زعفران کشور،  یافتهافزایشکیلوگرم بوده که نسبت به سا  قبل 

 (.26درصد بوده و رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است )جدو  

 

 1390-94و کشور:  وضعیت تولید زعفران استان -26جدول 

 شرح
 سطح زیر کشت

 )هکتار(

 میزان تولید

 )کیلوگرم(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 ۷/۴ 2/۱6۷۷ ۳/۳۷5 (۱۳90فارس )

 5/۳ 6/25۴060 9/۷۳۱۱8 کشور

 - 6/0 5/0 سهم )درصد(

 ۴ 5 6 رتبه در کشور

 ۷/۴ ۱/۱۷۴0 6/۴۳۴ (۱۳9۱فارس )

 ۳/۳ 26۱520 ۷9۳9۴ کشور

 - 6/0 5/0 سهم )درصد(

 ۴ ۷ ۷ رتبه در کشور

 ۴ ۷/۱899 ۴۷۱ (۱۳92فارس )

 ۷/۳ ۳۱۱0۷۳ 8۴۷۳8 کشور

 - 6/0 5/0 سهم )درصد(

 5 5 6 رتبه در کشور

 2/۳ ۱58۷ 529 (۱۳9۳فارس )

 2/۳ 280۳2۳ 8۷9۳0 کشور

 - 6/0 6/0 سهم )درصد(

 ۱0 6 6 رتبه در کشور

 ۱/۳ ۱59۷ 5۷8 (۱۳9۴فارس )

 8/۳ ۳5۱69۱ 95۱۱8 کشور

 - ۴/0 6/0 سهم )درصد(

 ۱۳ 6 6 رتبه در کشور

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  



 

 

 253 کشاورزی

 کشاورزی هاینهاده -5

 مصرف کود شیمیایی - 5-1

بت به بوده است که نستن  ۱5869۱ جمعاً، شدهتوزیعمصرف انواع کود شیمیایی  ۱۳9۴در سا   

 (.2۷است )جدو   یافتهکاهشدرصد  ۳/2سا  قبل 
 

 تن 1390-94 شده:مقدار انواع کود شیمیایی توزیع -27جدول 
 سوپر فسفات تریپل آمونیومنیترات  آمونیومفسفات  اوره جمع سا 

۱۳90 ۱9058۴ ۱29۷6۴ ۱۱6۷2 ۱502 258۳۷ 

۱۳9۱ 2۱86۴۱ ۱88۷2۴ ۴5۱9 ۱0۷۷ ۱۳6۴5 

۱۳92 ۱۴282۷ ۱۱8۳۴9 0 ۱۷۷۱ 596۴ 

۱۳9۳ ۱62۴۳۷ ۱۳۷۷۳۴ ۳۴۳2 0 ۱809۱ 

۱۳9۴ ۱5869۱ ۱۳29۱۱ ۳826 0 ۱8۴2۱ 
 

 تن شدهمقدار انواع کود شیمیایی توزیع -27ادامه جدول 

 سایر آمونیومسولفات  کلرور پتاسیم کامل ماکرو سولفات پتاسیم سا 

۱۳90 ۱0۳6۴ 95۱5 0 0 ۱9۳0 

۱۳9۱ ۴520 5۱9۱ 965 0 0 

۱۳92 585 205۳ 0 0 ۱۴۱05 

۱۳9۳ ۳۱80 0 0 0 0 

۱۳9۴ ۱060 0 222۳ 0 250 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  

 
 

، میزان مصرف سموم نسبت به سا  قبل افزایش چشمگیری یافته است ۱۳9۳در سا   

 (.28)جدو  

 تن 1389-93شده: مقدار انواع سموم فروخته -28جدول 
 کشکنه کشقارچ کشعلف کشحشره جمع سا 

۱۳89 220 2۷ ۱۱8 ۷5 // 

۱۳90 220 ۷ ۱86 ۱2 ۱5 

۱۳9۱ ۱9۷ 2 ۱۷۷ ۱۷ ۱ 

۱۳92 20 // 20 // // 

۱۳9۳ ۱68۴ 0 ۱65۱ ۳۳ 0 

 ۱۳9۳مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
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 آالتماشین -5-2

دستگاه  ۳550و  292۳5، موجودی تراکتور و کمباین غالت در استان به ترتیب، ۱۳9۴در سا   

درصد و  2/6بوده است. سهم موجودی تراکتور و کمباین غالت در استان در مقایسه با کشور، 

(. الزم به ذکر است که 29جدو  ) است یافتهکاهشقبل  درصد بوده که نسبت به سا  ۱/2۱

 اسب بخار در هکتار بوده است. ۱6/۱یون استان در این سا ، ضریب مکانیزاس

 
 دستگاه 1390-94آالت و ادوات کشاورزی استان: موجودی ماشین - 29جدول 

 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات کاشت کمباین تراکتور 

 ۱86۷2 ۱۳960 ۱0۷۷9 2۴56 26۴۳۴ (۱۳90فارس )

 ۳686۳2 2۱8۴6۳ ۱0۱2۷8 ۱2۴6۷ ۳۷8۳۴8 کشور

 0/5 ۳/6 6/۱0 ۷/۱9 ۴/9 سهم

 ۱86۷2 ۱۴۱28 ۱۱۱8۳ 2۴58 265۱0 (۱۳9۱فارس )

 ۳9۱0۱2 2۳5۴6۱ ۱5۷9۳6 ۱۴608 ۳895۳6 کشور

 8/۴ 0/6 ۱/۷ 8/۱6 8/6 سهم

 ۱86۷2 ۱۴۱28 ۱۱۴80 2۴6۷ 265۱0 (۱۳92فارس )

 ۳6۴989 2۳50۴۴ ۱0۷۷۴۱ ۱۴8۴2 ۴۱50۳۳ کشور

 ۱/5 0/6 6/۱0 6/۱6 ۴/6 سهم

 ۱99۴۴ ۳۳۷8۱ ۱۴502 ۳255 285۷2 (۱۳9۳فارس )

 ۳6009۷ 26۷۴5۳ ۱2۷968 ۱5050 ۴۴۷9۷۴ کشور

 5/5 6/۱2 ۳/۱۱ 6/2۱ ۴/6 سهم

 ۱0069 2۷5۱۷ ۱۴9۱۷ ۳550 292۳5 (۱۳9۴فارس )

 ۳56696 26۱۱8۴ ۱۳200۱ ۱60۳8 ۴۷۱289 کشور

 8/2 5/۱0 ۳/۱۱ ۱/2۱ 2/6 سهم

 ۱۳9۴مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سا  
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 و مراتع هاجنگل -6

و مراتع وجود دارد که ارزش اقتصادی  هاجنگلمتعدد و متنوعی از  هایگونهدر استان فارس  
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
 دهندهنشاناقتصادی زندگی عشایری و روستایی، جلوگیری از فرسایش خاک و ... همگی 

 .باشندمیاین منابع در اقتصاد استان  و تأثیرفراوان  هایقابلیت
بوده که نسبت به سا  میلیون هکتار  2/2حدود در ی استان هاگلمساحت جن ۱۳9۴در سا  

میلیون هکتار  9/۳که  بودهمیلیون هکتار  ۳/۷مراتع استان کل مساحت  .است تغییری نیافتهقبل 
اند. و مابقی را مراتع خوب تشکیل دادهمیلیون هکتار مراتع متوسط  ۷/2 فقیر، مراتع راآن 

 (.۳0است )جدو   نسبت به سا  قبل تغییری نیافته ۱۳9۴مساحت کل مراتع نیز در سا  
 

 1392-94های استان فارس: ها، مراتع و بیابانت جنگلمساح -30جدول 

 شرح
 مساحت )هکتار(

۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳9۴ 

 22۱62۱8 22۱۷5۴2 22۱۷5۴2 جنگل

 ۷۳۱0۷۳۱ ۷۳092۴2 ۷۳092۴2 کل مراتع

 599595 598۱06 598۱06 مراتع خوب

 2۷80۷56 2۷80۷56 2۷80۷56 مراتع متوسط

 ۳9۳0۳80 ۳9۳0۳80 ۳9۳0۳80 مراتع فقیر

 ۱۱۳9268 ۱۱۳9286 ۱۱۳9286 بیابان

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
 

دولتی و خصوصی  هایبخش وسیلهبهدر استان که  کاریجنگلمساحت  ۱۳9۴در سا  
 (.۳۱)جدو   است یافتهکاهشکه نسبت به سا  قبل،  هکتار بوده ۱8۷۷ شده،انجام

 

 هكتار 1390-94کاری در استان: مساحت جنگل -31جدول  
 خصوصی دولتی جمع سا 

۱۳90 ۳286 ۳286 0 

۱۳9۱ 8۳85 26۱ 8۱2۴ 

۱۳92 2952 ۴9 290۳ 

۱۳9۳ ۳۳۱2 82 ۳2۳0 

۱۳9۴ ۱8۷۷ ۱008 869 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا   
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روان و  هایشنتثبیت  و داریمرتع، حفاظت آبخیزهاشده در زمینه های انجامفعالیت 
 شده است.ارائه  ۳۴و  ۳۳، ۳2در جداو   ۱۳9۴تا  ۱۳90های طی سا ، زداییبیابان

 

 1390-94 شده درزمینه حفاظت آبخیزها:های انجامفعالیت -32جدول 

 سا 
احداث سدهای خشکه 

 ونیگابچین و 
 مترمکعب()

 احداث بانکت
 )کیلومتر(

پتینگ 
 )کیلومتر(

مثمر و  کارینها 
 هکتار() رمثمریغ

حفاظت و 
قرق مراتع 
 )هکتار(

۱۳90 986۴۳ ۱۱80 0 560 ۱0۷۱00 

۱۳9۱ ۱20۱۳ 0 0 0 85۱۷9 

۱۳92 ۱5669 22۱ 0 ۴ 28۷59 

۱۳9۳ ۳۳6۷۱ ۳۴۴ 0 ۱5۱ 26۱۳0 

۱۳9۴ ۳685۷ 0 0 5۳ 5۳000 

 
 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت -32ادامه جدول 

 سا 
سکوبندی اراضی 

 )هکتار( دارشیب
بذرکاری و 

 بذرپاشی )هکتار(
علوفه کاری 
 )هکتار(

حوضچه تغذیه 
 مصنوعی )مترمکعب(

پخش 
 سیالب

 (مترمکعب)

۱۳90 0 ۱900 0 0 0 

۱۳9۱ 0 ۱00 0 2۳8690 0 

۱۳92 0 ۴۳۷ 0 ۱0۳860 0 

۱۳9۳ 0 ۱505 0 ۱29225 0 

۱۳9۴ 0 68۴ 0 2۳۷892 0 

 
 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت – 32ادامه جدول 

 سا 
سیل بند و سیل 
 برگردان )مترمکعب(

بند خاکی 
 )مترمکعب(

اصالح شخم 
 )هکتار(

آبیاری و مراقبت 
 )هکتار(

مطالعه پروژه 
 )مورد(

۱۳90 ۱0500 6۷۷000 0 ۱۷90 0 

۱۳9۱ 2۳0 0 0 8۷0 2۷ 

۱۳92 0 0 0 599 0 

۱۳9۳ ۱00۴20 6826۳ 0 ۷55 ۱0 

۱۳9۴ 0 0 0 ۱۳۳ ۱۳ 

 ۱۳9۴سالنامه آماری استان، سا   مأخذ:
 



 

 

 257 کشاورزی

 1390 -94 داری و اصالح مراتع:شده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت-33جدول 

 سا 
بوته کاری و تولید 
 نها  )هکتار(

کپه کاری و کشت 
 (مستقیم )هکتار

 کودپاشی
 )هکتار(

ذخیره نزوالت 
 آسمانی )هکتار(

 احداث آبشخور
 )دستگاه(

۱۳90 ۱۳0 2668 0 ۱2۴5 ۱۳ 

۱۳9۱ ۳۱0 2۴2۱ 0 ۱590 ۱۳ 

۱۳92 ۱۳0 55۳۱ 0 2086 5 

۱۳9۳ ۱25 ۱82۷ 6۳0۴ ۱0۱۳ 2 

۱۳9۴ 0 669 0 ۳۷0 0 

 

 داری و اصالح مراتعشده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت -33ادامه جدول 

 سا 
 حفر چاه مالداری

 (حلقه)
 انبارآباحداث 
 (باب)

 داریمرتع هایطرحتهیه 
 (هکتار)

 ممیزی و تنسیق مراتع
 (هکتار) 

۱۳90 ۳ 2 0 ۳00000 

۱۳9۱ 6 5 58۳00 ۱55000 

۱۳92 ۱ 2 250000 20000 

۱۳9۳ 0 0 0 ۱۳0000 

۱۳9۴ 0 ۱ 0 6000 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  
 

 1390-94 زدایی:بیابانهای روان و شده درزمینه تثبیت شنهای انجامفعالیت-34جدول 

 سا 
 تهیه طرح

 (هکتار)

تولید نها  
 گلدانی

 (هزار اصله) 

 کارینها 
 هکتار()

 بذرکاری و بذرپاشی
 هکتار()

حفاظت و قرق 
 )هکتار(

۱۳90 0 0 ۱۱۳ 0 2500 

۱۳9۱ 0 0 ۳5 0 2800 

۱۳92 2590 20 5۳0 55۷ ۳000 

۱۳9۳ 0 ۱60 ۷00 ۱60 ۳500 

۱۳9۴ 0 60 ۳55 0 ۳950 

 ۱۳9۴مأخذ: سالنامه آماری استان، سا  


