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 7 آشنايي مقدماتي با استان

 پيشگفتار

به مسئولين،  رساني اطالعاستانداري در راستاي  ريزي برنامهيكي از وظايف مهم و اساسي معاونت 
اجتماعي و فرهنگي  ،گزارش اقتصادي و مطالعات، تهيه ريزي برنامه اندركاران دستمحققين و 

مختلف اقتصادي، اجتماعي و  هاي بخشدر اين گزارش، روند عملكرد . باشد ميساالنه استان 
. است قرارگرفتهاجتماعي مورد ارزيابي  –كالن اقتصادي  هاي شاخص وسيله بهفرهنگي استان، 

گزارش حاضر برخوردار دولتي از اهميت خاصي در  هاي دستگاههمچنين بررسي روند عملكرد 
تا شناخت و آشنايي مسئولين و  گردد ميادامه تهيه اين گزارش در استان موجب . باشد مي

مستند و بهنگام،  اي مجموعهكارشناسان از وضعيت استان آنان را ترغيب نمايد، با استفاده از 
بر  تري مناسبش هاي موجود، با درك و بين گذشته و دست آورد هاي فعاليتضمن اطالع از نتايج 

 .نمايند ريزي برنامهآتي را  هاي فعاليتمسائل و مشكالت استان فائق آمده و 
، شامل دو بخش عمده وضعيت 1392اجتماعي و فرهنگي استان فارس در سال  ،گزارش اقتصادي

اجتماعي و فرهنگي و وضعيت استان در امور اجتماعي، زيربنايي و توليدي  ،كالن اقتصادي
، ها بخشو چگونگي پيوند بين  ها استانيهي است پرداختن به شناخت وضعيت كالن بد. باشد مي
الزم را بين مناطق  هاي همبستگيبوده و  اي منطقه ريزي برنامهمهم و اساسي در امر  هاي شاخصاز 

 .آورد ميو كشور به وجود 
تا قابليت  دسري زماني آورده شو صورت بهآمارها  االمكان حتيدر اين گزارش سعي شده است، 

ملي براي ارزيابي استان  هاي شاخصعالوه بر آن بعضاً از . افزايش يابد ها آنو تحليل  گيري نتيجه
 .است شده استفادهدر سطح ملي 
گرديده و  برطرفاز گزارش حاضر، نقاط قوت استان تقويت و نقاط ضعف  گيري بهرهاميد است با 

محترم، موجبات ارتقاء و بهبود كيفي  نظران صاحبو كارشناسان  هاي پيشنهاداستفاده از نظرات و 
 .آتي فراهم آورد هاي سالگزارش را در 

، نهادهاي انقالبي، همكاران محترم گروه استخراج ها شركت، ها سازماندولتي،  هاي دستگاهاز كليه 
با در و بازبيني اطالعات دفتر آمار و نيز مسئول و كاركنان محترم كتابخانه استانداري فارس كه 

. نمايم مي، تشكر اند نمودهاختيار قرار دادن آمار و اطالعات الزم زمينه تهيه اين گزارش را فراهم 
و بودجه و رئيس گروه مطالعات اقتصادي و توسعه كه  ريزي برنامهمحترم دفتر  مديركلهمچنين از 

ز كارشناسان محترم و نيز ا اند بوده دار عهدهمسئوليت هماهنگي و نظارت بر تهيه اين گزارش را 
 .آيد مي به عملمختلف گزارش، تقدير و تشكر  هاي بخش كننده تهيه

 
 ساسان تاجگردون

 استانداري فارس و اشتغال ريزي برنامهمعاون 
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و  اجتماعي ،وضعيت كالن اقتصادي
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 استان فارس
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 آشـنايي مقـدماتي با اسـتان

 موقعيت جغرافيايي و سياسي -1

دقيقه عرض  42درجه و  31دقيقه تا  1درجه و  27استان فارس در جنوب غربي بين 
دقيقه طول شرقي از  44درجه و  55دقيقه تا  34درجه و  50شمالي از خط استوا و 

اصفهان و يزد، از غرب به  هاي استانشمال به  اين استان از. است شده واقع، النهار نصف
بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به  هاي استان

 .شود مياستان كرمان، محدود 
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 ها آباديو  ها دهستان، ها شهرستانتعداد  -2

 29، استان فارس داراي 1392بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در پايان سال 
، تعداد يادشدهدر سال . دهستان بوده است 204شهر و  102بخش،  84شهرستان، 

 4/50(آبادي  4199 ،آبادي بوده است كه از اين تعداد 8335 ،موجود در استان هاي آبادي
 .باشد مي، خالي از سكنه )درصد 6/49(آبادي  4136داراي سكنه و ) درصد

 مسـاحت -3

درصد از مساحت كل كشور را  5/7، كيلومترمربع 122608 بر بالغاستان فارس با مساحتي 
كشور در جايگاه چهارم قرار  هاي استانبه خود اختصاص داده است و از اين حيث در بين 

و شهرستان  ترين وسيع، كيلومترمربع 14142شهرستان الرستان با وسعتي معادل . دارد
تان استان، محسوب ترين شهرس ، كم وسعتكيلومترمربع 1030رستم با وسعتي معادل 

 ازلحاظ كيلومترمربع 6049شهرستان شيراز، مركز استان با مساحتي معادل . گردند مي
و ) كيلومترمربع 7146(، اقليد )كيلومترمربع 10787( ريز نيوسعت، بعد از الرستان، 

 ).1(جدول . در رتبه پنجم قرار دارد) كيلومترمربع 6560(داراب 
 

 1392ستان بر اساس تقسيمات كشوري سال ا هاي شهرستانمساحت -1جدول 
 شرح

 شهرستان
 مركز شهرستان

 مساحت
 )كيلومترمربع(

 سهم از كل
 )درصد(استان 

 تعداد
 بخش

 تعداد
 شهر

 تعداد
 دهستان

 204 102 84 100 122608 - كل استان
 5 5 1 4,6 5646 آباده آباده

 3 1 1 1,2 1439 ارسنجان ارسنجان
 3 3 2 1,6 1994 استهبان استهبان

 8 4 3 5,8 7146 اقليد اقليد
 7 4 3 3,8 4697 بوانات بوانات

 4 2 2 1,4 1673 سعادت شهر پاسارگاد
 12 5 4 4,7 5737 جهرم جهرم
 5 2 2 1,3 1593 خرامه خرامه
 3 2 2 2,2 2702 صفاشهر خرمبيد
 4 1 2 3,6 4415 خنج خنج

 12 4 4 5,4 6560 داراب داراب
 4 2 2 0,8 1030 مصيري رستم

 5 3 2 3,7 4581 آباد حاجي زرين دشت



 
 
 

 15 آشنايي مقدماتي با استان

 شرح
 شهرستان

 مركز شهرستان
 مساحت

 )كيلومترمربع(
 سهم از كل

 )درصد(استان 
 تعداد
 بخش

 تعداد
 شهر

 تعداد
 دهستان

 8 3 3 2,3 2839 اردكان سپيدان
 4 2 2 1,4 1708 سروستان سروستان

 12 6 3 4,9 6049 شيراز شيراز
 4 3 2 4,0 4856 فراشبند فراشبند

 7 6 4 3,4 4197 فسا فسا
 5 2 2 2,9 3559 فيروزآباد فيروزآباد

 5 5 2 2,8 3395 قير قير و كارزين
 14 6 6 3,3 4064 كازرون كازرون

 4 1 2 0,9 1083 كوار كوار
 4 1 2 1,5 1815 گراش گراش

 13 8 6 11,5 14142 الر الرستان
 8 4 4 3,2 3915 المرد المرد

 15 5 5 3,0 3656 مرودشت مرودشت
 9 3 3 4,6 5601 نورآباد ممسني

 8 5 4 1,4 1729 مهر مهر
 9 4 4 8,8 10787 ريز ني ريز ني

 1392 –سالنامه آماري استان فارس : مأخذ

 

 

 وهوا آباقليم،  -4

در نواحي  فارس خليجاستان فارس با توجه به وسعت زياد، وضعيت توپوگرافي، نزديكي به 
قسمت عمده . جنوبي و مجاورت به كوير در نواحي شمال شرقي داراي تنوع اقليمي است

و گرم  خشك نيمهاستان داراي اقليم  ناحيه جنوبي از جنوب غربي تا جنوب شرقي
 .جنوبي و جنوب شرقي، اقليم گرم و خشك وجود دارد تر پست هاي قسمتو در  باشد مي

ناحيه مركزي و شمال از سمت غرب و شمال غرب تا سمت شرق استان كه بخش وسيعي 
احي بري و در نو اي مديترانهعمده داراي اقليم  هاي قسمتدر  شود مياز استان را شامل 

كه جزو  باشد ميبحري  اي مديترانه صورت بهشمال و شمال غربي در ارتفاعات، اقليم 
 .شوند مياستان محسوب  هاي بخشترين  پرباران
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 ترين بارانناحيه شمال شرقي كه وسعت اين ناحيه از دو ناحيه ديگر كمتر است و كم 
 .ك سرد استتا خش خشك نيمه، داراي اقليم گردد ميمنطقه استان فارس محسوب 

ميزان دما . بوده است گراد سانتيدرجه  7/17، ميانگين دماي مركز استان، 1392در سال 
درجه  8/41حداكثر مطلق درجه حرارت  كه طوري بهمختلف سال متفاوت بوده،  هاي ماهدر 

، ماه ديدر  گراد سانتيدرجه  -8/5و حداقل مطلق درجه حرارت  مردادماهدر  گراد سانتي
 .است شده گزارش

. ، نوسانات زيادي داشته است1392مختلف سال  هاي ماهميزان بارندگي مركز استان در 
) متر ميلي 2/101( آبانمربوط به ماه  يادشدهبيشترين ميزان بارندگي مركز استان در سال 

شته است و در بارندگي دا متر ميلي 5/380در سال فوق، مركز استان، جمعاً، . بوده است
 )2(جدول . فاقد بارش بوده است و مهر شهريورد، تير، خردا هاي ماه

 
 

 1392سال  ماه در برحسبوضعيت جوي مركز استان -2جدول 

 ماه
 بارندگي ماهانه ) گراد سانتيدرجه ( دماي هوا 

 متوسط حداقل مطلق حداكثر مطلق ) متر ميلي( 
8/41 كل سال  8/5-  7/17  5/380  

4/3 28 فروردين  6/15  9/99  

8/5 32 هشتارديب  3/18  9/41  

8/39 خرداد  4/12  1/26  0 

4/16 41 تير  5/29  0 

8/41 مرداد  2/17  9/29  5/3  

8/37 شهريور  6/12  2/26  0 

2/35 مهر  5 3/20  0 

2/4 27 آبان  3/14  2/101  

4/21 آذر  3-  8/9  1/1  

6/15 دي  8/5-  3/3  7/94  

4/18 بهمن  6/4-  7 2/29  

2/24 اسفند  6/1-  12 9 
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 17 آشنايي مقدماتي با استان

 پيشينه تاريخي -5

 ها كوهكه در سينه  اي برجسته هاي نقش. مراكز تمدن بشري است ترين كهنفارس يكي از 
، آثار معماري ازتاريخ پيش هاي تپهدر  ونگار پرنقش، ظروف سفالي شده كنده ها صخرهو 

علمي،  هاي كاوشدر  آمده دست بهبس زيبا و شگرف، صدها مسجد، برج و بارو و ساير آثار 
 .گواه اين تمدن كهن است

مربوط به حدود شش هزار سال قبل،  ازتاريخ پيشصنايع ادوار  هاي نمونهآثار هنري و 
فارس مربوط به چهار هزار سال پيش،  هاي كوهستاننقش برجسته دوران عيالميان در 

ششم قبل از ميالد، برج تخت جمشيد، پاسارگاد، آثار دوران هخامنشي در حدود قرن 
دوره اشكانيان و آثار دوران ساسانيان كه در اغلب  فرد منحصربهنورآباد از آثار 

فارس پراكنده است، نشان از پيشينه درخشان تمدن و فرهنگ اين منطقه  هاي شهرستان
 .دارد

بر اساس مدارك موجود، پارس يكي از اقوام آريايي است كه در قسمت جنوبي ايران 
كشور  تمامي بهاين كلمه بعدها . اختيار كردند و نام خود را بر اين سرزمين نهادند سكونت

پرشيا در زبان انگليسي و پرس و يا پرشين در زبان فرانسه  صورت بهايران اطالق گرديد و 
فارس معرف پارس است كه امروز به اين . غير ايراني راه يافت هاي زباناختالف به  باكميو 

 .گردد يماستان اطالق 
 

 اهيرـمش -6

محيط مساعد فارس در ادوار گوناگون، دانشمندان، سخنوران و نويسندگان بزرگي را در 
 ، ميراث علمي و ادبي ايران بشمار ها آندامان خود پرورانده است كه آثار جاويدان 

به سعدي، حافظ، سيبويه، مالصدرا، منصور حالج،  توان مياز شمار اين بزرگان . روند مي
ي، مهدي حميدي، ريز نيشيرازي، فرصت شيرازي، احمد  الدين قطبال شيرازي، وص

، ميرزاي شيرازي، سيمين دانشور، دكتر صورتگر و شهيد صوراسرافيلميرزا جهانگيرخان 
 .دستغيب اشاره نمود
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 ذهبـان و مـزب -7

مختلف محلي صحبت  هاي گويشزبان بيشتر مردم اهالي فارس، فارسي است و به 
متداول در استان شامل گويش شيرازي، گويش شهرهاي شمالي  هاي گويش. ندكن مي

زبان  ترين رايجزبان تركي بعد از زبان فارسي . باشند ميفارس، گويش الري و گويش لري 
استان نيز به زبان عربي تكلم  هاي شهرستاندر بخشي از . باشد مينزد اهالي اين استان 

 .كنند مي
درصد از  35/99، بيش از 1390عمومي نفوس و مسكن در سال بر اساس نتايج سرشماري 

 06/0حدود . باشند ميكه اكثريت آنان شيعه  دهند ميجمعيت استان را مسلمانان تشكيل 
 12/0درصد مسيحيان و  09/0درصد زرتشتيان،  02/0درصد از جمعيت فارس را كليميان، 

عيت استان نيز مذهب خود را درصد از جم 36/0. دهند ميدرصد را ساير اديان، تشكيل 
 .اند نمودهاظهار ن



 
 
 

 19 جمعيت و نيروي انساني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمعيت و نيروي انساني

 جمعيت -1

كنترل مواليد، عواملي از قبيل باال رفتن سن ازدواج،  باسياستطي دو دهه اخير همگام 
افزايش هزينه تربيت و رشد كودكان و افزايش تحصيالت زنان موجب كاهش نرخ باروري 

 .كشور گرديده است هاي استانجمعيت استان همانند ديگر 
 ومير مرگگر توسعه و گسترش خدمات بهداشتي و درماني منجر به كاهش از طرف دي

خالص اين تحوالت طي دوره مذكور، كاهش نرخ رشد متوسط . كودكان گرديده است
همچنين تحوالت مذكور، تركيب سني جمعيت استان . جمعيت استان را موجب شده است

ضريب جواني جمعيت استان ، يادشدهكه طي دوره  اي گونه بهرا نيز دگرگون كرده است 
مهاجرت فزاينده . است يافته افزايشكاهش چشمگيري يافته و ميانگين سني جمعيت 

در . روستائيان به شهرها نيز باعث افزايش ضريب شهرنشيني در استان گرديده است
 :گيرد ميو مداقه قرار  موردبررسيادامه شرح تحوالت هر يك از متغيرهاي جمعيتي 
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 ان و سهم آن در كشورجمعيت است -1-1

، جمعيت اين استان معادل 1375بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
 .است داده ميدرصد از جمعيت كل كشور را تشكيل  35/6نفر بوده كه  3817036

 4336878، جمعيت اين استان 1385بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
نرخ رشد متوسط . است شده ميكشور را شامل  درصد از جمعيت كل 15/6نفر بوده كه 

 .گردد ميدرصد محاسبه  28/1معادل  1375-85استان طي دهه  ساليانه جمعيت
 4596658، جمعيت اين استان 1390بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

نرخ رشد متوسط . است شده ميدرصد از جمعيت كل كشور را شامل  12/6نفر بوده كه 
بر اساس . گردد ميدرصد محاسبه  17/1برابر  1385-90جمعيت استان طي دوره ساليانه 

 4688برابر  1392توسط مركز آمار ايران، جمعيت استان در سال  آمده عمل به بيني پيش
 .باشد ميهزار نفر 

 
. بوده است كيلومترمربعنفر در  5/37برابر  1390تراكم نسبي جمعيت استان در سال 

ً در رديف استان فارس تقريب كه در سال  اي گونه به رود ميكم تراكم بشمار  هاي استانا
كشور به خود  هاي استاندر خصوص اين شاخص رتبه بيست و سوم را در بين  يادشده

 .اختصاص داده است
نفر  67/3و  1385نفر در سال  24/4به  1375نفر در سال  05/5بعد خانوار در استان از 

نفر بوده  55/3 ،بعد خانوار در كشور ،1390در سال . است يافته كاهش ،1390در سال 
 .است

 

 به تفكيك مناطق تعداد جمعيت و خانوار استان و كشور-1جدول 

 عنوان
 كشور استان

 بعد خانوار خانوار جمعيت بعد خانوار خانوار جمعيت

1375 
 84/4 12398235 60055472 05/5 755229 3817036 كل

 63/4 7948925 36840237 83/4 448272 2163119 شهري
 22/5 4449310 23215235 39/5 306957 1653917 روستايي

1385 
 03/4 17501771 70495782 24/4 1022728 4336878 كل

 89/3 12405584 48259964 12/4 644180 2652947 شهري
 36/4 5096187 22235818 45/4 378548 1683931 روستايي
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 عنوان
 كشور استان

 بعد خانوار خانوار جمعيت بعد خانوار خانوار جمعيت

1390 
 55/3 21185647 75149669 67/3 1251061 4596658 كل

 48/3 15427848 53646661 62/3 858944 3106732 شهري
 73/3 5757799 21503008 80/3 392117 1489926 روستايي

 1390و  1385، 1375 هاي سالسرشماري عمومي نفوس و مسكن : مأخذ

 
 تعداد جمعيت استان و كشور به تفكيك مناطق و جنس-2جدول 

 عنوان
 كشور استان

 روستايي شهري كل روستايي شهري كل

1375 
 23237699 36817789 60055488 1653917 2163119 3817036 جمع

 11710136 18805023 30515159 835231 1105461 1940692 مرد
 11527563 18012766 29540329 818686 1057658 1876344 زن

1385 
 22235818 48259964 70495782 1683931 2652947 4336878 جمع

 11289920 24576442 35866362 857061 1347791 2204852 مرد
 10945898 23683522 34629420 826870 1305156 2132026 زن

1390 
 21503008 53646661 75149669 1489926 3106732 4596658 جمع

 10882031 27023638 37905669 753358 1562556 2315914 مرد
 10620977 26623023 37244000 736568 1544176 2280744 زن

 1390و  1385، 1375 هاي سالسرشماري عمومي نفوس و مسكن : مأخذ

 
 

 سني هاي گروهتركيب  نسبت جنسي، ميزان شهرنشيني و -1-2

كه نسبت به  اند دادهدرصد جمعيت استان را مردان تشكيل  38/50برابر  1390در سال 
درصد جمعيت كشور  44/50برابر  1390در سال . است يافته كاهش، اين نسبت 1385سال 

 .اند دادهرا مردان تشكيل 
. صد زن بوده است ازاينفر مرد به  4/103برابر  1385نسبت جنسي در استان در سال 

در سال . است يافته كاهشصد زن  ازاينفر مرد به  5/101به  1390اين شاخص در سال 
 ،بررسي فوق. صد زن بوده است ازاينفر مرد به  8/101 ،، نسبت جنسي در كشور1390

 .سازد نميتفاوت محسوسي را در تركيب جنسي جمعيت استان و كشور آشكار 
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 ،1390درصد در سال  6/67به  1385درصد در سال  2/61ضريب شهرنشيني استان از 
ه تبديل برخي از مناطق روستايي ب مهاجرت روستائيان به شهرها و. است يافته افزايش

پديده  ازآنجاكه. باشد ميشهر از داليل رشد ضريب شهرنشيني طي دوره مذكور 
خاصي بوده است، پيامدهاي ناخواسته بسياري  مندي نظامشهرنشيني شتابان و خارج از 

اجتماعي و انواع  هاي آسيب، گسترش عدالتي بيتوزيع  ازجمله. را موجب شده است
برابر  1385ضريب شهرنشيني كشور در سال . اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هاي بحران

 .درصد بوده است 4/71برابر  1390درصد و در سال  5/68
ادامه سياست كنترل مواليد و مهار رشد جمعيت، ضريب  به دليل 1385-90طي دوره 

به  1385درصد در سال  9/23اين شاخص از  كه طوري به. است يافته كاهشجواني جمعيت 
 .است يافته كاهش 1390درصد در سال  3/22

 همزمان با كاهش ضريب جواني جمعيت، به سهم جمعيت موردبررسيطي دوره 
درصد در  9/70ميزان جمعيت اين گروه سني از . است شده افزودهساله استان  64-15 

تحوالت مذكور در ساختار . است يافته افزايش، 1390درصد در سال  1/72به  1385سال 
نسبت جمعيت  ديگر عبارت به. وابستگي گرديده است سني جمعيت، باعث كاهش نرخ

درصد در ابتداي  41ساله، از  15-64ساله و بيشتر به جمعيت  65ساله و جمعيت  14-0
 .درصد در انتهاي دوره رسيده است 8/38دوره به 

 
 

 عوامل مؤثر بر رشد جمعيت استان -1-3

نرخ باروري و . و مهاجرت يروم مرگ، زادوولداز  اند عبارتعوامل مؤثر بر رشد جمعيت  
در يك جامعه  زادوولدميزان  كننده تعيينتعداد زنان در سنين باروري نيز از عوامل 

طبيعي است هر چه نرخ باروري و تعداد زنان در سنين باروري زيادتر باشد، . باشد مي
و نرخ باروري تابعي از وضعيت فرهنگي، اجتماعي . يابد مينيز افزايش  زادوولدميزان 

ساختار نسبي جمعيت و شرايط بهداشتي و پزشكي جامعه از . اقتصادي جامعه است
از ديگر . دهد مياست كه ميزان جمعيت را تحت تأثير قرار  ومير مرگبر  اثرگذارعوامل 
 .باشد ميجمعيتي مؤثر بر ميزان جمعيت، مهاجرت  هاي پديده
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 باروري زنان -1-3-1

عوامل مؤثر در . است يافته كاهشباروري در استان كه ميزان  دهند مينشان  ها بررسي
آموزش . اند بودههمان عواملي دانست كه در سطح كشور مؤثر  توان ميكاهش باروري را 

آنان و هزينه باالي پرورش و نگهداري  ديرهنگامدختران تا سطوح باالي تحصيلي، ازدواج 
 .شود ميفرزندان از عوامل مؤثر در كاهش ميزان باروري قلمداد 

عالوه بر عوامل فوق، افزايش ضريب شهرنشيني، اشتغال زنان در خارج از منزل و بهبود 
 .اند بودهوضعيت زندگي زنان نيز در كاهش ميزان باروري مؤثر 

 1385نوزاد در سال  7/1به  1375نوزاد در سال  93/2ميزان باروري زنان استان از 
 .است يافته كاهش

 

 زنان در استان فارس روند شاخص باروري -3جدول 
 1385سال  1375سال  عنوان

 7/1 93/2 شاخص باروري زنان
 1385و  1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ

 
 ازدواج و طالق -1-3-2

. است شده ثبتمورد طالق در استان  9438مورد ازدواج و  47170تعداد  ،1392در سال 
 ،)مورد 49129( 1391در استان نسبت به سال  صورت گرفته هاي ازدواجدر اين سال تعداد 

 يافته افزايشدرصد  4/26 ،ها طالقتعداد  همچنين،. درصد داشته است 4كاهشي معادل 
مورد در  9438به  1391مورد در سال  7464در استان از  ها طالقتعداد  ديگر بيان به. است
 صورت بهطالق را شاخص ديگري كه وضعيت ازدواج و . است يافته افزايش ،1392سال 

ميزان اين شاخص در استان در . باشد مي، نسبت طالق به ازدواج دهد ميگوياتري نشان 
داشته است  تري نامناسبوضعيت  ،1392درصد بوده كه در سال  2/15معادل  1391سال 

 ).درصد 20(
بر مناطق برا 5/1 ،شاخص طالق به ازدواج در مناطق شهري ،دهند ميآمارها نشان 

براي مناطق شهري و روستايي  1392ميزان اين شاخص در سال  .باشد ميي استان روستاي
زندگي شهري  هاي پيچيدگيمشكالت و . درصد بوده است 6/13و  9/20استان به ترتيب 

 ).4جدول ( .باشد ميعوامل بروز اين پديده  ازجملهنسبت به زندگي روستايي 



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي گزارش اقتصادي،                                       
 

 

24 

 
 و روستايي استان در نقاط شهري شده ثبتازدواج و طالق  -4جدول 

 1392سال  1391سال  عنوان

 جمع استان
 47170 49129 ازدواج
 9438 7464 طالق

 20 2/15 )درصد(ازدواج نسبت طالق به 

 مناطق شهري
 41191 39683 ازدواج
 8623 6424 طالق

 9/20 2/16 )درصد(ازدواج نسبت طالق به 

 مناطق روستايي
 5979 9446 ازدواج
 815 1040 طالق

 6/13 11 )درصد(ازدواج نسبت طالق به 
 1392و  1391 هاي سالسالنامه آماري استان فارس، : مأخذ

 

 شده ثبتميـزان متولدين  -1-3-3

، نشان از 1365-92طي دوره زماني  شده ثبتبررسي روند زماني تعداد متولدين  
نتيجه  ،ن رونداي. درصدي اين شاخص طي دوره مذكور دارد 24/2كاهش متوسط ساالنه 

و عواملي از قبيل باال رفتن سن ازدواج، افزايش هزينه كنترل مواليد  هاي سياست اعمال
تربيت و رشد كودكان، افزايش تحصيالت زنان، توسعه و گسترش خدمات بهداشتي و 

متولدين  تعداد. باشد ميكودكان گرديده است  ومير مرگدرماني كه منجر به كاهش 
 2/2 افزايش، از 1391مورد بوده كه نسبت به سال  84586برابر  1392 در سال شده ثبت

 ).5جدول (درصدي برخوردار بوده است 
 
 در استان فارس شده ثبتمتولدين -5جدول  

 متولدين پسر و دختر سال
1365 156139 
1375 72508 
1378 68499 
1379 64104 
1380 65930 
1381 64630 
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 متولدين پسر و دختر سال
1382 68125 
1383 66017 
1384 72091 
1385 74698 
1386 76096 
1387 77077 
1388 80627 
1389 81765 
1390 80848 
1391 82736 
1392 84586 

 1392، سال فارس سالنامه آماري استان: مأخذ 

 

 ومير مرگميزان  -1-3-4

واقعه بوده كه  22133، برابر 1392استان در سال  شده ثبت وميرهاي مرگتعداد  
نرخ  ،1392در سال . درصد داشته است 8/1كاهشي معادل  ،1391نسبت به سال 

 تغييري ،1391در هزار نفر جمعيت بوده كه نسبت به سال  7/4استان برابر  ومير مرگ
 ).6جدول (است  نيافته

 
 در استان فارس شده ثبت وميرهاي مرگتعداد -6جدول 

 1392سال  1391سال  عنوان
 22133 21750 )واقعه( ومير مرگتعداد 

 7/4 7/4 )نفر در هزار( ومير مرگنرخ 
 1392سالنامه آماري استان فارس سال : مأخذ

 

 

 مهـاجرت -1-3-5

سكونتي انسان از  وانتقال نقلمهاجرت يك پديده جمعيت شناختي است كه به  
كه شرايط اقتصادي،  هايي سرزمينمردم غالبًا از . شود ميمكاني به مكان ديگر مربوط 
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 هاي جاذبهو به مناطقي كه داراي  شوند ميگي آن نامساعد است خارج اجتماعي و فرهن
 باالتر و شرايط اجتماعي، اقتصادي بهتري است مهاجرت  دستمزدهايشغلي بهتر، 

هاي  وانتقال نقلگذشته شاهد نوسانات زيادي در  هاي دههاستان فارس در . كنند مي
بوده ولي  مهاجرپذير، استاني 1365تا  1345 هاي سالاين استان طي . جمعيتي بوده است

. است شده تبديلبه استاني مهاجر فرست  1375-85و  1365-75در دو دهه 
عواملي از قبيل پايين بودن تمركز  دهند مينشان  صورت گرفته در استان، هاي پژوهش
عواملي  ازجملهكمبود شغل  ، كمبود آب وسالي خشكصنايع بزرگ،  ويژه بهصنايع 

 .منفي گردد ،ث شده خالص مهاجرت در استانكه باع اند بوده
مهاجر فرست كشور بوده است اما  هاي استاناز  1345استان فارس پيش از سال  

كشاورزي، گردشگري، توريستي، فرهنگي و آموزشي  هاي قابليتو  ها ظرفيتبا افزايش 
تا  1355 هاي سالدر فاصله . شود ميمهاجرت به استان تغييرات چشمگيري ديده  درروند
خدماتي استان و همچنين جنگ تحميلي، مهاجرپذيري  هاي تواندر ادامه افزايش  1365

خاتمه جنگ و برگشتن تعداد زيادي  به خاطر 1375تا  1365در دهه . آن ادامه يافته است
 هاي توانافزايش  دررونداز مهاجران جنگي به موطن خود و همچنين عدم توجه كافي 

 .ان مهاجر فرست شده استصنعتي و خدماتي، اين است
كه  گونه همان. تداوم داشته است 1375-85مهاجر فرستي استان همچنان در دهه روند 

استان كشور مهاجر فرست و  21استان فارس نسبت به  گردد ميمشاهده ) 7(در جدول 
همچون ايالم، بوشهر  هايي استانحتي نسبت به . بوده است مهاجرپذيراستان  9نسبت به 

. اري وضعيت مهاجر فرستي داشته استو كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختي
همچون دهه پيشين استاني مهاجر فرست  1375-85استان فارس در دهه  درمجموع
 .بوده است

آمار (خارجي  هاي مهاجرتاز  نظر صرف، استان فارس، 1385-90 ساله پنج دورهطي 
كشور به داخل استان در سرشماري موجود ولي مهاجرت از استان به  مهاجرت از خارج

ميزان مهاجرت خالص . بوده است مهاجرپذير، استاني .)نيستخارج از كشور، موجود 
 39438برابر ) اظهارنشدهبدون احتساب (مزبور  دورهدرون كشوري در استان فارس طي 

استان،  8و نسبت به  مهاجرپذيراستان كشور،  22استان فارس نسبت به . نفر بوده است
گيالن، ايالم، بوشهر، زنجان،  هاي استاناستان فارس نسبت به . مهاجر فرست بوده است
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كشور،  هاي استانمهاجر فرست و نسبت به مابقي سمنان، يزد، قزوين و خراسان جنوبي، 
 )7(جدول . بوده است مهاجرپذير

 
 1375-85 دورهمهاجرت در استان طي و خالص  شده خارجو  واردشدهمهاجران  -7جدول 

 استان
به  واردشدهمهاجران 

 استان فارس
از  شده خارجمهاجران 

 استان فارس
خالص 
 مهاجرت

وضعيت استان فارس نسبت 
 ها استانبه ساير 

 مهاجر فرست- 541 2397 1856 مركزي
 مهاجر فرست- 666 2941 2275 گيالن

 مهاجر فرست- 421 2548 2127 مازندران
بايجان آذر

 شرقي
 مهاجر فرست- 188 3249 3061

 مهاجر فرست- 154 1811 1657 آذربايجان غربي
 مهاجرپذير 178 1940 2118 كرمانشاه
 مهاجرپذير 4030 17394 21424 خوزستان

 مهاجرپذير 232 8764 8996 كرمان
 مهاجر فرست- 1632 5425 3793 خراسان رضوي

 تمهاجر فرس- 6889 22025 15136 اصفهان
و سيستان 

 بلوچستان
 مهاجرپذير 1545 4374 5919

 مهاجرپذير 505 819 1324 كردستان
 مهاجرپذير 834 2064 2898 همدان

چهارمحال و 
 بختياري

 مهاجر فرست- 1177 3212 2035

 مهاجرپذير 1012 1627 2639 لرستان
 مهاجر فرست- 153 652 499 ايالم

كهگيلويه و 
 بويراحمد

 مهاجر فرست- 118 12135 12017

 مهاجر فرست- 4801 28961 24160 بوشهر
 مهاجر فرست- 421 727 306 زنجان
 مهاجر فرست- 736 1048 312 سمنان

 مهاجر فرست- 3848 10716 6868 يزد
 مهاجر فرست- 3888 22047 18159 هرمزگان

 مهاجر فرست- 14432 36008 21576 تهران
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 استان
به  واردشدهمهاجران 

 استان فارس
از  شده خارجمهاجران 

 استان فارس
خالص 
 مهاجرت

وضعيت استان فارس نسبت 
 ها استانبه ساير 

 مهاجر فرست- 129 837 708 اردبيل
 مهاجر فرست- 661 2471 1810 قم

 مهاجر فرست- 368 967 599 قزوين
 مهاجر فرست- 755 1373 618 گلستان

 مهاجرپذير 136 447 583 خراسان شمالي
 مهاجر فرست- 338 560 222 خراسان جنوبي
 مهاجرپذير 24420-  24420 خارج از كشور

 مهاجرپذير 2327-  2327 اظهارنشده
 1385سال  و مسكننفوس سرشماري عمومي : مأخذ

 
 1385-90 دورهو خالص مهاجرت در استان طي  شده خارجو  واردشدهمهاجران  -7جدول 

 استان
به  واردشدهمهاجران 

 استان فارس
از  شده خارجمهاجران 

 استان فارس
خالص 
 مهاجرت

وضعيت استان فارس 
 ها استان نسبت به ساير

 مهاجرپذير 81 629 710 مركزي
 مهاجر فرست- 89 776 687 گيالن

 مهاجرپذير 141 722 863 مازندران
 مهاجرپذير 530 592 1122 آذربايجان شرقي
 مهاجرپذير 105 484 589 آذربايجان غربي

 مهاجرپذير 276 699 975 كرمانشاه
 مهاجرپذير 6343 3283 9626 خوزستان

 مهاجرپذير 406 3333 3739 كرمان
 يرمهاجرپذ 373 1431 1804 خراسان رضوي

 مهاجرپذير 1525 5677 7202 اصفهان
 مهاجرپذير 2130 1602 3732 و بلوچستانسيستان 

 مهاجرپذير 210 379 589 كردستان
 مهاجرپذير 690 523 1213 همدان
 مهاجرپذير 567 509 1076 بختياريچهارمحال و 

 مهاجرپذير 317 715 1032 لرستان
 مهاجر فرست- 63 325 262 ايالم

 مهاجرپذير 2060 2645 4705 بويراحمد كهگيلويه و
 مهاجر فرست- 2694 12024 9330 بوشهر
 مهاجر فرست- 23 189 166 زنجان
 مهاجر فرست- 137 395 258 سمنان

 مهاجر فرست- 1099 3548 2449 يزد
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 استان
به  واردشدهمهاجران 

 استان فارس
از  شده خارجمهاجران 

 استان فارس
خالص 
 مهاجرت

وضعيت استان فارس 
 ها استان نسبت به ساير

 مهاجرپذير 2125 6924 9049 هرمزگان
 مهاجرپذير 2577 5620 8197 تهران
 يرمهاجرپذ 251 973 1224 البرز

 مهاجرپذير 111 181 292 اردبيل
 مهاجرپذير 200 920 1120 قم

 مهاجر فرست- 6 245 239 قزوين
 مهاجرپذير 22 404 426 گلستان

 مهاجرپذير 4 198 202 خراسان شمالي
 مهاجر فرست- 67 359 292 خراسان جنوبي
- - -  9324 خارج از كشور

- - -  30288 اظهارنشده
 1390سال  و مسكني نفوس سرشماري عموم: مأخذ

 

 جمعيت عشايري استان -1-4

ايل عشايري استان،  ترين بزرگ، باشد ميمهم عشايري ايران يكي از مناطق  ،استان فارس
 دره شوري، كشكولي،  هاي باناماين ايل داراي شش طايفه . ايل قشقايي است

 .باشد ميتيره  307شش بلوكي، فارسيمدان و عمله و 
 هاي بهناماين ايل از تجمع پنج ايل مختلف . ير استان، ايل خمسه استدومين گروه عشا

سومين گروه عشاير استان، ايل . است گرفته شكلعرب، اينانلو، بهارلو، نفر و باصري 
عالوه بر اين سه گروه، . باشد ميبكش، جاويد، رستم و دشمن زياري  هاي طايفهممسني با 

در فارس ... قرايي، خلج، شاهسون، افشار و چون كوهمره،  تري كوچكطوايف مستقل و 
 .حضور دارند

نفر  132249نفر جمعيت قشالق و  147790، شامل 1387جمعيت عشايري استان در سال 
خانوار ييالقي را در برداشته  24720خانوار قشالقي و  27279جمعيت ييالق بوده كه 

بسر ) درصد 07/22( در دوره ييالق بيشترين جمعيت عشاير در شهرستان اقليد. است
، )درصد 68/10(، سپيدان )درصد 63/18(شيراز  هاي شهرستانبعد از اقليد . برند مي

 61/5(، مرودشت )درصد 38/7(، ممسني )درصد 62/8(، فيروزآباد )درصد 73/8(بوانات 
به ترتيب داراي باالترين سهم جمعيت عشاير در دوره ) درصد 05/3(و پاسارگاد ) درصد
 .شهرستان استهبان در دوره ييالق، جمعيت عشايري ندارد. شندبا ميييالق 



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي گزارش اقتصادي،                                       
 

 

30 

ساكن ) درصد 53/23(در دوره قشالق بيشترين جمعيت عشاير در شهرستان ممسني 
درصد دومين شهرستان  52/13سپس شهرستان فراشبند با سهمي معادل . باشند مي

كازرون  هاي شهرستاندو شهرستان،  ازاين پس .باشد ميجمعيت عشاير قشالق  ازلحاظ
بيشترين جمعيت عشاير را در دوره قشالق در خود ) درصد 31/7(و الر ) درصد 26/12(

 )8(جدول  .شهرستان آباده در دوره قشالق، جمعيت عشايري ندارد. اند داده جاي
 

 1387سال  -ييالق و قشالق هاي دورهتعداد خانوارها و ميزان جمعيت عشايري به تفكيك شهرستان در -8جدول 

 شرح
 

 شهرستان

 دوره قشالق دوره ييالق

 خانوار
 جمعيت

 )نفر(
 خانوار درصد سهم جمعيت

 جمعيت
 )نفر(

 درصد سهم جمعيت

 100 147790 27279 100 132249 24720 كل استان
 0 0 0 50/1 1982 374 آباده

 09/1 1605 332 69/0 915 183 ارسنجان
 14/1 1692 347 0 0 0 استهبان

 04/0 56 13 07/22 29192 5586 اقليد
 16/0 232 51 73/8 11547 2264 بوانات

 22/0 324 59 05/3 4032 807 پاسارگاد
 81/5 8591 1719 15/1 1520 295 جهرم

 42/0 625 134 69/2 3564 797 خرم بيد
 03/5 7439 1389 02/0 24 5 خنج

 2/4 6205 1180 31/1 1737 321 داراب
 82/2 4163 707 90/1 2508 381 دشت زرين

 84/0 1240 226 68/10 14126 2503 سپيدان
 58/0 851 163 88/0 1159 224 سروستان

 19/4 6198 1187 63/18 24638 4633 شيراز
 24/2 3310 677 67/1 2206 429 فسا

 52/13 19979 3732 19/0 246 50 فراشبند
 21/5 7700 1387 62/8 11397 2007 فيروزآباد

 17/6 9113 1688 25/0 328 59 قير و كارزين
 26/12 18122 3340 09/1 1444 289 كازرون

 31/7 10807 2083 18/1 1554 282 الر
 1 1482 273 50/0 663 103 المرد

 65/0 957 213 61/5 7413 1454 مرودشت
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 شرح
 

 شهرستان

 دوره قشالق دوره ييالق

 خانوار
 جمعيت

 )نفر(
 خانوار درصد سهم جمعيت

 جمعيت
 )نفر(

 درصد سهم جمعيت

 25/0 367 68 0 0 0 مهر
 53/23 34778 5909 38/7 9759 1620 ممسني

 32/1 1954 402 22/0 295 54 ريز ني
 نتايج مقدماتي -1387سرشماري اجتماعي، اقتصادي عشاير كوچنده : مأخذ

 

 نيروي انساني هاي شاخصاشتغال، بيكاري و  -2
و بيشتر استان كه همان جمعيت در سن كار است، معادل  ساله ده، جمعيت 1390در سال 

نفر  1477739 ،از اين تعداد. بوده است )درصد كل جمعيت استان 9/84(نفر  3903834
برابر  يادشدهنرخ فعاليت استان در سال  ،بر اين اساس. باشند ميرفعال آن فعال و بقيه غي

 ،درصد و براي مناطق روستايي 3/37 ،درصد بوده، اين نرخ براي مناطق شهري 8/37
 .درصد بوده است 1/39

اين  بر. اند بودهنفر آن بيكار  249556در سال مذكور از كل جمعيت فعال استان معادل 
درصد  7/17 ،درصد بوده، اين نرخ براي مناطق شهري 9/16 ،نرخ بيكاري در استان ،اساس

 .)9جدول (درصد بوده است  2/15 ،و براي مناطق روستايي
 

 1390در سال  هاي نيروي انساني شاخصه-9جدول 
 و غير ساكن مناطق روستايي مناطق شهري كل استان عنوان

 1238028 2665806 3903834 و بيشتر ساله دهجمعيت 
 1/83 8/85 9/84 و بيشتر ساله دهدرصد جمعيت 

 483715 994024 1477739 جمعيت فعال
 1/39 3/37 8/37 )درصد(نرخ فعاليت 

 410074 818109 1228183 تعداد شاغلين
 8/84 3/82 1/83 )درصد(نرخ اشتغال 

 73641 175915 249556 تعداد بيكاران
 2/15 7/17 9/16 )درصد(نرخ بيكاري 

 1390سال  ،و مسكنسرشماري عمومي نفوس : مأخذ
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تغييرات ، 1385-90 دورهاقتصادي در  هاي بخش برحسبررسي تركيب اشتغال ب 
تركيب  ديگر عبارت به. سازد ميآشكار  ،تار اقتصادي استانبسيار ناچيزي را در ساخ

 )10(جدول  .ت مانده استمذكور تقريباً ثاب دههاقتصادي استان در  هاي بخشل در اشتغا
 

 1390و  1385 هاي دورهاقتصادي طي  هاي بخشسهم شاغلين استان در -10جدول 

 اقتصادي هاي بخش
 )درصد(سهم شاغلين 

 1390سال  1385سال 
 7/21 94/22 كشاورزي

 2/25 59/27 و معدنصنعت 
 1/53 47/49 خدمات

 1390 و 1385 هاي سال و مسكنسرشماري عمومي نفوس : مأخذ

 
 »1392سال اشتغال و بيكاري خانوار،  هاي ويژگي« يريگ نمونهاساس نتايج طرح  بر 

 4/62(اقتصادي فعال و بقيه  ازلحاظدرصد آن  6/37 ،نمونه استان فارس، از كل جامعه
نرخ فعاليت براي مناطق شهري و روستايي  ،در سال مذكور. اند بوده غيرفعال) درصد

درصد  5/11و  5/63درصد و براي مردان و زنان به ترتيب  6/38و  1/37ترتيب  استان به
 )11جدول . (بوده است

دارد و  حكايت از ناهمگن بودن تركيب جنسي جمعيت فعال استان ،بررسي فوق 
زنان  طوركلي به هرچند. سازد ميشكاف زيادي را بين نرخ مشاركت مردان و زنان نمايان 

اما امروزه  دارند عهدهن و مديريت منزل را به فرزندا تربيتما نقش اساسي در  جامعه
مهم توسعه  هاي شاخصيكي از  عنوان بهاقتصادي  هاي فعاليتميزان مشاركت زنان در 

 .گردد ميانساني محسوب 
 

وضع فعاليت و جنس در نقاط  برحسب 1392ساله و بيشتر در سال  10توزيع نسبي جمعيت  -11جدول 
 )درصد(شهري و روستايي 

 و بيشتر ساله دهيت جمع شرح
 اقتصادي ازنظرجمعيت فعال 

 اقتصادي ازنظر غيرفعالجمعيت 
 بيكار شاغل جمع

 4/62 5 6/32 6/37 100 كل استان
 5/36 6/6 9/56 5/63 100 مرد
 5/88 4/3 1/8 5/11 100 زن

 9/62 6/5 4/31 1/37 100 نقاط شهري
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 و بيشتر ساله دهيت جمع شرح
 اقتصادي ازنظرجمعيت فعال 

 اقتصادي ازنظر غيرفعالجمعيت 
 بيكار شاغل جمع

 4/61 6/3 35 6/38 100 نقاط روستايي
 1392امه آماري استان، سال سالن: مأخذ

 

برابر  ،1392از كل جمعيت فعال جامعه نمونه در سال نتايج طرح مذكور  بر اساس 
نرخ بيكاري براي مردان و زنان . اند بودهبيكار ) درصد 3/13(درصد آن شاغل و بقيه  7/86

 )12جدول . (درصد محاسبه گرديده است 5/29و  4/10به ترتيب 
 

 1392جنس در سال  برحسببيشتر ساله و  10بيكاري در جمعيت فعال  ل ونرخ اشتغا -12جدول 
 نرخ بيكاري نرخ اشتغال جمعيت فعال شرح

 3/13 7/86 100 كل استان
 4/10 6/89 100 مرد
 5/29 5/70 100 زن

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

مده اقتصادي در ع هاي بخش برحسببررسي توزيع نسبي شاغالن جامعه نمونه استان 
 1/32 بخش كشاورزي، درصد در 8/19اين شاغلين،  از كلكه  دهد مينشان  ،1392سال 

 .اند بودهدرصد در بخش خدمات مشغول فعاليت  1/48بخش صنعت و معدن و  درصد در
 )13(جدول 

 
ه فعاليت عمد هاي گروه برحسبو بيشتر جامعه نمونه استان فارس  ساله دهتوزيع نسبي شاغالن  -13جدول 

 1392در سال 
 خدمات صنعت و معدن كشاورزي جمع عنوان

 1/48 1/32 8/19 100 )مرد و زن(كل استان 
 2/46 3/33 5/20 100 مرد
 1/62 1/23 8/14 100 زن

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
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 35 بودجه و درآمدهاي استان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و درآمدهاي استان بودجه

 عمراني استان هاي بودجه -1

از محل  استان )عمراني( اي سرمايه هاي دارايياعتبارات مصوب تملك  1392در سال 
ميليون  3291416 برابر ميليون ريال و تخصيص آن 8315914برابر  درآمدهاي عمومي

 3245095كرد اعتبارات عمراني مبلغ ميزان عمل. بوده است) درصد 5/39معادل (ريال 
ميزان تخصيص . بوده استدرصد از ميزان تخصيص  5/98ميليون ريال بوده كه برابر 

 اي هزينهو عملكرد اعتبارات بوده  درصد 4/99 برابر با ،1392در سال  اي هزينهاعتبارات 
 ).1جدول (  بوده است صد درصدتقريبًا نيز در اين سال ) جاري(
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 ميليون ريال 1388-1392: الصه بودجه استانيخ -1جدول 
 1392 1391 1390 1389 1388 شرح

  مصوب
 11309517 11224378 10615891 9256246 7056683 ها دريافتي

 10058968 7583717 4676788 4843869 4128514 درآمدهاي استاني از محل
 1250549 3640661 5939103 4412377 2928169 از محل درآمدهاي ملي

 11309517 11224378 10615891 9256246 7056683 ها پرداختي
 2993603 2731834 3131403 2819130 2332289 اي هزينه

 8315914 8492544 7484488 6437116 4724394 اي سرمايه هاي داراييتملك 
  تخصيص

 10238203 7057946 8243113 7962226 6498353 ها دريافتي
 10238203 7057946 5470696 4951497 4128514 نياز محل درآمدهاي استا

 0 0 2772417 3010729 2369839 از محل درآمدهاي ملي
 6269905 5975604 8243113 7962226 6498353 ها پرداختي

 2978489 2644508 2658580 2396438 2332289 اي هزينه
 3291416 3331096 5584533 5565788 4166064 اي سرمايه هاي داراييتملك 

  عملكرد
 10238203 7057946 8237120 7961696 6467602 ها دريافتي

 10238203 7057946 5470696 4951497 4128514 از محل درآمدهاي استاني
 0 0 2766424 3010199 2339088 از محل درآمدهاي ملي

 6223061 5974320 8237120 7961696 6467602 ها پرداختي
 2977966 2644508 2658580 2396438 2332289 اي هزينه

 3245095 3329812 5578540 5565258 4135313 اي سرمايه هاي داراييتملك 
 1392استان، سال  آماريسالنامه : مأخذ

 

 



 
 
 

 37 بودجه و درآمدهاي استان

 و عمراني اي هزينهاعتبارات  -2

 2977966 ابراستان از محل درآمد عمومي بر اي هزينهاعتبارات عملكرد  ،1392در سال 
 در سال استان اجرايي هاي دستگاهعملكرد اعتبارات جاري . استده ميليون ريال بو

و سازمان مسكن ، 1391در سال الزم به ذكر است كه .است شده ارائه 2در جدول  1392
ادغام گرديده و تحت عنوان اداره كل راه و  باهمو اداره كل راه و ترابري  شهرسازي

ادغام و تحت عنوان اداره  باهمكل تعاون شهرسازي،اداره كل كار و امور اجتماعي و اداره 
كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي، و سازمان صنايع و معادن با سازمان بازرگاني ادغام و تحت 

 .اند دادهبه فعاليت خود ادامه عنوان سازمان صنعت،معدن و تجارت 
 

 )ريال ميليون(درآمد عمومي  از محلاجرايي  هاي دستگاهعملكرد اعتبارات جاري  -2جدول 
 1392 اجرايي دستگاه

 2977968 جمع
 411698 استانداري
 71040 احوال ثبتاداره كل 
 155850 و امالك اسناد ثبتاداره كل 

 31598 اداره كل اوقاف و امور خيريه
 0 اداره كل امور مالياتي فارس

 24149 اداره كل بازرسي و نظارت
 48893 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 266411 و تربيتي تأمينيو اقدامات  ها زندانه كل ادار
 17916 اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس

 72155 اداره كل ورزش و امور جوانان فارس
 104040 اداره كل دامپزشكي

 151845 اداره كل منابع طبيعي
 57465 زيست محيطاداره كل حفاظت 

 186860 اداره كل راه و شهرسازي فارس
 0 اداره كل راه و شهرسازي الرستان
 71673 اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي

 45893 اداره كل امور عشاير
 27845 اداره كل هواشناسي

 0 شوراي عالي حوزه علميه قم
 0 دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم
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 1392 اجرايي دستگاه
 0 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 0 دانشگاه پيام نور
 0 ازندگي سپاه فجر فارسبسيج س

 0 جامعه المصطفي العالميه
 0 )ره(امام خميني  پژوهشيو  آموزشيموسسه 

 0 عمومي كشور هاي كتابخانهنهاد 
 0 )ره(خميني كميته امداد امام 

 0 اداره كل گمرك
 0 نيروي انتظامي

 5615 بنياد مسكن انقالب اسالمي فارس
 61227 پايگاه انتقال خون فارس

 0 احمر فارس عيت هاللجم
 0 وپرورش فارس سازمان آموزش

 84190 سازمان صنعت،معدن و تجارت
 243416 سازمان بهزيستي

 0 اداره كل پزشكي قانوني
 496332 سازمان جهاد كشاورزي

 42357 سازمان امور اقتصادي و دارايي
 39959 سازمان تبليغات اسالمي

 3939 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي
 0 سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران

 87865 دستي و گردشگري فارس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع
 111621 شركت آب و فاضالب روستايي فارس

 0 اي فارس شركت سهامي سازمان آب منطقه
 0 شهرداري شيراز

 0 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فارس
 0 دانشگاه شيراز

 0 سازمان صداوسيماي مركز فارس
 16244 اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي

 39872 اي اداره كل آموزش فني و حرفه
 1392استان، سال  آماريسالنامه : مأخذ

 
 
 



 
 
 

 39 بودجه و درآمدهاي استان

 3245095 ابرعمراني استان از محل درآمد عمومي برعملكرد اعتبارات  1392در سال 
بيشترين . است يافته كاهشدرصد  5/2 به ميزان ريال بوده كه نسبت به سال قبل ميليون

اداره كل راه و شهرسازي مربوط به  ،سهم اعتبارات عمراني از كل اعتبارات عمراني استان
فارس شركت آب و فاضالب و ) درصد 0/9(روستايي شركت آبفا ، )درصد 7/10( فارس

 ).3جدول ( بوده است) درصد 3/7(
 

 )ميليون ريال (عمومي اجرايي از محل درآمد  هاي دستگاه عملكرد اعتبارات عمراني -3جدول 
 1392 اجرايي دستگاه

 3245059 جمع
 92057 استانداري
 1761 احوال ثبتاداره كل 
 490 و امالك اسناد ثبتاداره كل 

 952 اداره كل دادگستري
 56024 اداره كل اوقاف و امور خيريه
 282 اداره كل امور مالياتي فارس

 9401 كل فرهنگ و ارشاد اسالمياداره 
 74048 اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس

 37133 اداره كل ورزش و جوانان استان فارس
 13044 اداره كل دامپزشكي

 36317 اداره كل منابع طبيعي
 20633 زيست محيطاداره كل حفاظت 

 347812 اداره كل راه و شهرسازي فارس
 211296 ازي الرستاناداره كل راه و شهرس
 55887 اداره كل امور عشاير

 3564 و نظارتاداره كل بازرسي 
 6265 اداره كل هواشناسي

 4100 اي حرفهاداره كل آموزش فني و 
 0 استان هاي پايانهو  اي جاده ونقل حملاداره كل 

 1501 اداره كل پست
 0 كل اطالعات اداره

 4421 عي استان فارسكار و رفاه اجتما, اداره كل تعاون 
 18746 اداره كل گمرك

 0 فارس هاي فرودگاهاداره كل 
 9658 ها و اقدامات تأميني و تربيتي اداره كل زندان
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 1392 اجرايي دستگاه
 0 اداره كل بيمه سالمت

 144052 بنياد مسكن انقالب اسالمي
 1500 هاي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش

 3160 فارساي آموزشي انتقال خون  پايگاه منطقه
 0 پارك علمي و تحقيقاتي استان فارس

 0 جهاد دانشگاهي
 15392 احمر فارس جمعيت هالل

 47625 دانشگاه شيراز
 0 دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب -دانشگاه شيراز

 2000 دانشگاه صنعتي شيراز
 0 مركز آموزش عالي كازرون

 121868 اني فارسدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم
 15314 فسا...دانشكده علوم پزشكي و خدمات
 2805 جهرم...دانشكده علوم پزشكي و خدمات

 0 مجتمع آموزش علوم پزشكي گراش-دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 2449 دانشگاه پيام نور
 0 ديوان محاسبات

 0 دستي فارس سازمان صنايع
 0 سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي

 1629 ه كل پزشكي قانونيادار
 0 .سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج

 1324 سازمان امور اقتصادي و دارايي
 21591 سازمان ميراث فرهنگي،صنايع و گردشگري

 53004 وپرورش سازمان آموزش
 22727 سازمان بهزيستي

 78538 سازمان جهاد كشاورزي
 0 آوري رساني علوم و فن اي اطالع مركز منطقه

 0 .آهن جمهوري اسالمي شركت سهامي راه
 8776 هاي كشور شركت مادر تخصصي فرودگاه

 19979 هاي علميه شوراي عالي حوزه
 7198 سازمان صنعت،معدن و تجارت

 17054 سازمان تبليغات اسالمي
 100 حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي فارس

 9562 سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران
 0 هاي علمي و صنعتي سازمان پژوهش



 
 
 

 41 بودجه و درآمدهاي استان

 1392 اجرايي دستگاه
 1688 اي فارس شركت سهامي برق منطقه

 294387 شركت آب و فاضالب روستايي
 730990 اي شركت سهامي سازمان آب منطقه

 238297 شركت آب و فاضالب فارس
 0 شركت مخابرات فارس

 8376 شركت آب و فاضالب شيراز
 16686 هاي صنعتي شركت سهامي شهرك

 57785 شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري
 1497 3شركت سهامي غله و بازرگاني منطقه 

 0 شركت سهامي توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
 0 شركت ملي گاز استان فارس

 11736 شركت سهامي توزيع برق استان فارس
 1655 شركت سهامي توزيع برق شيراز

 151138 هاي استان شهرداري
 23772 ماي جمهوري اسالمي ايرانصداوسي

 1590 فرماندهي نيروي انتظامي استان فارس
 1819 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

 1850 )ره(خميني كميته امداد امام 
 0 اي علوم و فنّاوري كتابخانه منطقه

 263 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي
 2493 هاي عمومي نهاد كتابخانه

 600 ان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالميسازم
 61082 وزارت راه و شهرسازي

 780 شناسي و اكتشافات معدني كشور سازمان زمين
 119 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 165 سازمان بسيج سازندگي سپاه فجر استان فارس
 -هاي بسيج هزينه-ستاد مشترك سپاه پاسداران انقالب اسالمي 

 ارتش
27604 

 150 ديوان محاسبات كشور
 400 سازمان تعزيرات حكومتي

 5098 وزارت اطالعات
 1392استان، سال  آماريسالنامه : مأخذ
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 استاندرآمدهاي عمومي  -3

نسبت  كهميليون ريال بوده  10238204استان عملكرد درآمدهاي عمومي  1392در سال 
 از درآمدهاي استان يمالياتآمدهاي سهم در .است يافته افزايشدرصد  1/45به سال قبل 

ميزان درآمدهاي عمومي استان به تفكيك . بوده استدرصد  5/83 برابر، 1392 در سال
 .است شده ارائه 4نوع درآمد و همچنين ميزان برآورد، مصوب و تخصيص در جدول 

 
 



 
 
 

 43 بودجه و درآمدهاي استان

 ميليون ريال 1389-1392: درآمدهاي عمومي استاني -4جدول  
 1392 1391 1390 1389 شرح

 ٠B 10058968 7583717 4676788 4843869 )برآورد(اول مصوب 
 8847817 6576380 4012698 4091858 درآمدهاي مالياتي

 2309584 2256898 1570000 1068845 ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي-بند اول 
 3159098 2539773 1561594 1292200 ماليات بر درآمد-بند دوم 
 456259 322033 200209 243380 روتماليات بر ث-بند سوم 
 0 0 0 0 ماليات بر واردات-بند چهارم 
 2922876 1457676 680895 1487433 ماليات بر كاال و خدمات-بند پنجم 

 23442 33780 35507 15985 و مالكيت دولت انحصارهادرآمدهاي حاصل از 
 635862 584360 394796 449151 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كاال

 504686 316967 175440 202400 درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات
 46350 63915 50137 66250 درآمدهاي متفرقه

 811 8315 8210 18225 اي سرمايه هاي دارائيواگذاري 
 10058968 7583717 4676788 4843869 )مصوب(دوم مصوب 

 8847817 6576380 4012698 4091858 درآمدهاي مالياتي
 2309584 2256898 1570000 1068845 ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي-بند اول 
 3159098 2539773 1561594 1292200 ماليات بر درآمد-بند دوم 
 456259 322033 200209 243380 ماليات بر ثروت-بند سوم 
 0 0 0 0 ماليات بر واردات-بند چهارم 
 2922876 1457676 680895 1487433 ماليات بر كاال و خدمات-بند پنجم 

 23442 33780 35507 15985 و مالكيت دولت انحصارهادرآمدهاي حاصل از 
 635862 584360 394796 449151 درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كاال

 504686 316967 175440 202400 درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات
 46350 63915 50137 66250 درآمدهاي متفرقه

 811 8315 8210 18225 اي سرمايه هاي دارائيواگذاري 
 10238204 7057946 5470696 4951497 )عملكرد(

 8554149 5841654 4627772 4263628 درآمدهاي مالياتي
 2453017 1570215 1441131 1454569 ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي-بند اول 
 2764646 2380341 1862193 1540230 ماليات بر درآمد-بند دوم 
 388557 348190 261241 209541 ماليات بر ثروت-بند سوم 
 0 0 0 0 ماليات بر واردات-بند چهارم 
 2947929 1542908 1063207 1059288 ماليات بر كاال و خدمات-بند پنجم 

 34469 19336 17822 10819 و مالكيت دولت انحصارهادرآمدهاي حاصل از 
 820440 660889 493146 470676 از خدمات و فروش كاالدرآمدهاي حاصل 

 727221 454372 254002 137687 درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات
 101725 56145 57193 49679 درآمدهاي متفرقه

 200 25550 20761 19008 اي سرمايه هاي دارائيواگذاري 
 1392استان، سال  آماريسالنامه : مأخذ
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 45 بانكداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داريـبانك

توسط شبكه  گذاران سرمايهو اعطاي آن به  ها سپردهخلق پول از طريق جذب  
خصوصي و  انداز پسبدين ترتيب كه سيستم بانكي با تجهيز . گيرد ميبانكي صورت 

توليدي  هاي ظرفيت، نهايتاً گسترش زا اشتغالتوليدي و  هاي فعاليتهدايت آن در مسير 
بنابراين هر چه گردش پول بيشتر از طريق سيستم بانكي صورت  ؛گردد ميرا موجب 

 ها شاخص ترين مهمدر اين رابطه يكي از . گيرد، اقتصاد داراي عملكرد بهتري خواهد بود
در  ها سپردهكه روند زماني جذب  دهند مينشان  ها بررسي. باشد مي گذاري سپردهميزان 

 .استان روند رضايت بخشي بوده است
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 ها بانكي مردم نزد ها سپرده -1

استان فارس شامل  هاي بانكبر اساس اطالعات بانك مركزي مانده انواع سپرده نزد 
اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك  مؤسساتدولتي، خصوصي و همچنين  هاي بانك

بررسي روند زماني ميزان . ميليارد ريال بوده است 274939برابر  ،1392مركزي در سال 
استان در جذب  هاي بانكحكايت از موفقيت نسبي  1386-92ي دوره ط ها سپرده
 2/24 ،طي دوره مذكور ها سپردهحجم  ي ساالنهنرخ رشد متوسط . ي مردم داردها سپرده
اين متغير طي همين دوره،  ي متوسط ساالنه در سطح كشور ميزان رشد. باشد ميدرصد 

ي بانكي استان در سال ها پردهسهمچنين درصد افزايش ميزان . درصد بوده است 6/25
درصد افزايش اين . درصد محاسبه گرديده است 35برابر  1391نسبت به سال  1392

 ديگر عبارت به. درصد بوده است 5/37معادل  يادشدهشاخص در سطح كشور طي دوره 
بوده  تر پاييندر استان از كشور  ها سپردهجذب  ٴدرزمينه ها بانكعملكرد  ،1392در سال 

نشان  ،1386-92ي بانكي استان نسبت به كشور طي دوره زماني ها سپردهسهم  .است
ميزان اين . روندي كاهنده داشته است يادشدهدوره  كه ميزان اين شاخص طي دهد مي

 .است يافته كاهش ،1392درصد در سال  4به  1386درصد در سال  3/4شاخص از 
 هاي سال همهكه در  دهد مينشان در استان فارس و كشور  گذاري سپردهمقايسه سرانه 

 هاي سالدر كشور باالتر از استان بوده و هر چه به  گذاري سپرده، سرانه موردبررسيدوره 
در استان فارس  گذاري سپردهسرانه . شود مياين شكاف بيشتر  شويم مي تر نزديكپاياني 

 يافته افزايش ،1392ميليون ريال در سال  6/58به  1386ميليون ريال در سال  1/17از 
درصد و  8/22 ر،نرخ رشد متوسط ساالنه اين شاخص در استان طي دوره مذكو. است

اين ارقام در سطح . درصد بوده است 5/33معادل  1391-92ميزان افزايش آن طي دوره 
 )1(جدول . درصد بوده است 9/35و  24كشور به ترتيب 

 

 1386-92 هاي سالاستان فارس و كشور طي  گذاري سپردهي بانكي و سرانه ها سپردهميزان -1جدول 
 1392 1391 1390 1389 1387 1386 شرح

ميليارد (هاي بانكي استان فارس  سپرده
 )ريال

74877 77692 123638 151472 203684 274939 

 6844166 4977262 3866988 3187671 1943281 1741404 )ميليارد ريال(هاي بانكي كشور  سپرده
استان فارس به هاي  نسبت سپرده

 )درصد(كشور 
4/3 4 3/9 3/9 4/1 4 



 
 
 

 47 بانكداري

 1392 1391 1390 1389 1387 1386 شرح
گذاري در استان فارس  سرانه سپرده
 )ميليون ريال(

17/1 17/5 27/2 33 43/9 58/6 

ميليون (گذاري در كشور  سرانه سپرده
 )ريال

24/4 26/9 43 51/5 65/4 88/9 

 
 ...ي بانكي و سرانه ها سپردهميزان -1ادامه جدول 

 شرح
ه طي دوره نرخ رشد ساالن

 )درصد( 92-1386
درصد تغييرات طي 

 1391-92 هاي سال
 35 2/24 ي بانكي استان فارسها سپرده
 5/37 6/25 كشور ي بانكيها سپرده
 5/33 8/22 در استان فارس گذاري سپردهسرانه 
 9/35 24 در كشور گذاري سپردهسرانه 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران: مأخذ
 

 

 ها دهسپرتـركيب  -2

استان اعم از  هاي بانكي بانكي بحث شده در قسمت قبل مربوط به كليه ها سپردهمانده 
اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك مركزي بوده  مؤسساتدولتي، خصوصي و همچنين 

به اطالعات در مورد  به دليل عدم دسترسي. است اخذشدهكه از سايت بانك مركزي 
ي ها سپرده، در اين قسمت تركيب ذكرشده مؤسساتو  ها بانكي بانكي ها سپردهتركيب 

تجارت، توسعه صادرات، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن، ( ييها بانك
كه اطالعات آن در سالنامه آماري  گيرد ميقرار  موردبررسي) و صنعت و معدن ، مليملت

 .استان موجود است
كه در اين  دهد مينشان  ،1392در سال  هيادشد هاي بانكبررسي تركيب ميزان سپرده 

 درصد 34، بلندمدت گذاري سرمايهرا سپرده  ها سپردهدرصد از ميزان  6/42سال، 
درصد  12 ،انداز پس الحسنه قرض درصد 5/7، مدت كوتاه گذاري سرمايهي ها سپرده

 ،درمجموع. است داده ميتشكيل  ها سپردهدرصد را نيز ساير  9/3جاري و  الحسنه قرض
 .است داده ميتشكيل  گذاري سرمايهي ها سپردهرا  ها سپردهدرصد از ميزان  6/76
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درصد از  6/52كه حدود  دهد مينشان  ،يادشدهدر سال  ها سپردهبررسي فراواني تعداد 
است و بيشترين  داده ميتشكيل  انداز پس الحسنه قرضي ها سپردهرا  ها سپردهتعداد 
معموًال اين نوع سپرده توسط اقشار . ع سپرده بوده استمتعلق به اين نو ها سپردهدرصد 

تعداد از درصد  7/24 ،در سال مذكور. گيرد ميو بعضاً متوسط جامعه صورت  درآمد كم
 آن رادرصد  9/7و  مدت كوتاه گذاري سرمايهي ها سپردهي بانكي استان را ها سپرده
ي ها سپردهتعداد سهم . است داده ميتشكيل  بلندمدت گذاري سرمايهي ها سپرده

 .)2(جدول . درصد بوده است 4/13 ،ها سپردهجاري از كل  الحسنه قرض
 

 1392استان در پايان سال  هاي بانكنزد  ها سپردهتعداد و مبلغ انواع -2جدول 

 ها سپردهانواع 
 تعداد

 )فقره(
 مبلغ

 )ميليون ريال(

 ها سپردهسهم انواع 
 تعداد

 )درصد(
 مبلغ

 )درصد(
 100 100 222199449 16260098 جمع

 12 4/13 26560139 2176269 جاري الحسنه قرض
 5/7 6/52 16675549 8547365 انداز پس الحسنه قرض

 34 7/24 75635441 4024625 مدت كوتاه گذاري سرمايه
 6/42 9/7 94744909 1281799 بلندمدت گذاري سرمايه

 9/3 4/1 8583411 230040 ساير
 1392ي استان، سال سالنامه آمار: مأخذ

 

 

 انداز پسجاري و  الحسنه قرضي ها سپرده -2-1

 هاي بانكاستان شامل  هاي بانكجاري نزد  الحسنه قرضي ها سپرده، ميزان 1392در سال 
و  ، مليتجارت، توسعه صادرات، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن، ملت

ي بانكي ها سپردهدرصد از كل  12ه كه ميليون ريال بود 26560139صنعت و معدن معادل 
اهميت اين نوع سپرده كه در اقتصاد از آن تحت . است داده ميمزبور را تشكيل  هاي بانك

 ها سپردهاست كه قسمتي از اين  جهت ازآن شود مي برده نامي ديداري ها سپردهعنوان 
در اختيار  اه سپردهو بقيه  شود مي داشته نگه ها بانكذخيره قانوني در  عنوان به

 .گيرد ميو در مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور قرار  گذاران سرمايه
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 هاي حسابو پرداخت بهره به  طرف ازيك ها بانكبديهي است در صورت افزايش كارايي 
بيشتر از طريق نظام بانكي صورت  دادوستدهاجاري، حجم مبادالت و  الحسنه قرض

البته امروزه . كند ميكشور كمك شايان توجهي  و اين مسئله به رونق اقتصادي گيرد مي
، قسمتي دهند مينسبت به قبل با توجه به خدمات بيشتري كه به مشتريان ارائه  ها بانك

 .كنند مياز اين دين را ادا 
مزيت اين نوع . باشد مي انداز پس الحسنه قرض سپرده ،الحسنه قرضي ها سپردهنوع ديگر 

 از اقشار مختلف جامعه  انداز پسآن است كه مبادرت به جذب  گذاري سپردهاز 
هاي اندك قشرهاي ضعيف جامعه انداز پس، حتي ها سپردهدر اين نوع از  .كند مي

رواج  هرچند. گيرد ميو اين منابع در مسير رشد و توسعه اقتصادي جامعه قرار  آوري جمع
و  در جامعه تقويت شود ندازا پسكه فرهنگ  گردد ميموجب  گذاري سپردهاين نوع از 

اقتصادي جامعه مدد  هاي چرخهاي اندك جامعه نيز جهت گردش انداز پسبتوان حتي از 
 گذاري سپردهاعطاي سود اين نوع  درروش بايست مي رسد مي به نظرجست ولي 

 .آورد به عمل تجديدنظر) كشي قرعه(
جمعًا به مبلغ  ازاند پس الحسنه قرضفقره سپرده  8547365، تعداد 1392در سال 

بر اين اساس در سال . مزبور موجود بوده است هاي بانكميليون ريال نزد  16675549
 الحسنه قرض هاي حسابدر  گذار سپردهتوسط هر  گذاري سپردهمذكور متوسط ميزان 

متوسط  طور به گذار سپردههر  ديگر عبارت به. هزار ريال بوده است 1951معادل  انداز پس
شاخص مذكور ميزان . نموده است گذاري سپرده ها حسابيال در اين نوع هزار ر 1951

نمايان  خوبي بهرا  ها حسابدر اين نوع  گذار سپردهتوسط هر  گذاري سپردهاندك 
را اين نوع  يادشده هاي بانكي ها سپردهدرصد از كل ميزان  5/7 ،در سال مذكور. سازد مي
 .است داده ميتشكيل  ها سپردهاز 

 

 

 گذاري سرمايهي ها پردهس -2-2

با استفاده از اين . است بااهميتدر اقتصاد بسيار  گذاري سرمايهي ها سپردهكاربرد و نقش 
بر دو  گذاري سرمايهي ها سپرده. گردد مي، كنترل و نظارت بر اقتصاد ميسر ها سپردهنوع 
 بلندمدتو  مدت كوتاه: اند نوع
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به مبلغ  مدت كوتاه گذاري ايهسرمفقره سپرده  4024625تعداد  ،1392در سال 
بر اين اساس در سال . مزبور موجود بوده است هاي بانكميليون ريال نزد  75635441

 گذاري سرمايه هاي حسابدر  گذار سپردهتوسط هر  گذاري سپردهمتوسط ميزان ، مذكور
كه متوسط  دهد ميشاخص فوق نشان . هزار ريال بوده است 18793، مدت كوتاه

 به نظربا عنايت به نرخ تورم . باشد ميدر استان پائين  ها حسابدر اين  گذاري سپرده
است  اي بهرهداليل پائين بودن شاخص مذكور، پائين بودن نرخ  ترين مهميكي از  رسد مي

ي ها سپردهدرصد از كل ميزان  34 ،در سال مذكور. گيرد ميتعلق  ها حسابكه به اين 
 .است داده ميل تشكي ها سپردهاستان را اين نوع از 

به مبلغ  بلندمدت گذاري سرمايهفقره سپرده  1281799همچنين در سال مذكور، تعداد 
متوسط  ،در سال مذكور. مزبور موجود بوده است هاي بانكميليون ريال نزد  94744909

، بلندمدت گذاري سرمايه هاي حسابدر  گذار سپردهتوسط هر  گذاري سپردهميزان 
ي ها سپردهدرصد از كل ميزان  6/42 ،يادشدهدر سال . ه استهزار ريال بود 73916

 .اختصاص داشته است ها سپردهمزبور به اين نوع از  هاي بانك
 
 
 

 استان هاي بانكعملكرد  -3
 ٴدرزمينه، بهترين عملكرد را ها سپردهدرصد ميزان  22با جذب  ملت، بانك 1392در سال 

به ترتيب با  تجارتو  ملي، بانك ملتنك پس از با. هاي استان داشته استجذب سپرده
 ترين پايين، يادشدهدر سال . اند داشتهبعدي قرار  هاي ردهدرصد در  1/16و  1/19جذب 

) درصد 2/0( صنعت و معدنو بانك ) درصد 1/0( توسعه صادراتعملكرد مربوط به بانك 
 )3(جدول . بوده است

 
 مبالغ به ميليون ريال 1392ينگي در سال جذب نقد ٴدرزمينهاستان  هاي بانكعملكرد -3جدول 

 ها درصد سپرده ها سپردهمبلغ  نام بانك
 1/16 35725366 تجارت

 1/0 229861 توسعه صادرات
 2/6 13727442 سپه

 9/6 15411283 رفاه كارگران
 8/14 32879953 صادرات
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 ها درصد سپرده ها سپردهمبلغ  نام بانك
 3/6 14080645 كشاورزي

 3/8 18344200 مسكن
 22 48796079 ملت
 1/19 42481088 ملي

 2/0 523532 صنعت و معدن
 100 222199449 جمع
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

 

 تسـهيالت اعطائي -4

تجارت، توسعه  هاي بانكاستان شامل  هاي بانكجمع كل مانده تسهيالت اعطايي 
و صنعت و معدن در  ، مليصادرات، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن، ملت

از افزايشي  1391ميليون ريال بوده كه نسبت به سال  122212649معادل  1392سال 
استان در  هاي بانكاز كل مانده تسهيالت اعطايي . درصد برخوردار بوده است 1/71معادل 

درصد در بخش صنعت و معدن،  7/21درصد در بخش كشاورزي،  1/18برابر  1392سال 
 شده تزريقدرصد در بخش خدمات  8/32و درصد در بخش مسكن و ساختمان  5/27

جذب اعتبارات و بخش  ٴدرزمينهبيشترين عملكرد را  خدمات،بخش  ديگر عبارت به. است
مقايسه تركيب جذب اعتبارات . اند داشتهكمترين عملكرد را در اين زمينه  ،كشاورزي

ر گوياي اين مطلب است كه د ،1392و  1391 هاي سالاقتصادي در  هاي بخش برحسب
كاسته شده و به سهم  مسكن و ساختمانخدمات و  هاي بخشاز سهم  1392سال 
ميزان رشد مانده تسهيالت . افزوده گرديده است صنعت و معدن،كشاورزي و  هاي بخش

 ،كشاورزي و صنعت و معدن هاي بخشدر  1391-92استان طي دوره  هاي بانكپرداختي 
تا  خدماتدرصد در بخش  8/14ي از ميزان رشد تسهيالت پرداخت. چشمگير بوده است

ميزان تسهيالت  ،يادشدهطي دوره . متغير بوده است ،كشاورزيدرصد در بخش  1/71
درصد  1/38و  4/69ه ترتيب صنعت و معدن و مسكن و ساختمان ب هاي بخشپرداختي به 

 )5(جدول . افزايش داشته است
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عمده  هاي بخش برحسب غيردولتيه بخش استان ب هاي بانكميزان مانده تسهيالت پرداختي -5جدول 
 ميليون ريال: مبلغ واحد اقتصادي

 سال
 

 اقتصادي هاي بخش

 1392سال  1391سال 
درصد تغييرات مبالغ 

 مبلغ 1391-92دوره طي 
 سهم

 )درصد(
 مبلغ

 سهم
 )درصد(

 1/71 1/18 22121688 8/14 12931404 كشاورزي
 4/69 7/21 26486555 8/17 15633764 صنعت و معدن

 1/38 5/27 33576464 7/27 24311427 مسكن و ساختمان
 8/14 8/32 40027942 7/39 34856182 خدمات

 3/39 100 122212649 100 87732777 جمع
 1392و  1391 هاي سال ،سالنامه آماري استان: مأخذ

 

 ها سپردهشاخص نسبت تسهيالت اعطايي به  -6

استان فارس شامل  هاي بانكواع سپرده نزد بر اساس اطالعات بانك مركزي مانده ان
اعتباري غير بانكي داراي مجوز بانك  مؤسساتدولتي، خصوصي و همچنين  هاي بانك

مانده ميزان تسهيالت  كه درحاليبوده،  ميليارد ريال 274939برابر  1392مركزي در سال 
تسهيالت  بر اين اساس نسبت مانده. ميليارد ريال بوده است 172570اعطايي معادل 

اين نسبت در . گرددميدرصد محاسبه  8/62در سال مذكور برابر  ها سپردهاعطايي به 
استان فارس از حيث ميزان  ،1392در سال . درصد بوده است 2/67معادل  1391سال 

به  و اردبيل ايالم، لرستان هاي استانو  29رتبه  حائزكشور  هاي استاندر بين  شاخص فوق
 .اند بوده اول تا سوم هاي رتبه حائز، 3/127و  135، 6/153معادل  يهاي نسبتترتيب با 

اقتصادي و رونق اقتصادي  هاي فعاليتبديهي است بهبود نسبت فوق باعث افزايش سطح 
 .گردد مي
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 تجارت خارجي

 صادرات غيرنفتي استان فارس -1
 ميزان و روند صادرات -1-1
 اسفندماهماهه منتهي به پايان  12بر اساس نتايج آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران در  

 ميليون دالر بوده كه 598برابر  1392در سال  استان غيرنفتيمجموع صادرات ، 1392
 منفي، ناشي از روند ميزان كاهشاين . است يافته كاهشرصد د 43، قبلنسبت به سال 

سال نسبت به  1392در سال  و فرش دستباف معدن ،كشاورزي، صنعت هاي بخشصادرات 
 .بوده است قبل

 
و  صـنعت مربوط به بخـش   ارزش ازلحاظ ، بيشترين سهم از صادرات استان1392در سال 

ميـزان  حداكثر  ،1392تا  1388دوره  طي. بوده است فرش دستبافكمترين آن مربوط به 
 1388و حداقل مقـدار آن در سـال    )ميليون دالر 1050( 1391در سال  ،صادرات غيرنفتي

 ).1جدول ( بوده است )ميليون دالر 394(
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 ميليون دالر 1388-1392 :استان غيرنفتي ارزش صادرات -1جدول 
 سال 
 

 شرح

 
1388 

 
1389 1390 1391 1392 

 درصد تغييرات
 92-1391 

- 43 598 1050 3/483 372 0/394 جمع
- 25 209 279 2/187 3/106 1/106 صنعت
- 52 197 417 4/43 3/60 3/69 معدن

- 42 180 311 4/183 4/145 2/160 كشاورزي
- 72 12 43 3/69 60 4/58 دستي صنايعفرش و 

 فارس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: مأخذ

 

 استان غيرنفتيادي در صادرات اقتص هاي بخشسهم  -1-2

 33درصد و  35معدني به ترتيب با  و صنايع، بخش صنعت و بخش معدن 1392در سال 
در . اند دادهدرصد، بيشترين سهم را در كل صادرات غيرنفتي استان به خود اختصاص 

 ).2جدول ( است يافته كاهشنسبت به سال قبل  ها بخش، ارزش صادرات همه 1392سال 
 
 درصد -ميليون دالر  1389-1392: استان فارس غيرنفتيتركيب صادرات  -2جدول  

 سال
 شرح 

1389 1390 1391 1392 
 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

 100 598 100 1050 100 3/483 100 372 كل
 35 209 5/26 279 7/38 2/187 5/28 3/106 صنعت
 33 197 7/39 417 9/8 4/43 2/16 3/60 معدن

 30 180 6/29 311 9/37 4/183 1/39 4/145 كشاورزي
 2 12 4 43 3/14 3/69 1/16 60 دستي صنايعفرش دستباف و 

 فارس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: مأخذ

 
بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، داليل كاهش ميزان صادرات  

كااليي به شرح زير  هاي گروهبل بر اساس نسبت به سال ق 1392سال استان در  غيرنفتي
 :بوده است
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كاهش صادرات اين بخش عمدتًا به دليل كاهش صادرات صنايع : محصوالت صنعتي -1
شيميايي و پتروشيمي بوده كه خود متأثر از سوآپ كود اوره توسط پتروشيمي شيراز با 

 .پتروشيمي پرديس در منطقه ويژه عسلويه بوده است
روزه صادرات شركت نفت  40صادرات اين بخش ناشي از توقف كاهش : مواد معدني -2

 شده اعمال هاي تحريمتأسيسات در استان و همچنين  اي دورهپاسارگاد به دليل تعميرات 
 .بوده است المللي بين

يكي از داليل عمده كاهش ارزش صادرات بخش كشاورزي، كاهش صادرات : كشاورزي -3
 .وده استميليون دالري پسته و انجير خشك ب 102

عمده كاهش آمار صادرات اين بخش ناشي از ايجاد محدوديت در : فرش دستباف -4
بوده كه به دليل عدم دسترسي به ) در حمل هوايي(اظهار مبدأ توليد كاالهاي صادراتي 

و پرداخت فرش، اغلب  وشو شستناوگان حمل هوايي مناسب و همچنين امكانات 
 .پذيرد مين صورت صادرات فرش كشور از مبدأ گمركات تهرا

 

 سهم استان در صادرات غيرنفتي كشور -1-3

 1392 تا 1388دوره  در، سهم صادرات غيرنفتي استان در كل صادرات غيرنفتي كشور 
استان  غيرنفتيسهم صادرات همچنين . است شده محاسبهدرصد  9/1برابر  طور متوسط به

 42 بـه ميـزان   بت به سال قبـل درصد بوده كه نس 9/1در مقايسه با كشور،  1392در سال 
 ).3جدول (است  يافته كاهشدرصد 

 
 1388 -1392: صادرات غيرنفتي استان دركل صادرات غيرنفتي كشور سهم -3جدول  

 سال
 شرح

1388 1389 1390 1391 1392 
 درصد تغييرات

 92-1391 
سهم استان در كل صادرات غيرنفتي 

 )درصد(كشور 
85/1 41/1 10/1 3/3 9/1 42 -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و صنعت، معدن و تجارتوزارت  ريزي برنامهمعاونت : أخذم

 
 ،1392در سال  بر اساس گزارش عملكرد تجارت خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

. اند بودهكشور را دارا  غيرنفتيدرصد از كل صادرات  9/86، ارزش ازنظرده استان كشور 
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 غيرنفتيصادرات مذكور، نشان از رتبه پايين  هاي استاندر بين استان فارس عدم حضور 
 .)4جدول ( استان در مقايسه با كل كشور دارد

 
 )ميليون دالر( 1392در سال استان  دهكشور به تفكيك  غيرنفتيارزش صادرات  -4جدول 

 ارزش استان رديف
 7789 تهران 1
 7124 بوشهر 2
 4067 خوزستان 3
 2153 اصفهان 4
 1914 خراسان رضوي 5
 1219 آذربايجان شرقي 6
 888 كرمان 7
 771 مركزي 8
 670 آذربايجان غربي 9

 633 يزد 10
 4105 ها استانساير  11
 31333 كل كشور 12

 24، نماگر شماره وزارت صنعت، معدن و تجارت ريزي برنامهمعاونت : مأخذ

 
 
 

 تجارت از طريق گمرك استان -2

هـزار تـن بـه     845 از طريق گمركات فارس برابر صادرشدهكاالهاي  مقدار 1392در سال 
درصد نسبت بـه سـال    2/38ارزش، به ميزان  ازلحاظبوده كه ميليون دالر  7/199ارزش 

كل صادرات غيرنفتي استان در سال  باارزشاين مقدار در مقايسه . است يافته افزايشقبل 
درصد از كل صادرات غيرنفتي استان،  4/33كه  دهد مينشان  ،)ميليون دالر 598( 1392

سهم گمركات فارس از صادرات كاال  ترتيب اين به. است صادرشدهاز طريق گمركات فارس 
 .)5جدول ( است يافته افزايشدرصد  8/153نسبت به سال قبل،  1392در سال 
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 1388-92: از طريق گمركات استان صادرشدهمقدار و ارزش كاالهاي  -5جدول 
 درصد -ميليون دالر -هزار تن

 سال
 شرح

1388 1389 1390 1391 1392 
 درصد تغييرات

92-1391 
 2/604 2/845 0/120 2/85 5/121 7/136 مقدار
 8/122 7/199 1/144 7/176 8/129 0/119 ارزش

 8/153 4/33 7/13 8/25 6/34 2/30 سهم از كل صادرات
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
 

ارزش واردات  ،1392در سال  رش تحليلي گمرك جمهوري اسالمي ايرانبر اساس گزا
درصد  7/11ميليون دالر بوده كه نسبت به سال قبل،  5/280گمرك شيراز برابر 

واردات  باارزشارزش واردات گمرك شيراز در مقايسه  همچنين سهم. است يافته كاهش
 ).7جدول (درصد بوده است  57/0گمركات كل كشور، 

 
 1392و  1391 هاي سالگمرك استان و كشور در  واردات اي مقايسه آمار -7جدول 

 درصد -ميليون دالر -هزار تن

 
 1392 اسفندماهفروردين تا  1391 اسفندماهفروردين تا 

 درصد تغييرات
 ارزش وزن

 سهم
 ارزش وزن

 سهم
 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

- 7/11- 6/15 57/0 14/0 5/280 5/46 59/0 14/0 318 1/55 فارس
- 5/7- 9/14 100 100 6/49421 2/33568 100 100 8/53450 39481 كشور

 1392 سال ماهه دوازدهگمرك جمهوري اسالمي ايران، آمار تجارت خارجي : مأخذ

 
 

و  سهم صادرات .است شده ارائه 8در جدول  1392تجاري استان در سال  هاي شاخص
 .درصد بوده است 32درصد و  68 به ترتيب استان تيغيرنفاز كل ارزش تجارت واردات 
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 1392تجاري استان در سال  هاي شاخص -8جدول 

ارزش 
صادرات 
 غيرنفتي

 )ميليون دالر(

 ارزش واردات
 )دالر ميليون(

حجم تجارت 
 غيرنفتي

 )دالر ميليون(

نسبت 
 صادرات

به  غيرنفتي
 واردات

نسبت واردات 
 به صادرات

 غيرنفتي

 صادراتسهم 
از كل ارزش 

تجارت 
 غيرنفتي

 )درصد(

 وارداتسهم 
از كل ارزش 

تجارت 
 غيرنفتي

 )درصد(
0/598 5/280 5/878 1/2 5/0 0/68 0/32 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و گمرك جمهوري اسالمي ايران: مآخذ

 
 

 بازرگاني هاي تعاوني -3

 :شرح زير بوده است بهتعاوني فعال استان واحد  هاي شركتتعداد  1392در سال 
نفر شاغل و  2075نفر عضو،  16545با  توليدكنندگاننياز  تأمينواحد تعاوني  116 -الف

 ).9جدول (ميليون ريال سرمايه  16065
 

 1389-1392: نياز توليدكنندگان تأمينتعاوني فعال  هاي شركتمشخصات عمومي  -9جدول 

 سال
 نياز توليدكنندگان تأمين

 )ميليون ريال(سرمايه  )نفر(شاغالن  )نفر(د اعضاء تعدا تعداد شركت
1389 152 15497 3132 16141 
1390 111 15090 1765 17814 
1391 112 16425 2040 15937 
1392 116 16545 2075 16065 

 1392سالنامه آماري استان، سال  :خذأم

 
 

نفر  5555عضو،  نفر 426249با  كنندگان مصرفنياز  تأمينواحد شركت تعاوني  241 -ب
 ).10جدول ( ميليون ريال سرمايه 99406شاغل و 
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 1388-1392: كنندگان مصرفنياز  تأمينتعاوني  هاي شركتمشخصات عمومي -10جدول 

 سال
 كنندگان مصرفنياز  تأمين

 )ميليون ريال(سرمايه  )نفر(شاغالن  )نفر(تعداد اعضا  تعداد شركت
1388 233 423758 5130 95504 
1389 236 424530 5488 96478 
1390 237 425030 5493 96678 
1391 237 425030 5493 96678 
1392 241 426249 5555 99406 

 1392سالنامه آماري استان، سال  :خذأم

 
 31766نفر شاغل و  193نفر عضو،  851با نياز صنوف خدماتي  تأمينواحد تعاوني  16 -پ

 ).11جدول (ميليون ريال سرمايه 
 

 1388-92: نياز صنوف خدماتي تأمين هاي شركتمشخصات عمومي  -11جدول 

 سال
 نياز صنوف خدماتي تأمين

 )ميليون ريال(سرمايه  )نفر(شاغالن  )نفر(تعداد اعضا  تعداد شركت
1388 9 491 152 28828 
1389 13 777 172 28924 
1390 13 777 172 28924 
1391 15 843 184 31755 
1392 16 851 193 31766 

 1392سالنامه آماري استان، سال  :خذأم

 
تعداد اعضاء اين  .است بودهواحد  181تعاوني روستايي  هاي شركتتعداد  1392 در سال
 ).12جدول (است  بودهنفر  1089 ها آننفر و تعداد شاغالن  309494 ها شركت

 
 1388- 92 :تعاوني روستايي هاي شركتات عمومي مشخص -12جدول 

 داد شركتعت سال
 تعداد اعضا

 )نفر(
 )نفر( شاغالن

 سرمايه
 )ريال ميليون(

 ذخيره قانوني
 )ريال ميليون(

1388 188 344217 1439 73763 143616 
1389 188 345667 1387 68352 145715 
1390 187 340554 1146 66937 76281 
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 داد شركتعت سال
 تعداد اعضا

 )نفر(
 )نفر( شاغالن

 سرمايه
 )ريال ميليون(

 ذخيره قانوني
 )ريال ميليون(

1391 185 346578 1089 71066 106444 
1392 181 309494 1089 86878 94374 

 1392سالنامه آماري استان، سال  :خذأم

 
 

تعداد . واحد بوده است 26تعاوني روستايي  هاي اتحاديهتعداد  1392همچنين در سال 
ميليون  25830داراي  ها اتحاديهاين . نفر بوده است 195يادشده  هاي شركتشاغالن 

 ).13ل جدو( اند بودهميليون ريال سرمايه  100594ريال ذخيره قانوني و 
 

 1388-92 :تعاوني روستايي هاي اتحاديهمومي مشخصات ع -13جدول 

 سال
تعداد 
 اتحاديه

 هاي شركتتعداد 
 عضوتعاوني 

 شاغالن
 )نفر(

 سرمايه
 )ريال ميليون(

 ذخيره قانوني
 )ريال ميليون(

1388 24 214 232 22364 70147 
1389 24 215 225 23151 95211 
1390 24 216 225 20823 91471 
1391 26 214 232 23767 97777 
1392 26 231 195 25830 100594 

 1392سالنامه آماري استان، سال  :خذأم

 
تعداد . شركت بوده است 63برابر  1392تعاوني فرش دستباف در سال  هاي شركتتعداد 

 ).14جدول (است  بودهنفر  1918نفر و  4220 ها شركتاعضاء و شاغلين اين 
 

 1388-92 :فرش دستباف تعاوني فعال هاي شركتت عمومي مشخصا -14جدول 

 تعداد شركت سال و شهرستان
 تعداد اعضا

 )نفر(
 )نفر(شاغالن 

 سرمايه
 )ميليون ريال(

1388 40 3908 1525 575 
1389 43 3930 1550 629 
1390 52 4137 1768 533 
1391 58 4184 1854 939 
1392 63 4220 1918 964 

 1392ماري استان، سال سالنامه آ: مأخذ
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 تجارت داخلي

به تعـداد  ( دولتي، مقدار خريد گندم داخلي استان توسط شركت بازرگاني 1391در سال  
كه نسـبت بـه سـال    ميليون ريال بوده  2593384هزار تن به ارزش  570برابر ، )مركز 71

ان اسـت  شـده  خريـداري وزن گندم . است يافته كاهشدرصد  4/19و  2/35 قبل به ترتيب
درصد بوده كه نسبت به سال قبل  8/27، در مقايسه با كشور شركت بازرگاني دولتيتوسط 
 ).16و  15ول اجد(است  يافته افزايش

 
 

 - 1389 هاي سالمقدار و ارزش خريد گندم داخلي استان توسط شركت بازرگاني دولتي در  -15جدول 
1391  

 ميليون ريال -هزار تن

 شرح

1389 1390 1391 
 گندم وزن

خريداري
 شده

 ريالي ارزش
 تعداد
 مراكز

 گندم وزن
خريداري

 شده
 ريالي ارزش

 تعداد
 مراكز

 گندم وزن
خريداري

 شده

 ارزش
 ريالي

 تعداد
 مراكز

 71 2593384 570 97 3218222 884 105 3864329 1139 فارس
 359 8824823 2044 749 19180064 5382 862 33964870 10198 كشور
سهم 

 )درصد(
11/2 11/4 12/2 16/4 16/7 12/9 27/8 29/3 19/7 

 1391آمارنامه شركت بازرگاني دولتي ايران، : مأخذ

 

 انبارها

و  6انبار سرپوشيده معمـولي   تعداد ،واحد 3 تعداد سيلوهاي گندم استان ،1392در سال 
. انـد  داشـته  هزار تـن ظرفيـت   510برابر  درمجموعكه  واحد بوده 8 بودهانبار روباز  تعداد

تن بوده كه نسبت بـه سـال قبـل     179208همچنين موجودي اول سال سيلوهاي استان 
 667079به سيلو شامل خريد از داخل استان به ميزان  واردشدهگندم . است يافته افزايش

تحويل بـه  نيز شامل  از سيلو صادرشدهگندم . بوده استتن  26500 ها استاناز ساير تن و 
تـن بـوده و    181336بـه ميـزان    تحويل به ساير سيلوهان و ت 564000به ميزان  كارخانه

 ).18 و 17جداول (است تن بوده  127451موجودي آخر سال نيز 
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 هزار تن ها آنتعداد و ظرفيت سيلوهاي داير و نوع انبار ذخيره گندم -16جدول 

 سال
 نوع انبار ذخيره گندم سيلوي گندم

 ظرفيت تعداد
 روباز سرپوشيده معمولي

 ظرفيت تعداد ظرفيت دادتع
1388 3 155 19 542 9 460 
1389 3 155 20 582 9 460 
1390 4 155 7 180 9 460 
1391 3 155 6 155 8 200 
1392 3 155 6 155 8 200 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
 تن عملكرد سيلوهاي گندم در استان -17جدول 

 سال
موجودي اول 

 سال

 گندم صادرشده از سيلو ه سيلوگندم واردشده ب
موجودي آخر 

 سال
خريد از داخل 

 استان
از ساير 

 ها استان
از خارج 

 كشور
تحويل به 

 كارخانه
شده به  تحويل

 ساير سيلوها
1388 171883 1005343 0 36097 486526 657208 296468 
1389 297962 1138780 0 0 638635 478827 319280 
1390 297962 889000 0 5950 720000 358432 114480 
1391 114480 596883 0 23356 526830 29513 178376 
1392 179208 677079 26500 0 564000 181336 127451 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ



 
 
 

 63 تورم و هزينه و درآمد خانوار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورم و هزينه و درآمد خانوارتـ

 ها قيمتشاخص  -1

بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شاخص  1392، در سال 1390سال پايه  بر اساس
 9/31 ،)ميزان تورم(درصد تغيير آن نسبت به سال قبل و بوده  7/170 شهري استان،

بهاي كاالها و شاخص ) 1390ال پايه بر اساس س( 1391در سال . است شده محاسبهدرصد 
 بودهدرصد  4/29و ميزان تورم بوده  4/129خدمات مصرفي خانوارهاي شهري استان 

 ).1جدول (است 
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 1388 -92: شهري استان خانوارهايشاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي  -1جدول 
 1392 *1391 1390 1389 1388 شرح

 7/170 4/129 1/260 7/216 4/195 شاخص
 9/31 4/29 0/20 9/10 2/8 تورم

 .است تغييريافته 1390به  1383، سال پايه از 1391در سال  *
 )1390= سال پايه ( 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
كه  دهد مي درصد تغييرات شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري، نشان

درصد تغيير شاخص  ،1392در سال . است بوده ربيشتكاالها  از در كدام گروه ميزان تورم
 شده محاسبهدرصد  9/31 ،نسبت به سال قبل كاالها و خدمات خانوارهاي شهري قيمت
درصد  4/51ميزان آن  بوده كه دخانياتگروه قيمت مربوط به  درصد تغيربيشترين . است
 پوشاك و كفش و خانگي لوازممبلمان و ، هتل و رستوران هاي گروه، بعدازآن. است بوده

قيمت نيز مربوط به گروه  درصد تغييركمترين . اند داشتهقيمت را  درصد تغييربيشترين 
 ).2جدول (است بوده  ارتباطات

 
 1388-92 :منتخب كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري هاي گروهشاخص قيمت  -2جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 كاالها و خدمات هاي گروه
 يراتدرصد تغي

92-1391 
 9/31 7/170 4/129 1/260 7/216 4/195 شاخص كل

 2/40 7/208 148 8/300 244 4/215 ها آشاميدنيو  ها خوراكي
 4/51 3/286 1/189 228 3/223 3/214 دخانيات

 4/43 4/195 3/136 3/263 2/211 3/188 پوشاك و كفش
 4/21 9/139 2/115 6/243 6/209 8/198 ها سوختمسكن، آب، برق، گاز و ساير 

 5/44 4/202 140 237 8/200 185 و تعمير و نگهداري خانگي لوازممبلمان و 
 7/39 174 5/124 5/302 2/257 1/217 بهداشت و درمان

 3/34 168 1/125 2/220 4/174 7/152 ونقل حمل
 9/8 2/121 4/111 8/100 8/99 8/99 ارتباطات

 4/31 1/170 5/129 6/192 4/164 1/145 تفريح و امور فرهنگي
 4/11 9/122 4/110 2/253 0/224 9/200 آموزش

 4/46 2/213 6/145 2/291 9/253 8/222 رستوران و هتل
 6/23 4/188 4/152 276 0/228 7/205 كاالها و خدمات متفرقه

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ



 
 
 

 65 تورم و هزينه و درآمد خانوار

 درآمد سرانه -2
كه نسبت به سال  شده محاسبهميليون ريال  9/74درآمد سرانه استان برابر  1391در سال 

 9/95، برابر 1391در سال درآمد سرانه كشور . است يافته افزايشدرصد  9/26قبل، 
درآمد سرانه در كشور  پانزدهمبر اين اساس، استان فارس رتبه . ميليون ريال بوده است

 ).3جدول (را به خود اختصاص داده است 
 

 ميليون ريال 1387-91: ان و كشوردرآمد سرانه است -3جدول 

 1391 1390 1389 1388 1387 شرح
 درصد تغييرات

91-90 
 8/49 9/74 0/50 2/42 2/36 5/32 درآمد سرانه استان
 4/17 0/98 5/83 5/63 1/53 4/50 درآمد سرانه كشور

-  15 14 15 16 16 رتبه استان
 ات مربوطهو محاسب 1392سالنامه آماري استان و كشور، سال : مأخذ

 

 توزيع درآمد و ضريب جيني -3

 چگونگي توزيع درآمد گيري اندازه هايمعياريكي از شاخص ضريب جيني 
، ضريب جيني با استفاده از نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد 1392در سال  .باشد مي 

 .است شده محاسبهمركز آمار ايران  وسيله بهسطح مناطق شهري و روستايي، در  خانوار
بهبود وضعيت توزيع درآمدها در مناطق شهري و  دهنده نشان آمده دست بهنتايج 

به  1390در سال  35/0از  شهري ضريب جيني كه طوري به. روستايي استان بوده است
در مورد ضريب جيني روستايي نيز وضعيت به . است يافته كاهش 1392در سال  30/0

 يافته كاهش 32/0به  33/0ني روستايي از ضريب جي كه طوري به. همين منوال بوده است
 ).4جدول ( است

 
 1390-92: ضريب جيني شهري و روستايي استان -4جدول 

 1392 1391 1390 شرح
 30/0 36/0 35/0 ضريب جيني شهري

 32/0 35/0 33/0 ضريب جيني روستايي
 1392نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار، سال  -مركز آمار ايران :مأخذ
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 هاي شهري و روستاييهزينه ساالنه خانوار -4

ميليون ريال بوده  198ساالنه يك خانوار شهري استان،  هاي هزينه، متوسط 1392در سال 
تغيير براي يك خانوار ميزان اين . است يافته افزايشدرصد  5/0كه نسبت به سال قبل 

 ).5جدول (درصد بوده است  25شهري كشور 
 

 ميليون ريال 1388-92: ساالنه يك خانوار شهري استان و كشور هاي نههزيمتوسط  -5جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 عنوان
 درصد تغييرات

91-90 
 5/0 198 197 150 146 115 فارس
 25 9/205 2/164 7/132 6/113 1/99 كشور

 1392سالنامه آماري استان و كشور، سال : مأخذ

 

 129ساالنه يك خانوار روستايي استان،  هاي هزينه، متوسط 1392همچنين در سال 
اين تغيير براي . است يافته كاهشدرصد  2/7ميليون ريال بوده كه نسبت به سال قبل 

 ).6جدول (درصد بوده است  4/19يك خانوار روستايي كشور 
 

 لميليون ريا 1388-92: ساالنه يك خانوار روستايي استان و كشور هاي هزينهمتوسط  -6جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 عنوان
 درصد تغييرات

91-90 
- 2/7 0/129 3/139 2/108 7/97 4/76 فارس
 4/19 6/129 1/108 9/83 4/68 2/59 كشور

 1392سالنامه آماري استان و كشور، سال : مأخذ

 
 غيرخوراكي خانوارهاي استان هاي هزينهسهم  -5

 توان مي يابد، كاهش ها هزينهدر كل  اكيغيرخور هاي هزينهدوره اگر سهم يك در طول 
غيرخوراكي خانوار افزايش  هاي هزينهو چنانچه سهم  يافته كاهشگفت سطح رفاه خانوار 

 .است يافته افزايشگفت رفاه خانوار رو به  توان مييابد، 
به  شهري و روستايي خانوارهايدر هزينه ساالنه  غيرخوراكي هاي هزينه، سهم 1392در سال 

در هزينه ساالنه  غيرخوراكي هاي هزينهسهم  .درصد بوده است 5/57درصد و  1/74 ترتيب



 
 
 

 67 تورم و هزينه و درآمد خانوار

و در مورد  يافته افزايشنسبت به سال قبل  1392استان در سال هاي شهري خانوار
گفت وضعيت  توان مي اساساين  بر. استخانوارهاي روستايي تغيير چنداني نيافته 

است  بهبوديافته در مقايسه با سال قبل 1392استان در سال  شهري خانوارهايرفاهي 
 ).7جدول (
 

 1388-92 :شهري و روستايي خانوارهايغيرخوراكي در هزينه ساالنه  هاي هزينهسهم  -7جدول 
 سال

 منطقه
1388 1389 1390 1391 1392 

 1/74 8/72 76 0/78 1/77 )درصد(شهري 
 5/57 6/57 65 9/65 9/68 )درصد(روستايي 

 1392ماري استان، سال سالنامه آ: مأخذ

 

 منابع درآمدي خانوارهاي استان -6

، بـه ترتيـب   بگيـري  حقـوق ، درآمدهاي متفرقه و درآمـد از  1392تا  1388 هاي سالطي 
 ، سـهم 1392در سـال  . انـد  داشتهبيشترين سهم را در منابع درآمدي خانوارهاي شهري 

ـ   يافته افزايشنسبت به سال قبل  ،بگيري حقوقدرآمد از  هم درآمـدهاي متفرقـه   ولـي س
 ).8جدول ( است يافته كاهش

 
 1388-92: انواع منابع درآمد برحسبسهم متوسط درآمد خالص ساالنه يك خانوار شهري  -8جدول 

 سال
 نوع درآمد

1388 1389 1390 1391 1392 

 100 100 100 100 100 )درصد(جمع 
 4/31 6/27 1/24 8/29 1/33 بگيري حقوقدرآمد از 

 2/13 4/11 7/11 1/14 5/13 يبخش عموم 
 1/0 08/0 28/0 15/0 22/0 بخش تعاوني 
 0/18 1/16 1/12 5/15 3/19 بخش خصوصي 

 8/14 7/16 9/18 2/16 9/17 درآمد از مشاغل آزاد
 5/1 2/1 6/1 9/1 4/2 كشاورزي 
 3/13 5/15 3/17 3/14 4/15 غير كشاورزي 

 7/53 5/55 8/56 8/53 9/48 درآمدهاي متفرقه
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
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درآمدهاي متفرقه و درآمـد از   ،1392تا  1388 هاي سالدر مورد خانوارهاي روستايي طي 
، به ترتيب بيشترين سهم در منابع درآمدي خانوارهاي روسـتايي اسـتان را   بگيري حقوق
 ).9جدول . (است قرارگرفتهو درآمد از مشاغل آزاد در رتبه بعدي  داشته

 

 1388-92:نوع منابع درآمد برحسبسهم متوسط درآمد خالص ساالنه يك خانوار روستايي  -9جدول 
 سال

 نوع درآمد
1388 1389 1390 1391 1392 

 100 100 100 100 100 )درصد(جمع 
 1/29 8/24 6/23 5/29 5/37 بگيري حقوقدرآمد از 

 8/2 1/5 0/6 4/6 8/10 بخش عمومي 
 1/0 1/0 07/0 03/0 48/0 بخش تعاوني 
 2/26 5/19 5/17 23 1/26 بخش خصوصي 

 9/28 7/28 1/26 3/28 22 درآمد از مشاغل آزاد
 0/17 8/16 1/17 3/13 2/13 كشاورزي 
 8/11 9/11 9 9/14 8/8 غير كشاورزي 

 0/42 3/46 2/50 42 3/40 درآمدهاي متفرقه
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

و  1391 هاي سالط درآمد ساالنه يك خانوار شهري و روستايي استان در مقايسه متوس
 .است شده ارائه 10در جدول  1392

 

 1392و  1391 هاي سالمقايسه متوسط درآمد ساالنه يك خانوار شهري و روستايي استان در  -10جدول 
 ميليون ريال

 درآمدها
 درصد تغييرات 1392 1391

 ددرص مبلغ درصد مبلغ 92-1391

ي
هر

ش
 

- 3/6 100 4/193 100 4/206 متوسط كل
 6/17 5/31 8/60 25 3/51 بگيري حقوقدرآمد از 

- 7/31 8/14 7/28 20 4/41 درآمد از مشاغل آزاد
- 2/11 7/53 9/103 55 6/113 درآمدهاي متفرقه

يي
ستا

رو
 

 8/5 100 2/127 100 6/120 متوسط كل
 37 2/29 1/37 1/23 8/27 بگيري حقوقدرآمد از 

 9/5 8/28 7/36 4/28 3/34 درآمد از مشاغل آزاد
 4/10 0/42 4/53 5/48 5/58 درآمدهاي متفرقه

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ



 
 
 

 69 توليد ناخالص داخلي استان

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توليد ناخالص داخلي استان

 Gross( اي منطقه، توليد ناخالص داخلي اي منطقه هاي حسابمؤلفه در  ترين مهم
Domestic Production per Region) شاخص  ترين مهم عنوان بهكه  باشد مي

 همورداستفاد اي منطقهوسيعي در سطح اقتصاد  طور بهاقتصادي  هاي فعاليت گيري اندازه
و خدمات نهايي كه در داخل  كاالهااز ارزش كليه  عبارت است GDPR. گيرد ميقرار 

 .شود ميتوليد  يك سالطي  )استان(مرزهاي جغرافيايي يك منطقه 
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 توليد ناخالص داخلي استان و كشور به قيمت بازار -1

ليارد مي 351170، محصول ناخالص داخلي استان فارس به قيمت بازار معادل 1391در سال 
 7372182(درصد از كل توليد ناخالص داخلي كشور  8/4ريال بوده كه سهمي معادل 

شاخص  ازلحاظاين استان  يادشدهدر سال . را به خود اختصاص داده است) ميليارد ريال
 .كشور كسب نموده است هاي استانرتبه پنجم را در بين  موردبحث
ميليارد ريال  556139استان معادل  اقتصادي هاي فعاليتستانده كل  ،يادشدهدر سال 

 داده مياقتصادي كشور را تشكيل  هاي فعاليتدرصد از كل  6/4بوده كه سهمي معادل 
اقتصادي استان معادل  هاي فعاليتمصرف واسطه كل  موردبحثهمچنين در سال . است

 هاي فعاليتدرصد از كل مصارف واسطه  4/4ميليارد ريال بوده كه سهمي معادل  207986
 .اقتصادي كشور را به خود اختصاص داده است

 اقتصادي نشان  هاي فعاليتبررسي شاخص نسبت مصرف واسطه به ستانده كل 
درصد و در استان  2/39كه ميزان اين شاخص در سال مذكور در كل كشور معادل  دهد مي

 يها فعاليتدرصد ارزش ستانده كل  4/37 ديگر عبارت به. بوده استدرصد  4/37فارس، 
. دهد ميتشكيل  افزوده ارزشدرصد آن را  6/62اقتصادي استان را مصرف واسطه و 

ي كه داراي نسبت مصارف واسطه به ستانده كمتري هاي فعاليتبديهي است رشته 
عوامل توليد نظير نيروي انساني، سرمايه  رابينبيشتري  افزوده ارزش توانند مي، باشند مي

 .)1(جدول نمايند توزيع ... و 
 

 ميليارد ريال: واحد 1391مقادير حساب توليد استان فارس و كشور در سال -1جدول 

 افزوده ارزش مصرف واسطه ستانده شرح
 محصول ناخالص داخلي

 به قيمت بازار
 351170 348153 207986 556139 استان
 7372182 7303963 4702681 12006644 كشور

 8/4 8/4 4/4 6/4 )درصد(نسبت استان به كشور 
 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ

 
، رتبه پنجم را در 1391ميزان توليد ناخالص داخلي در سال  ازلحاظاستان فارس  هرچند

شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه داراي  ازلحاظكشور دارا بوده است اما  هاي استانبين 



 
 
 

 71 توليد ناخالص داخلي استان

كشور  هاي استانبين  را در پانزدهموضعيت چندان مناسبي نيست و از اين لحاظ رتبه 
ميليون ريال  7/75 ،ميزان اين شاخص در سال مذكور براي اين استان. حائز بوده است

و اختالف  باشد ميپائين تر ) ميليون ريال 97( يكشوربوده است كه از متوسط 
همچون  هايي استاناز  يادشدهميزان اين شاخص در سال . دهد ميرا نشان  اي مالحظه قابل

بعد از انقالب اسالمي  ).2(بوده است جدول  تر پايينو قزوين  سمنانيالم، هرمزگان، ا
توريسم و صنعت، رشد اقتصادي استان بطئي  ٴدرزمينهاستان فارس  هاي پتانسيلعليرغم 

كه  هرچند اند نبودهبخصوص صنايع استان از پيشرفت چشمگيري برخوردار . بوده است
اقتصادي مواجه  هاي بخشقايسه با ساير در بخش كشاورزي با تحوالت بيشتري در م

 .ايم بوده
 

 1391در سال  ها آنكشور و رتبه  هاي استانتوليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي سرانه -5جدول 

 استان
 )ميليون ريال(سرانه توليد ناخالص داخلي  )ميليارد ريال( يداخلتوليد ناخالص 

 رتبه ميزان رتبه )درصد(سهم  ميزان
 16 71/2 6 3/6 267084 شرقي ذربايجانآ

 29 50/3 14 2/1 156793 غربي آذربايجان
 23 61/6 24 1/1 77460 اردبيل

 9 104/6 3 7 514973 اصفهان
 13 78/7 10 2/6 193276 البرز
 10 97/6 28 0/7 54949 ايالم

 1 250/4 7 3/6 264171 بوشهر
 5 146/9 1 24/5 1808207 تهران

 24 60/2 29 0/7 54451 بختياري و چهارمحال
 25 53 31 0/5 39236 جنوبي خراسان
 20 66/2 4 5/5 402403 رضوي خراسان
 28 50/3 30 0/6 44204 شمالي خراسان

 2 166/6 2 10/4 765453 خوزستان
 18 67/4 26 0/9 69148 زنجان
 8 105/1 27 0/9 67401 سمنان

 31 38/9 20 1/4 100985 بلوچستان و سيستان
 15 75/7 5 4/8 351170 فارس
 11 91/3 18 1/5 110818 قزوين

 19 66/9 23 1/1 78389 قم
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 استان
 )ميليون ريال(سرانه توليد ناخالص داخلي  )ميليارد ريال( يداخلتوليد ناخالص 

 رتبه ميزان رتبه )درصد(سهم  ميزان
 27 50/5 25 1 75925 كردستان

 14 76/8 9 3/1 228892 كرمان
 17 68/3 16 1/8 133394 كرمانشاه

 3 163/4 19 1/5 109301 بويراحمد و كهگيلويه
 30 49/8 22 1/2 90046 گلستان
 21 64/5 13 2/2 161084 گيالن

 26 52/5 21 1/3 92992 لرستان
 12 83/3 8 3/5 258089 مازندران
 6 115/2 12 2/2 164531 مركزي

 7 112/4 11 2/5 181014 هرمزگان
 22 63 17 1/5 111347 همدان

 4 149 15 2/1 152730 يزد
 - - - 2/6 192265 منطقه فرا

 - 97 - 100 7372182 كشور كل
 1391كشور،  هاي استانآمار ايران، حساب توليد  مركز: مأخذ

 

 

 

 عمده اقتصادي در حيات اقتصادي استان هاي بخشجايگاه  -2

 ميليارد ريال  351170، ميزان توليد ناخالص داخلي استان معادل 1391در سال 
درصد  4/26بخش كشاورزي،  افزوده ارزشدرصد آن به  7/18كه از اين رقم معادل  بوده

بخش ساختمان و  افزوده ارزشدرصد آن به  4/6بخش صنعت و معدن،  افزوده زشارآن به 
درصد  9/0همچنين . بخش خدمات اختصاص داشته است افزوده ارزشدرصد آن به  6/47

بررسي . است داده مياز توليد ناخالص داخلي استان را خالص ماليات بر واردات تشكيل 
جدول . ، كشاورزي استعملكردي خدماتيكه اقتصاد استان داراي  دهد ميفوق نشان 

)3( 
 
 



 
 
 

 73 توليد ناخالص داخلي استان

 ميليارد ريال: واحد 1391عمده اقتصادي استان در سال  هاي بخش افزوده ارزش-3جدول 

 اقتصادي هاي بخش
 افزوده ارزش

 )درصد(سهم  ميزان
 18/7 65777 كشاورزي

 26/4 92741 صنعت و معدن
 6/4 22592 ساختمان
 47/6 167043 خدمات

 0/9 3017 ات بر وارداتخالص مالي
 100 351170 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار

 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ

 
 
 
 

 بخش كشاورزي -2-1

 :است تفكيك قابلاين بخش به چهار زير بخش 
 زراعت و باغداري -
 و شكار زنبورعسلدامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و  -
 جنگلداري -
 يگيريماه -
ميليارد ريال  65777معادل  1391بخش كشاورزي استان در سال  افزوده ارزشكل  

درصد آن متعلق به زير بخش زراعت و باغداري،  4/85از اين ميزان معادل . بوده است
 زنبورعسلدرصد آن متعلق به زير بخش دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و  5/13

درصد آن به بخش ماهيگيري  6/0بخش جنگلداري بوده و متعلق به درصد،  5/0و شكار، 
 .اختصاص داشته است

كشاورزي، زير بخش زراعت و  هاي بخشدر بين زير  گردد ميكه مشاهده  گونه همان
 )4(جدول . باشد ميباغداري نقش غالب را در حيات اقتصادي استان دارا 
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 1391ان فارس در سال بخش كشاورزي است هاي فعاليترشته  افزوده ارزش-4جدول 
 )ميليارد ريال: واحد(

 اقتصادي هاي بخشزير 
 افزوده ارزش

 )درصد(سهم  ميزان
 85/4 56152 زارعت و باغداري

 13/5 8891 و شكار زنبورعسلدامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و 
 0/5 359 جنگلداري
 0/6 375 ماهيگيري

 100 65777 جمع
 1391كشور،  هاي اناستحساب توليد : مأخذ

 

 بخش صنعت و معدن -2-2
 :شود مياين بخش به سه زير بخش عمده زير تقسيم 

 معدن -
 صنعت -
 تأمين آب و برق و گاز طبيعي -

 

ميليارد  92741معادل  1391بخش صنعت و معدن استان در سال  افزوده ارزش 
زير بخش  افزوده ارزشدرصد آن متعلق به  9/7از اين ميزان معادل . ريال بوده است

متعلق به  ،درصد 9/41بخش صنعت و  افزوده ارزشمتعلق به  ،درصد 2/50معدن، 
 )5(جدول . باشد ميبخش تأمين آب و برق و گاز طبيعي  افزوده ارزش

 
 
 
 

 )ميليارد ريال: واحد( 1391بخش صنعت و معدن استان فارس در سال  هاي فعاليترشته  افزوده ارزش-5جدول 

 صنعت و معدن هاي بخشزير 
 افزوده ارزش

 )درصد(سهم  ميزان
 7/9 7342 معدن

 50/2 46589 صنعت
 41/9 38811 تأمين آب و برق و گاز طبيعي

 100 92741 جمع
 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ
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تأمين آب صنعت و معدن، زير بخش  هاي زير بخشدر بين  گردد ميكه مشاهده  گونه همان
. اختصاص داده است به خودرا ) درصد 9/41( افزوده ارزشبيشترين  ز طبيعي،و برق و گا

ساخت مواد و  درصد، 35، صنايع غذائي با سهمي معادل )ساخت(در زير بخش صنعت 
حاصل از  هاي فرآوردهساخت كك و  درصد و 7/20محصوالت شيميايي با سهمي معادل 

را  افزوده ارزشين بيشتر درصد، 6/12با سهمي معادل  اي هسته هاي سوختتصفيه نفت و 
نقش كمرنگي را در  رشته فعاليت ساخت فلزات اساسي،. اند دادهبه خود اختصاص 

درصد  4/2تنها  ،موردبررسيدر سال  كه طوري به. كند مياقتصادي استان ايفا  هاي فعاليت
 )6(جدول . اختصاص داشته است اين فعاليت، به )ساخت(زير بخش صنعت  افزوده ارزش

 
 1391استان فارس در سال  )ساخت(بخش صنعت  هاي فعاليترشته  افزوده ارزش-6جدول 

 

 )ساخت(صنعت  هاي زير بخش
 )ميليارد ريال( افزوده ارزش
 )درصد(سهم  ميزان

 35 16308 ها آشاميدنيساخت محصوالت غذايي و انواع 
 0 0 ساخت محصوالت از توتون و تنباكو

 2/9 1335 ساخت منسوجات
 0/1 44 و رنگ كردن خز آوري عملساخت پوشاك، 

 0 5 دباغي و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي
 0/5 230 ساخت چوب و محصوالت چوبي

 0/2 73 ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي
 0/1 35 شده ضبط هاي رسانهانتشار، چاپ و تكثير 

 12/6 5881 اي هسته هاي سوختحاصل از تصفيه نفت و  هاي فرآوردهساخت كك و 
 20/7 9658 ساخت مواد و محصوالت شيميايي

 3 1387 ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك
 11/5 5336 غيرفلزيساخت ساير محصوالت كاني 

 2/4 1116 ساخت فلزات اساسي
 5/6 2586 محصوالت و تجهيزات جز بهساخت محصوالت فلزي فابريكي 

 0/7 333 نشده در جاي ديگر نديب طبقهو تجهيزات  آالت ماشينساخت 
 0 0 دفتري، حسابداري و محاسباتي آالت ماشينساخت 
 1/6 735 نشده در جاي ديگر بندي طبقهبرقي  هاي دستگاهو  آالت ماشينساخت 

 0/5 253 و وسايل ارتباطي ها دستگاهساخت راديو و تلويزيون و 
 0/2 98 اع ساعتساخت ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي و ابزار دقيق و انو

 0/5 228 ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر
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 )ساخت(صنعت  هاي زير بخش
 )ميليارد ريال( افزوده ارزش
 )درصد(سهم  ميزان

 0 19 ونقل حملساخت ساير تجهيزات 
 1/8 833 نشده در جاي ديگر بندي طبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 0/2 97 بازيافت
 100 46589 جمع
 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ

 

 بخش سـاختمان -2-3
 ميليارد ريال  22592معادل  1391بخش ساختمان استان در سال  هافزود ارزش

مسكوني و ساير  هاي ساختمانمحدوده و قلمرو اين فعاليت شامل احداث . بوده است
صنعتي، آموزشي، بهداشتي،  هاي ساختمانشامل  ها ساختمانساير . است ها ساختمان

و، بند، تونل، پل، جاده، زير بنايي از قبيل سد، سيل هاي ساختمانورزشي، تجاري و 
 هاي ساختمانتعميرات اساسي و جزئي . باشد مي، فرودگاه، مترو و خط انتقال نيرو آهن راه

 .شود ميموجود نيز در اين فعاليت منظور 
اقتصادي در فرآيند  هاي بخشدر اكثر  توليدشده اي واسطهبخش ساختمان از كاالهاي 

اين بخش باعث تحرك در اكثر  هاي ليتفعا، تحرك در كند ميتوليد خود استفاده 
 رونق ديگر  غيرمستقيم طور بهلذا رونق اين بخش  گردد مياقتصادي ديگر  هاي بخش

اين بخش در  افزوده ارزش، 1391در سال . اقتصادي را در پي خواهد داشت هاي فعاليت
از  شدهياددر سال . است داده ميدرصد توليد ناخالص داخلي استان را تشكيل  4/6استان 

 6/56مسكوني و  هاي ساختمانبه زير بخش  ،درصد 4/43اين بخش،  افزوده ارزشكل 
 )7(جدول . ، اختصاص داشته استها ساختماندرصد به زير بخش ساير 

 
 ميليارد ريال: واحد 1391ساختمان استان فارس در سال  هاي بخشزير  افزوده ارزش-7جدول 

 

 ساختمان هاي بخشزير 
 افزوده ارزش

 )درصد( سهم ميزان
 43/4 9805 مسكوني هاي ساختمان

 56/6 12787 ها ساختمانساير 
 100 22592 جمع

 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ
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 بخش خدمـات -2-4

 ميليارد ريال  167043معادل  1391بخش خدمات استان در سال  افزوده ارزش 
 :گردد يمزير بخش عمده تقسيم  9اين بخش به  .بوده است

 ، تعمير وسايل نقليه و كاالهافروشي خرده، فروشي عمده -
 هتل و رستوران -
 ، انباري داري و ارتباطاتونقل حمل -
 مالي هاي گري واسطه -
 وكار كسبمستغالت، كرايه و خدمات  -
 تأمين اجتماعي اداره امور عمومي، دفاعي و -
 آموزش -
 اجتماعي مددكاريبهداشت و  -
 ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي -

، فروشي عمده« ،»وكار كسبمستغالت، كرايه و خدمات « هاي بخش، 1391در سال 
به » و انبارداري و ارتباطات ونقل حمل«و  »، تعمير وسايل نقليه و كاالهافروشي خرده

بخش  ودهافز ارزشبيشترين سهم را در  ،درصد 3/11و  5/26، 27ترتيب با سهمي معادل 
 هاي بخشدر بين زير  افزوده ارزشكمترين سهم  ،يادشدهدر سال  .اند داشتهخدمات 

ساير خدمات عمومي، اجتماعي، و بخش ) درصد 8/1(خدمات به بخش هتل و رستوران 
 )8(جدول  .اختصاص داشته است) درصد 9/2( شخصي و خانگي

 

 
 ميليارد ريال: واحد 1391ر سال خدمات استان فارس د هاي بخشزير  افزوده ارزش -8جدول 

 خدمات هاي بخشزير 
 افزوده ارزش

 )درصد( سهم ميزان
 26/5 44206 تعمير وسايل نقليه و كاالها فروشي خرده، فروشي عمده

 1/8 2943 هتل و رستوران
 11/3 18968 ، انبارداري و ارتباطاتونقل حمل

 3/7 6241 مالي هاي گري واسطه
 27 45071 وكار كسب دماتو خمستغالت، كرايه 

 9 15000 اداره امور عمومي، دفاعي و تأمين اجتماعي
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 خدمات هاي بخشزير 
 افزوده ارزش

 )درصد( سهم ميزان
 8/8 14770 آموزش

 9 14996 اجتماعي مددكاريبهداشت و 
 2/9 4848 ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي

 100 167043 جمع
 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ

 

 اقتصادي استان يها فعاليتمزيت نسبي رشته  -3
از رابطه  )Revealed Comparative Advantage( آشكارشدهشاخص مزيت نسبي 

 :آيد مي به دستزير 
 

 
 
 
 
 

اقتصادي استان داراي مزيت نسبي  هاي بخشاز  يك كدامكه  دهد مينشان  RCAشاخص 
 استان را در توليد موردنظريك بخش اقتصادي  افزوده ارزشاين شاخص سهم . است

همان بخش اقتصادي كشور را در توليد  افزوده ارزشناخالص داخلي استان با سهم 
يك بود آن بخش  از تر بزرگ RCAاگر . دهد ميناخالص داخلي كشور مورد مقايسه قرار 

يا مساوي يك بود فاقد مزيت نسبي  تر كوچكدر استان داراي مزيت نسبي است و اگر 
يار اصلي اين شاخص جهت تعيين مزيت نسبي، ذكر اين نكته ضروري است كه مع. است

بالقوه قابليت توسعه  طور بهلذا ممكن است يك بخش اقتصادي . باشد مي افزوده ارزش
مناسب در آن بخش صورت نگرفته است و  گذاري سرمايهداشته و داراي مزيت باشد اما 

ين، اين شاخص، بنابرا؛ پائيني داشته باشد RCA رو ازاينآن پائين باشد و  افزوده ارزش
 .كند مي گيري اندازهمزيت نسبي بالفعل را 

رشته فعاليت اقتصادي استان،  72، در بين گردد مي، مشاهده 9كه در جدول  طور همان
، »و وسايل ارتباطي ها دستگاهراديو، تلويزيون و «بيشترين مزيت نسبي به فعاليت ساخت 

 در استان iبخش  افزوده ارزش

 اخالص داخلي استانتوليد ن
 در كشور i بخش افزوده ارزش

 توليد ناخالص داخلي كشور

RCAi= 
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اين خصوص از  در و گرفته ناماستان فارس قطب الكترونيك كشور . اختصاص دارد
با توجه به زمينه مساعد رشد و گسترش صنايع . چشمگيري برخوردار است هاي قابليت

فزاينده به لوازم الكترونيكي، شرايط بسيار مناسبي براي  هاي نيازمنديالكترونيك و 
 يادشدهليت ميزان شاخص مزيت نسبي براي فعا. باشد ميصنايع فراهم  گونه اينتوسعه 

 .بوده است 81/2معادل  1391ستان در سال در ا
) 24/2( زراعت و باغداريپس از فعاليت مذكور، بيشترين مزيت نسبي استان در بخش 

. استاقتصادي استان  هاي بخش ترين مهمبخش زراعت و باغداري يكي از  .است
ص اختصا به خودرا  افزوده ارزشرشته فعاليت اقتصادي بيشترين  72در بين  كه طوري به

وسيع  هاي دشتاستان به دليل شرايط آب و هوايي متنوع، ). درصد 99/15(داده است 
اصلي توليد محصوالت زراعي و باغي  هاي كانونكشاورزي و امكانات مناسب يكي از 

زراعي زير كشت رتبه سوم  هاي زمينميزان  ازلحاظاين استان . گردد ميكشور محسوب 
و در خصوص توليد غالت همواره مقام اول كشور  باشد ميكشور حائز  هاي استانرا در بين 

در  اي دانههمچنين مقام اول سطح زير كشت و توليد ذرت . دهد ميرا به خود اختصاص 
كشور به استان فارس اختصاص دارد و در ساير محصوالت زراعي و باغي نيز داراي 

 هاي بخشي، پس از بخش زراعت و باغدار. باشد ميمناسب در سطح كشور  هاي رتبه
از حيث مزيت نسبي ) 96/1(و برق ) 14/2( ها آشاميدنيساخت محصوالت غذايي و انواع 

 .بعدي قرار دارند هاي اولويتدر 
و دباغي و ) 0,01( آهن راه هاي فعاليترشته فعاليت، رشته  72در بين  موردبررسيدر سال 

زيت نسبي در استان م ترين پايينداراي ، )03/0(پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي 
رشته فعاليت ساخت محصوالت از توتون و  دو ٴدرزمينهگفتني است كه استان . اند بوده

 )9(جدول  .آبي فعاليتي نداشته است ونقل حملو  تنباكو
 

  1391سال -اقتصادي استان فارس هاي فعاليتمقادير حساب توليد و مزيت نسبي رشته -9جدول  
 درصد: سهم ؛ريال ميليارد :مبالغ

 ها فعاليتشرح 
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزوده ارزش
 استان

 افزوده ارزشسهم 
 استان GDPاز 

 افزوده ارزشسهم 
 كشور GDPاز 

شاخص 
مزيت 
 نسبي

 2/24 7/15 15/99 56152 22724 78877 زراعت و باغداري
دامداري، مرغداري، پرورش 
كرم ابريشم و زنبورعسل و 

26932 18040 8891 2/53 2/99 0/85 
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 ها فعاليتشرح 
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزوده ارزش
 استان

 افزوده ارزشسهم 
 استان GDPاز 

 افزوده ارزشسهم 
 كشور GDPاز 

شاخص 
مزيت 
 نسبي

 شكار
 1/17 0/09 0/1 359 84 443 جنگلداري
 0/26 0/41 0/11 375 255 630 ماهيگيري

 0/19 8/94 1/66 5843 248 6092 نفت خام و گاز طبيعي
 0/4 1/07 0/43 1498 367 1865 ساير معادن

ساخت محصوالت غذايي و 
 ها انواع آشاميدني

56040 39732 16308 4/64 2/17 2/14 

ساخت محصوالت از توتون و 
 تنباكو

0 0 0 0 0/05 0 

 0/95 0/4 0/38 1335 1558 2893 ساخت منسوجات
آوري و  ساخت پوشاك، عمل
 رنگ كردن خز

119 75 44 0/01 0/04 0/31 

دباغي و پرداخت چرم و ساير 
 محصوالت چرمي

14 8 5 0 0/06 0/03 

 0/64 0/1 0/07 230 245 475 ساخت چوب و محصوالت چوبي
ساخت كاغذ و محصوالت 

 كاغذي
463 390 73 0/02 0/07 0/28 

هاي  انتشار، چاپ و تكثير رسانه
 شده ضبط

78 43 35 0/01 0/06 0/17 

هاي  ساخت كك و فرآورده
حاصل از تصفيه نفت و 

 اي هاي هسته سوخت
17007 11125 5881 1/67 3/29 0/51 

ساخت مواد و محصوالت 
 شيميايي

15271 5613 9658 2/75 2/86 0/96 

ساخت محصوالت از الستيك و 
 پالستيك

4886 3499 1387 0/39 0/39 1/01 

ساخت ساير محصوالت كاني 
 غيرفلزي

9887 4551 5336 1/52 1/31 1/16 

 0/15 2/07 0/32 1116 609 1726 ساخت فلزات اساسي
ساخت محصوالت فلزي 

آالت و  جز ماشين فابريكي به
 تجهيزات

6198 3612 2586 0/74 0/64 1/15 

آالت و تجهيزات  ساخت ماشين
 بندي نشده در جاي ديگر طبقه

763 430 333 0/09 0/45 0/21 

 0 0/03 0 0 2 2آالت دفتري،  ساخت ماشين
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 ها فعاليتشرح 
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزوده ارزش
 استان

 افزوده ارزشسهم 
 استان GDPاز 

 افزوده ارزشسهم 
 كشور GDPاز 

شاخص 
مزيت 
 نسبي

 حسابداري و محاسباتي
آالت و  ساخت ماشين

بندي  هاي برقي طبقه دستگاه
 نشده در جاي ديگر

1880 1145 735 0/21 0/3 0/7 

و و تلويزيون، ساخت رادي
 ها و وسايل ارتباطي دستگاه

495 242 253 0/07 0/03 2/81 

ساخت ابزار پزشكي، ابزار 
اپتيكي، ابزار دقيق و انواع 

 ساعت
204 107 98 0/03 0/09 0/32 

ساخت وسايل نقليه موتوري، 
 تريلر و نيم تريلر

605 377 228 0/06 0/47 0/14 

ساخت ساير تجهيزات 
 ونقل حمل

145 126 19 0/01 0/07 0/08 

ساخت مبلمان و مصنوعات 
 بندي نشده در جاي ديگر طبقه

2376 1543 833 0/24 0/35 0/68 

 0/73 0/04 0/03 97 161 258 بازيافت
 0/63 1/55 0/98 3444 1535 4978 برق

 1/96 4/92 9/64 33842 1663 35505 توزيع گاز طبيعي
 1/61 0/27 0/43 1525 891 2417 آب

 1/1 2/54 2/79 9805 12469 22274 هاي مسكوني انساختم
 1/32 2/75 3/64 12787 19054 31840 ها ساير ساختمان

فروشي،  فروشي، خرده عمده
 تعمير وسايل نقليه و كاالها

62836 18630 44206 12/59 14/34 0/88 

 1/15 0/17 0/2 698 104 803 هتل و خوابگاه
 0/81 0/79 0/64 2244 2861 5105 رستوران

 0/01 0/16 0 6 15 21 آهن راه
 0/85 5/57 4/74 16659 5837 22496 اي ونقل جاده حمل
 0/86 0/06 0/05 191 75 266 اي ونقل لوله حمل

 0 0/07 0 0 0 0 ونقل آبي حمل
 1/37 0/1 0/13 469 1223 1692 ونقل هوايي حمل

 0/23 0/57 0/13 456 221 677 خدمات پشتيباني و انبارداري
 0/24 1/43 0/34 1187 1108 2295 پست و مخابرات

 0/67 1/66 1/12 3917 2009 5927 بانك
هاي مالي و  گري ساير واسطه

 ها هاي جنبي آن فعاليت
395 54 341 0/1 0/41 0/24 
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 ها فعاليتشرح 
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزوده ارزش
 استان

 افزوده ارزشسهم 
 استان GDPاز 

 افزوده ارزشسهم 
 كشور GDPاز 

شاخص 
مزيت 
 نسبي

 0/79 0/71 0/56 1982 542 2525 بيمه
 خدمات واحدهاي مسكوني

 شخصي
37449 6736 30714 8/75 8/01 1/09 

 واحدهاي مسكوني خدمات
 اجاري

10283 1944 8340 2/37 2/23 1/07 

 1/02 0/5 0/51 1782 1228 3010 خدمات واحدهاي غيرمسكوني
 0/57 0/26 0/15 517 97 614 خدمات دالالن مستغالت

 0/68 1/56 1/06 3719 1359 5078 وكار كرايه و خدمات كسب
 0/69 0/91 0/63 2196 474 2670 امور عمومي

 0/83 1/09 0/9 3169 661 3830 شهري خدمات
 1/3 1/56 2/02 7109 2592 9701 امور دفاعي
 0/85 0/67 0/57 2009 252 2262 امور انتظامي

 1/1 0/13 0/15 517 173 690 تأمين اجتماعي اجباري
 1/32 0/88 1/16 4071 409 4480 آموزش ابتدائي دولتي

 1/09 0/03 0/03 119 42 161 آموزش ابتدائي خصوصي
متوسطه عمومي و  آموزش

 اي دولتي متوسطه فني و حرفه
6747 725 6022 1/71 1/16 1/48 

متوسطه عمومي و  آموزش
اي  متوسطه فني و حرفه

 خصوصي
180 41 139 0/04 0/06 0/65 

 0/92 0/65 0/6 2105 637 2741 آموزش عالي دولتي
 1/12 0/42 0/47 1664 517 2181 آموزش عالي خصوصي

 1/24 0/06 0/08 273 78 351 ساالن دولتي وزش بزرگآم
 1/33 0/08 0/11 378 179 557 ساالن خصوصي آموزش بزرگ

 1/45 1/52 2/2 7738 1001 8739 بهداشت و درمان دولتي
 1/43 1/31 1/87 6561 1625 8187 بهداشت و درمان خصوصي

 1/27 0/04 0/05 163 56 218 دامپزشكي
 0/65 0/23 0/15 534 129 663 مددكاري اجتماعي

 0/58 1/03 0/6 2103 596 2698 و ورزشي تفريحي، فرهنگي
 1/02 0/1 0/1 358 696 1055 مذهبي و سياسي

 1/3 0/52 0/68 2387 534 2921 ساير خدمات
 - 99/07 99/14 348153 207986 556139 جمع

 - 0/93 0/86 3017 - - خالص ماليات بر واردات
 - 100 100 351170 - - داخليتوليد ناخالص 

 1391كشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ 



 
 
 

 83 توليد ناخالص داخلي استان

 رشد توليد ناخالص اسمي استان -4

درصد برخوردار  34از رشدي برابر  1390-91توليد ناخالص داخلي اسمي استان طي دوره 
 .، بوده است)درصد 4/18(كشور از رشد توليد ناخالص داخلي اسمي  باالتربوده كه 
 4/23از رشد متوسط ساالنه ، 1385-91طي دوره  ،ميزان اين شاخص در استانهمچنين 

درصد  7/20متوسط ساالنه رشدي برابر  طور بهدر سطح كشور  ودرصد برخوردار بوده 
 .داشته است

از رشدي  1390-91همچنين توليد ناخالص داخلي سرانه استان به قيمت جاري طي دوره 
طي  .درصد برخوردار بوده است 1/17از رشدي برابر  درصد و در سطح كشور 8/32برابر 
، درصد و در كشور 1/22 ،در استان يادشدهرشد متوسط ساالنه شاخص ، 1385-91دوره 

 )10(جدول  .درصد بوده است 2/19
 

 1385-91 هاي سالمحصول ناخالص داخلي استان و كشور به قيمت جاري طي -10جدول 

 شرح
 استان

1385 1387 1389 1390 1391 

ي
ت جار

قيم
توليد ناخالص داخلي به  

 )ميليارد ريال(قيمت بازار 
99240 144319 191267 262028 351170 

توليد ناخالص داخلي سرانه 
 )ميليون ريال(به قيمت بازار 

22/9 32/6 42/2 57 75/7 

 
 

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

 شرح
 كشور

1385 1387 1389 1390 1391 

ي
ت جار

قيم
 توليد ناخالص داخلي به 

 )ميليارد ريال(قيمت بازار 
2382675 3655196 4752123 6225660 7372182 

 توليد ناخالص داخلي سرانه
 )ميليون ريال( به قيمت بازار

33/8 50/4 63/6 82/8 97 

 نشريات مركز آمار ايران مختلف، هاي سالكشور،  هاي استانحساب توليد : مأخذ
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 85 وپرورش آموزش

 
 

 بخش دوم
 

 اجتماعي و فرهنگي ،وضعيت اقتصادي
 استان فارس

 
 و فرهنگي امور اجتماعي

 امور زيربنايي

 امور توليدي
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 87 وپرورش آموزش

 
 

U و فرهنگي اجتماعيامور 
 

 وپرورش آموزش -

 آموزش عالي -

 بهداشت و درمان -

 اجتماعي تأمينبهزيستي و  -

 فرهنگ و هنر -

 و جهانگردي گردي ايران -

 بدني تربيت -

 امور قضايي -
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 وپرورش آموزش

 ميـزان باسوادي در استان -1

 6، ميـزان باسـوادي در جمعيـت    1390بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
. درصـد بـوده اسـت    8/84درصـد و   3/86ساله و باالتر استان فارس و كشور به ترتيب 

در كشـور  ( درصد 3/83درصد و  3/89رتيب ميزان باسوادي در مردان و زنان استان به ت
 4/89استان به ترتيب  روستاييو باسوادي در نقاط شهري و  )درصد 1/81درصد و  4/88

، 1390در سال  .بوده است )درصد 1/75و  6/88در كشور به ترتيب (درصد  9/79درصد و 
 و اصـفهان  ،يزد تهران، البرز، سمنان، هاي استاندي بعد از ميزان باسوا ازنظراستان فارس 

 .است قرارگرفتهقم در رتبه هفتم 
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 تعداد سواد آموزان استان -2

نفـر   4326دوره نهضت سوادآموزي استان،  سال بزرگ، تعداد سوادآموزان 1392در سال 
درصـد از ايـن تعـداد     44. اسـت  يافتـه  كاهشدرصد  5/48بوده كه نسبت به سال قبل، 

، 1392همچنين در سال . اند بودهمناطق روستايي  سوادآموز، در مناطق شهري و مابقي در
درصد آن در منـاطق   44كالس نهضت سوادآموزي در استان وجود داشته كه  863تعداد 

 ).1جدول (شهري بوده است 
 

نقـاط   برحسـب نهضت سوادآموزي اسـتان   سوادآموزيدوره  هاي كالسو  سال بزرگسوادآموزان  -1جدول 
 1389-92: شهري و روستايي

 سال
 

 كالس سوادآموز
 روستايي شهري جمع روستايي شهري جمع

1389 5058 2173 2885 1073 453 620 
1390 9871 3429 6442 778 291 487 
1391 8406 3280 5126 1285 549 736 
1392 4326 1913 2413 863 383 480 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
نهضـت   هـاي  دورهدر كليـه  اسـتان   سـال  بـزرگ ن تعداد كل سواد آموزا، 1392در سال 

، كه نسبت به سال قبلنفر بوده  9663 ،)شامل سوادآموزي، تحكيم و انتقال( سوادآموزي
سال  49تا  40بيشترين تعداد سوادآموز مربوط به گروه سني . است يافته كاهش درصد 65

بـوده  ) درصـد  1( رو بيشـت  ساله 50و كمترين تعداد نيز مربوط به گروه سني ) درصد 58(
 ).2جدول (است 

 
 سن برحسبنهضت سوادآموزي استان  هاي دورهكليه  سال بزرگسوادآموزان  -2جدول 

 ساله 40-49 ساله 30-39 ساله 20-29 ساله 10-19 ساله 7-9 جمع دوره و سال
ساله و  50

 بيشتر
  سوادآموزي

1390 9871 0 370 1375 2513 5526 87 
1391 8406 0 488 1641 2235 3901 141 
1392 4326 0 206 549 1056 2479 36 
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 ساله 40-49 ساله 30-39 ساله 20-29 ساله 10-19 ساله 7-9 جمع دوره و سال
ساله و  50

 بيشتر
  تكميلي
1390 9979 0 299 1144 3055 5324 157 
1391 5210 0 58 606 1534 2845 167 
1392 0 0 0 0 0 0 0 
  تحكيم
1390 0 0 0 0 0 0 0 
1391 12594 0 123 1091 3599 5951 1830 
1392 2257 0 19 246 685 1266 41 
  انتقال
1390 0 0 0 0 0 0 0 
1391 1377 0 15 144 505 639 74 
1392 3080 0 27 266 910 1860 17 

 244 10850 5568 2519 669 0 19850 1390جمع 
 2212 13336 7873 3482 684 0 27587 1391جمع 
 94 5605 2651 1061 252 0 9663 1392جمع 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
نفر بوده كه نسبت بـه   1229تعداد آموزشياران نهضت سوادآموزي استان ، 1392در سال 

 .انـد  بودهدرصد زن  1/89از اين تعداد آموزشيار،  .است يافته افزايشدرصد  6/6سال قبل، 
سـوادآموزي، نيروهـاي آزاد تحـت     دهندگان آموزش، 1392الزم به ذكر است كه از سال 

 .اند بوده نهاد مردم هاي تشكلپوشش 
 

 

 ان استانآموز دانش -3

 انآموز دانشروند كلي تعداد  -3-1

دولتـي و   هـاي  آموزشـگاه ان آمـوز  دانـش شـامل  ( ان استان فـارس آموز دانشتعداد كل 
بوده كـه نسـبت بـه سـال     نفر  793853 برابر 1392-93تحصيلي  در سال )غيرانتفاعي

لنامه آمـاري  سا بر اساسهمچنين  ).3جدول ( است يافته كاهشدرصد  7/1تحصيلي قبل 
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 از كـل درصـد   6بـا دارا بـودن    1392-93 تحصيلي در سال، استان فارس )1392(كشور 
 .است قرارگرفته پنجم در رتبهان كشور، آموز دانش

 

 ان استان فارسآموز دانشتحصيلي از كل  هاي دورهسهم  -3-2

ـ  6/0، معادل 1392-93ان استان فارس در سال تحصيلي آموز دانشاز تعداد كل  د در درص
درصـد   8/15درصد در دوره ابتـدايي،   5/51 ،درصد در دوره آمادگي 2/3، دوره استثنايي

تكميلـي  درصـد در دوره   9/2 مومي وعر دوره متوسطه د درصد 1/26، راهنماييدر دوره 
 ).3جدول ( اند بودهمشغول به تحصيل  )متوسطه(شبانه 

 
در سال  به تفكيك دوره تحصيلي تفاعي استانان مدارس دولتي و غيرانآموز دانشتعداد كل  -3جدول  

 1392-93 تحصيلي
 1392-93 تحصيلي دوره

 4627 استثنايي
 25148 آمادگي
 408689 ابتدايي

 125036 راهنمايي
 207481 عموميمتوسطه 
 22872 )متوسطه(شبانه تكميلي 

 793853 جمع
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ 
 

 ان دختر و پسرآموز دانشسهم  -3-3

درصـد   2/51 معـادل ، 1392-93ان استان فارس در سال تحصـيلي  آموز دانشاز مجموع 
. است تغييرنيافتهكه اين نسبت در مقايسه با سال قبل،  اند بودهدختر  درصد 8/48 پسر و
 6/51 ابتـدايي  دوره درصـد،  50 آمـادگي درصد، دوره  50 استثنايي پسران در دوره سهم

درصـد و دوره تكميلـي    50 عمـومي ، دوره متوسـطه  درصد 5/51 ماييراهن، دوره درصد
 ).4جدول (درصد بوده است  5/58شبانه 

 
 



 
 
 

 93 وپرورش آموزش

 هاي دورهت و به تفكيك سيجن برحسباستان فارس  غيرانتفاعيان مدارس دولتي و آموز دانشتعداد كل  -4جدول 
 1392-93 :تحصيلي

 1392-93 سال تحصيلي
 جنسيت

 دوره تحصيلي
 درصد دختر درصد پسر جمع دختر پسر

 0/50 0/50 4627 2324 2303 استثنايي
 0/50 0/50 25148 12566 12582 آمادگي
 4/48 6/51 408689 197567 211122 ابتدايي

 5/48 5/51 125036 60609 64427 راهنمايي
 0/50 0/50 207481 104403 103078 عموميمتوسطه 

 5/41 5/58 22872 9479 13393 تكميلي شبانه
 8/48 2/51 793853 386948 406905 جمع كل

 1392، سال سالنامه آماري استان: مأخذ
 

 

 ان شهري و روستاييآموز دانشسهم  -3-4

 درصـد در  8/71معـادل  ، 1392-93ان استان فارس در سـال تحصـيلي   آموز دانشاز كل 
 مشـغول بـه تحصـيل   روسـتايي   هاي آموزشگاهدر درصد  2/28شهري و  هاي آموزشگاه

 ).5جدول (است  تغييرنيافتهسال تحصيلي قبل كه نسبت به  اند دهبو
 

تايي و به تفكيك مناطق شهري و روس برحسباستان  ان مدارس دولتي و غيرانتفاعيآموز دانشتعداد كل -5جدول 
 1392-93:تحصيلي هاي دوره

 1392-93 سال تحصيلي
 روستا/ شهر 

 دوره تحصيلي
 تادرصد روس درصد شهر جمع روستا شهر

 0 100 4627 0 4627 استثنايي
 5/81 5/18 25148 4654 20494 آمادگي
 2/63 8/36 408689 150516 258173 ابتدايي

 1/72 9/27 125036 34848 90188 راهنمايي
 9/82 1/17 153828 26319 127509 عموميمتوسطه 

 7/94 3/5 31243 1186 21224 اي حرفهفني و 
 5/82 5/17 31243 5462 25781 كاردانش
 4/95 6/4 22872 1058 21814 سال بزرگمتوسطه 
 8/71 2/28 793853 224043 569810 جمع كل

 استان فارس وپرورش آموزش اداره كل: مأخذ
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 استان غيرانتفاعيان مدارس آموز دانشتعداد  -5 -3

نفـر   109284 تعداد ،1392-93ستان فارس در سال تحصيلي ان اآموز دانشاز مجموع كل 
كـه ايـن سـهم در     انـد  داشـته ، در مدارس غيرانتفاعي به تحصيل اشتغال )درصد 8/13(

 سـهم  همچنـين . اسـت  يافتـه  كـاهش درصد  6/1مقايسه با سال تحصيلي قبل به ميزان 
ان آموز دانش تحصيلي مختلف از كل هاي دورهاستان در  غيرانتفاعيان مدارس آموز دانش
 6/6، راهنمايي درصد 3/9، ابتدايي درصد 100 گيمشابه به ترتيب آماد هاي دورهدر  استان
. درصد بوده اسـت  4/17 و كاردانش اي حرفهفني و درصد و  4/18 عمومي، متوسطه درصد
 در) غيرانتفـاعي دولتـي و  (ان آمـوز  دانـش ان مدارس غيرانتفاعي از كل آموز دانش سهم
 .است يافته افزايشسال تحصيلي قبل ، نسبت به مختلف هاي دوره

ان مـدارس غيرانتفـاعي   آمـوز  دانشدرصد از كل  35معادل ، 1392-93ل تحصيلي در سا
متوسـطه   هـاي  دورههمچنـين  . اختصاص داشته اسـت  ابتدايياستان به مقطع تحصيلي 

بعـدي   هاي رتبهدر درصد  5/7و راهنمايي با  درصد 23، آمادگي با درصد 9/25با  عمومي
 .)6 جدول( اند قرارگرفته

 
 

 1392-93: تحصيلي هاي دورهان مدارس غيرانتفاعي استان به تفكيك آموز انشدتعداد  -6جدول 

 )درصد(سهم  انآموز دانشتعداد  دوره تحصيلي
 0/0 43 استثنايي

 0/23 25148 آمادگي
 0/35 38200 ابتدايي

 5/7 8236 راهنمايي
 9/25 28331 عموميمتوسطه 

 5/2 2699 اي حرفهفني و 
 1/6 6627 كاردانش

 100 109284 جمع
 استان فارس وپرورش آموزش اداره كل: مأخذ
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 و كاردانش اي حرفهفني و  هاي رشتهان آموز دانشتعداد  -3-6

-93 تحصيلي در سال و كاردانش كشاورزي ،اي حرفهفني و  هاي رشتهان آموز دانشتعداد 
 درصـد  2/5 نفر بوده كه نسبت به سـال تحصـيلي قبـل بـه ميـزان      53653برابر  1392

از كـل   ، كشـاورزي و كـاردانش  اي حرفـه ان فنـي و  آمـوز  دانـش سهم . است يافته كاهش
و ، كشـاورزي  اي حرفـه ، فني و عموميمتوسطه روزانه شامل متوسطه  ان دورهآموز دانش

درصـد در سـال تحصـيلي     8/25به  1391-92درصد در سال تحصيلي  6/25كاردانش از 
 .است يافته افزايش، 93-1392

 

 مدارس استان) داير( يها كالسو  ها زشگاهآموتعداد  -4

برابـر   ،1392-93استان در سال تحصـيلي   غيرانتفاعيدولتي و  هاي آموزشگاهتعداد كل 
همچنـين  . است يافته افزايشدرصد  24كه نسبت به سال تحصيلي قبل واحد بوده  9880

وسـتايي  در منـاطق ر  درصد 51ستان در مناطق شهري و ا هاي آموزشگاهدرصد از كل  49
درصـد   3/48به ترتيب (قبل قرار داشته كه در مقايسه با درصدهاي مشابه سال تحصيلي 

روسـتايي   هـاي  آموزشـگاه و سـهم   افزايششهري  هاي آموزشگاه، سهم )درصد 7/51و 
 .)7جدول (است  يافته كاهش

 

 
-93: روستاييدولتي و غيرانتفاعي استان فارس به تفكيك مناطق شهري و  هاي آموزشگاهتعداد  -7جدول 
1392 

 درصد روستا درصد شهر جمع روستا شهر دوره تحصيلي
 0 100 243 0 243 استثنايي

 5/36 5/63 751 274 477 آمادگي
 4/68 6/31 3805 2601 1204 ابتدايي

 5/53 5/46 3046 1629 1417 راهنمايي
 5/31 5/69 1312 400 912 عموميمتوسطه 

 6/4 4/95 197 9 188 اي حرفهفني و 
 0/23 0/76 526 126 400 كاردانش

 0/51 0/49 9880 5039 4841 جمع
 استان فارس وپرورش آموزش اداره كل: مأخذ
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استان  مدارس دولتي و غيرانتفاعي داير هاي كالس، تعداد كل 1391-92در سال تحصيلي 
 8/66 .اسـت  يافتـه  افـزايش درصد  4/1، ت به سال تحصيلي قبلكه نسبباب بوده  40224
كه نسبت  در مناطق روستايي قرار داشتهدرصد  2/33در مناطق شهري و  ها كالسدرصد 

 .)8جدول (است از سهم مناطق روستايي كاسته شده  ،به سال تحصيلي قبل
 

 
: روسـتايي تفكيك مناطق شهري و مدارس دولتي و غيرانتفاعي استان فارس به  هاي كالستعداد  -8جدول 

93-1392 
 درصد روستا درصد شهر جمع روستا شهر دوره تحصيلي

 0/0 0/100 815 0 815 استثنايي
 1/24 9/75 1447 348 1099 آمادگي
 0/48 0/52 18511 8880 9631 ابتدايي

 9/35 1/64 5296 1903 3393 راهنمايي
 5/22 5/77 7000 1577 5423 عموميمتوسطه 

 8/5 2/94 1105 64 1041 اي حرفهي و فن
 0/18 0/82 1864 336 1528 كاردانش
 9/5 1/94 2093 124 1969 ساالن بزرگمتوسطه 

 0/0 0/100 204 0 204 سال بزرگ اي حرفهفني و 
 3/3 7/96 728 24 704 سال بزرگكاردانش 

 6/8 4/91 1161 100 1061 سال بزرگمتوسطه عمومي 
 2/33 8/66 40224 13356 26868 جمع
 استان فارس وپرورش آموزش اداره كل: مأخذ

 
 
 

 آمـوزشي هاي شاخص -5

كـالس در مقـاطع ابتـدايي،    در  آمـوز  دانـش شاخص تراكم ، 1392-93در سال تحصيلي 
قبـل   تحصـيلي  بوده كه نسبت به سـال  22و  6/23، 1/22راهنمايي و متوسطه به ترتيب 

در  بـه كارمنـد آموزشـي    آمـوز  دانشنسبت ص همچنين شاخ. تغيير چنداني نيافته است
آموزشـي   هاي شاخص). 9جدول (بوده است  2/15و  2/15، 9/22به ترتيب  يادشدهمقاطع 

 .است شده ارائه 10نيز در جدول شماره  1391-92سال تحصيلي 
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 1392-93: استان غيرانتفاعيآموزشي در مدارس دولتي و  هاي شاخص -9جدول 

 آموزشي دوره
در  آموز شدانتراكم 

 )داير(كالس 
به  آموز دانشنسبت 

 كارمند آموزشي
 انكارمند كل به آموز دانشنسبت 

 )آموزشي، دفتري و اداري(
 1/17 9/22 1/22 ابتدايي

 0/11 2/15 6/23 راهنمايي
 7/9 2/15 0/22 عموميمتوسطه 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
 1391-92: استان غيرانتفاعيدولتي و  آموزشي در مدارس هاي شاخص -10جدول 

 آموزشي دوره
در  آموز دانشتراكم 

 )داير(كالس 
به  آموز دانشنسبت 

 كارمند آموزشي

 كل به آموز دانشنسبت 
 انكارمند

 )آموزشي، دفتري و اداري(
 9/15 3/21 7/21 ابتدايي

 4/10 2/14 5/23 راهنمايي
- -  11 سال بزرگراهنمايي 

 6/7 8/11 3/22 متوسطه نظري
- - -  و كشاورزي اي حرفهفني و 

- -  5/18 كاردانش
- -  8/7 سال بزرگمتوسطه 

 استان فارس وپرورش آموزشاداره كل : مأخذ

 
دولتـي و  ( آمـوز  دانـش ازلحـاظ تـراكم   ، )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس

استان فـارس در بـين   ، سطهمتو وراهنمايي  ابتدايي، هاي دورهدر ، در كالس) غيرانتفاعي
مربـوط بـه    1رتبـه  ( قرار داشته است 10و  19 ،16 هاي رتبه ترتيب در كشور به هاي استان

 آمـوز  دانشتراكم  ازلحاظبر اين اساس، رتبه استان ). باشد مي استان داراي كمترين تراكم
وره در د تغييرنيافتـه راهنمـايي نسـبت بـه سـال قبـل      ابتدايي و  هاي دورهدر كالس در 

 .است بدتر شده متوسطه
يادشـده،   هـاي  دورهدر به كارمنـد آموزشـي    آموز دانشنسبت  شاخص ازلحاظهمچنين 

اسـت  قرار داشـته   9و  16، 15 هاي رتبهدر  به ترتيب استان فارس در مقايسه با كل كشور
رتبه اسـتان   .)باشد مي 1رتبه  به كارمند آموزشي آموز دانشاستان داراي كمترين نسبت (
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فوق نسبت به سـال تحصـيلي    هاي دورهدر به كارمند آموزشي  آموز دانشنسبت  زلحاظا
 .است بدتر شدهقبل 

 

 غيررسمي اي حرفهفني و  هاي آموزش -6

مركـز   47غيررسمي اسـتان   اي حرفهفني و  هاي آموزشتعداد مراكز ثابت ، 1392در سال 
بوده نفر  124اين مراكز ن فعال تعداد مربيا. است يافته افزايشبوده كه نسبت به سال قبل 

مركز  15و  مركز ويژه مردان 32استان  اي حرفهفني و  هاي آموزشاز كل مراكز ثابت  .است
 .)11جدول (است  بودهويژه زنان 

 
 1388-92: فارس اي حرفه، مربيان فعال و آموزش ديدگان اداره كل آموزش فني و مراكز ثابت– 11جدول 

 سال
اكز مر تعداد مراكز ثابت

 مشترك
آموزش  مربيان فعال

 زن مرد جمع ويژه زنان ويژه مردان جمع ديدگان
1388 39 23 13 3 278 217 61 50356 
1389 40 23 14 3 270 216 54 57531 
1390 39 23 15 1 386 274 112 36507 
1391 44 25 18 1 312 195 117 43774 
1392 47 32 15 0 124 120 4 48389 

 1392نامه آماري استان فارس، سال سال: مأخذ

 
 اي حرفه، تعداد مراكز ثابت آموزش فني و )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري 

كشـور بـوده و    اي حرفـه درصد مراكز ثابت آموزش فني و  7، معادل 1392استان در سال 
رتبه چهـارم  در  خراسان رضويو  اصفهان ،خوزستان هاي استاناز اين نظر، بعد از استان 

همچنين استان فارس بـا دارا بـودن   . قرارگرفته كه نسبت به سال قبل تغيير نكرده است
و  كشـور  اي حرفهز ثابت آموزش فني و مراك )رسمي و پيماني( انيمربدرصد از تعداد  7/5
 سـوم و  ششـم  هاي رتبهبه ترتيب در  يادشدهدرصد از تعداد آموزش ديدگان مراكز  3/6

 .است قرارگرفته
كلـي بخـش    هـاي  سياسـت استان در راسـتاي   اي حرفهسياست اداره كل آموزش فني و 

در بخـش دولتـي و    هـا  آمـوزش ، كيفي ساختن غيررسمي كشور اي حرفهموزش فني و آ
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طبيعتـاً  . باشـد  ميآزاد توسط بخش خصوصي  اي حرفهتشويق ايجاد مراكز آموزش فني و 
توسـط   ايجادشـده  اي حرفهمراكز فني و  بر اي حرفهنظارت كامل اداره كل آموزش فني و 

 .جامعه بيانجامد موردنياز هاي آموزشبه افزايش كميت و كيفيت  تواند مي، بخش خصوصي
 

 غيررسمي در استان اي حرفهآموزش فني و  هاي رشته -6-2

اسـتان   اي حرفه، تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و 1392در سال 
از ايـن تعـداد   . است يافته كاهشدرصد  3/4نسبت به سال قبل  ر بوده كهنف 41908فارس 

عمران ، آموزشي كشاورزي هاي دوره. اند بودهمابقي زن مرد و درصد  68 آموزش ديدگان،
كمتـرين   .انـد  دادهاختصاص  را به خود ديده آموزشبيشترين افراد  تا سوم رتبه اول برقو 

 هـاي  دوره ،1391در سـال  . استبوده  متالوژيبه دوره نيز مربوط  ديده آموزشافراد  تعداد
بيشـترين افـراد    رتبـه اول تـا سـوم    فنـاوري اطالعـات  و  عمـران آموزشي كشـاورزي،  

 ).17و  16جداول (را به خود اختصاص داده بودند  ديده آموزش
 

 1391: و رشتهجنسيت  برحسباستان  اي حرفهآموزش ديدگان اداره كل آموزش فني و  -16جدول 
 زن مرد مرد و زن رشته
 11206 32568 43774 جمع

 31 2791 2822 اتومكانيك
 20 118 138 الكترونيك
 307 328 635 امور اداري

 97 152 249 امور مالي و بازرگاني
 198 3665 3863 برق

 2 893 895 بهداشت و ايمني
 0 1934 1934 تأسيسات

 0 0 0 ونقل حمل
 173 63 236 خدمات آموزشي

 4 3090 3094 وشكاري و بازرسي جوشج
 365 468 833 صنايع چوب

 3068 559 3627 و هنري دستي صنايع
 0 0 0 صنايع شيميايي
 1553 2638 4191 فناوري اطالعات

 0 734 734 صنايع غذايي
 0 20 20 صنايع فلزي
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 زن مرد مرد و زن رشته
 788 432 1220 صنايع نساجي

 1762 545 2307 طراحي و دوخت
 207 5209 5416 عمران

 2286 5420 7706 كشاورزي
 165 350 515 مخابرات

 16 34 50 مديريت و صنايع
 38 1776 1814 مكانيك

 47 105 152 مراقبت زيبايي
 36 1159 1195 كنترل ابزار دقيق

 0 83 83 مصرف انرژي سازي بهينه
 43 2 45 سراميك

 1391سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 
 1392: و رشتهجنسيت  برحسباستان  اي حرفهيدگان اداره كل آموزش فني و آموزش د -17جدول 

 زن مرد مرد و زن رشته
 13437 28471 41908 جمع

 113 2875 2988 اتومكانيك
 46 80 126 الكترونيك
 126 290 416 امور اداري

 93 70 163 امور مالي و بازرگاني
 291 3643 3934 برق

 68 1368 1436 بهداشت و ايمني
 3 1769 1772 تأسيسات

 0 10 10 ونقل حمل
 328 42 370 خدمات آموزشي

 3 2186 2189 جوشكاري و بازرسي جوش
 324 760 1084 صنايع چوب

 3357 151 3508 و هنري دستي صنايع
 1662 1539 3201 فناوري اطالعات

 17 289 306 صنايع غذايي
 0 81 81 صنايع فلزي

 1590 134 1724 صنايع نساجي
 1167 353 1520 طراحي و دوخت

 288 4489 4777 عمران
 2830 4524 7354 كشاورزي
 242 308 550 مخابرات



 
 
 

 101 وپرورش آموزش

 زن مرد مرد و زن رشته
 32 69 101 مديريت و صنايع

 65 1623 1688 مكانيك
 6 217 223 مراقبت زيبايي

 74 1406 1480 كنترل ابزار دقيق
 1 145 146 مصرف انرژي سازي بهينه

 0 0 1 متالوژي
 57 0 57 ي تجسميهنرها

 349 9 358 هنرهاي تزئيني
 239 30 269 هنرهاي نمايشي

 5 10 15 تكنولوژي
 61 0 61 سراميك

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 آموزش عالي

 كاركنان آموزش عالي-1 

شامل واحد  157 تعداد مراكز آموزش عالي استان فارس ،1392-93در سال تحصيلي 
وم ، علفارسي كازرون، سلمان شيراز، صنعتي شيراز، فسا، جهرمدولتي  هاي دانشگاه

امع علمي ، ج)مركز 46(نور ، پيام پزشكي شيراز، علوم پزشكي جهرم، علوم پزشكي فسا
و ) مركز 42( دانشگاه آزاد اسالمي، )مركز 3(دانشگاه فرهنگيان ، )مركز 45( كاربردي

 .استبوده ) مركز 13( غيرانتفاعيسسات مؤ
و مراكز آموزش عالي و  ها دانشگاهمجموع كاركنان آموزشي ، 1392-93در سال تحصيلي 

نفر بوده كه  10473 برابر )دانشگاه آزاد اسالمي استثناي به(استان  غيرانتفاعيمؤسسات 
 ادشدهيدرصد از كاركنان  64. است يافته كاهش درصد 7/12 نسبت به سال تحصيلي قبل

ي دولتي استان در اين ها دانشگاهكاركنان آموزشي  از مجموع .اند بودهزن  مابقيمرد و 
 80(نفر  8383و  وقت نيمه نفر 8، وقت تمام) درصد 9/19(نفر  2082 ،تحصيلي سال
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آموزشي  ، تعداد كاركنانفوقدر سال تحصيلي همچنين . اند بوده التدريس حق )صددر
درصد  6/0نسبت به سال قبل نفر بوده كه  531استان  غيرانتفاعي هاي مؤسسه

 ).1جدول (است  يافته كاهش
 

 برحسبدر استان  غيرانتفاعي هاي موسسهو مراكز آموزش عالي و  ها دانشگاهكاركنان آموزشي  -1جدول 
 )دانشگاه آزاد اسالمي استثناي به( 1392-93جنس 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
و مؤسسات  ي دولتيها دانشگاهعلمي  هيأت تعداد كاركنان ،1392-93در سال تحصيلي 

 درنفر  62دولتي و  هاي دانشگاه درنفر  2028نفر بوده كه  2090 استان غيرانتفاعي
 ).2جدول ( اند بوده غيرانتفاعيمؤسسات 

 
-93استان  غيرانتفاعي هاي موسسهو مراكز آموزش عالي و  ها دانشگاهكاركنان هيأت علمي  -2ول جد

 )دانشگاه آزاد اسالمي استثناي به( 1392
  

 غيرانتفاعي هاي موسسه و مراكز آموزش عالي ها دانشگاه جمع شرح

 62 2028 2090 علمي هيأت

 4 234 238 استاد

 1 390 391 دانشيار

 9 1003 1012 استاديار

 48 380 428 مربي

 0 21 21 مربي آموزشيار

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

 جمع شرح
 غيرانتفاعي هاي موسسه و مراكز آموزش عالي ها دانشگاه

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 189 342 531 3527 6415 9942 10473 جمع

 17 39 56 589 1437 2026 2082 وقت تمام

 3 3 6 2 0 2 8 وقت نيمه

 169 300 469 2936 4978 7914 8383 التدريس حق
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 شدگان پذيرفته -2

و مراكز  ها دانشگاهنفر دانشجوي جديد در  87205 تعداد 1392-93در سال تحصيلي 
 هاي دورهدر  استان غيرانتفاعي هاي مؤسسهآموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي و 

درصد، دانشگاه  7/63و مراكز آموزش عالي دولتي  ها دانشگاهكه  اند شده پذيرفتهمختلف 
 شدگان پذيرفتهاين تعداد درصد از  3/6 غيرانتفاعي هاي مؤسسهدرصد و  30 آزاد اسالمي

سال  در ايناستان  هاي دانشگاه شدگان پذيرفتهاز مجموع . اند دادهرا به خود اختصاص 
درصد در  9/7درصد در دوره كارشناسي،  9/53صد در دوره كارداني، در 36 ،تحصيلي

مشغول به  و تخصصي اي حرفهدكتراي  هاي دورهدرصد در  2/2دوره كارشناسي ارشد و 
 ).3جدول ( اند شدهتحصيل 

 
و مراكز آموزش عالي دولتي و دانشگاه آزاد اسالمي و  ها دانشگاه شدگان پذيرفتهتعداد  -3جدول 
 1392-93استان  غيرانتفاعي هاي موسسه

 شرح
 كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني جمع كل

و  اي حرفهدكتري 
 تخصصي

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

93-1392 87205 45361 41844 31368 18535 12833 46980 22136 24844 6928 3639 3289 1929 1051 878 

و  ها دانشگاه
 كزمرا

 آموزش
 عالي دولتي

55570 26688 28882 22007 12421 9586 29420 12324 17096 2636 1175 1461 1507 768 739 

دانشگاه 
 آزاد اسالمي

26207 16153 10054 8066 5522 2544 14322 8399 5923 3536 2029 1507 283 203 80 

 هاي موسسه
 غيرانتفاعي

5428 2520 2908 1295 592 703 3238 1413 1825 756 435 321 139 80 59 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 
 

 دانشجويان -3

سهم استان فارس  1392-93، در سال تحصيلي اساس اطالعات سالنامه آماري كشوربر 
و نسبت ) 5رتبه (درصد  1/5 )دانشگاه آزاد اسالمي استثناي به( ل دانشجويان كشوراز ك
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 يادشدهنسبت . است شده محاسبه نفر 9/34فر جمعيت استان هر هزار ن به ازايدانشجو 
همچنين سهم . هر هزار نفر جمعيت كشور بوده است به ازاينفر دانشجو  1/42در كشور 

 .بوده است) 3رتبه (درصد  9/6استان فارس از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 
 
 

 دولتي هاي دانشگاه -1 -3

و مراكز آموزش  ها دانشگاهدر  نفر دانشجو 125403 تعداد 1392-93 تحصيلي در سال
درصد  2 قبل تحصيليكه نسبت به سال  اند بودهدر حال تحصيل دولتي استان  عالي

درصد، دانشگاه  1/54سهم دانشگاه پيام نور  از اين تعداد دانشجو. است يافته افزايش
و  درصد 4/9 )اشيراز، جهرم و فس(فارس  علوم پزشكيي ها دانشگاه، درصد 1/12شيراز 

، فسا و سلمان ، جهرمصنعتي شيرازجامع علمي كاربردي، ي ها دانشگاهمابقي مربوط به 
هزار  استان به ازاي هر دولتي هاي دانشگاه تعداد دانشجو در .بوده استفارسي كازرون 

 4/26( نفر بوده كه نسبت به سال تحصيلي قبل 3/27سال تحصيلي  در ايننفر جمعيت 
درصد در مقطع كارداني،  8/11همچنين از اين تعداد دانشجو، . است يافته افزايش )نفر

درصد در  6درصد در مقطع كارشناسي ارشد و  1/7درصد در مقطع كارشناسي،  1/75
 .)4جدول ( اند بودهو تخصصي مشغول به تحصيل  اي حرفهمقطع دكتري 

نفر  1520ر مرد و نف 2057(دانشجو نفر  3597تعداد  1392-93 تحصيلي در سال ضمنًا
كه نسبت به سال تحصيلي  اند بودهاستان مشغول به تحصيل  دانشگاه فرهنگياندر ) زن

 .است تغييرنيافتهقبل 
 

 1392-93:دوره برحسبدولتي استان  هاي دانشگاه دانشجويانتعداد  -4جدول 

 كارشناسي كارداني جمع كل شرح
كارشناسي 

 ارشد
و  اي حرفهدكتري 

 تخصصي
عالي  آموزشو مراكز  اه دانشگاه

 دولتي
125403 14861 94145 8900 7497 

 1392، سال سالنامه آماري استان فارس: مأخذ
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 و صنعتي شيراز شيراز هاي دانشگاه - 3-1-1

نفر دانشجو  15206 تعداد 1392-93تحصيلي در سال : دانشگاه شيراز -الف -3-1-1
 هاي دانشگاه درصد از دانشجويان 3/52ه ك اند بودهمشغول به تحصيل شيراز  در دانشگاه
 نيز همين مقدارتحصيلي قبل در سال اين نسبت  كه اند دادهرا زنان تشكيل  مورداشاره
ارشد و دكتري  كارشناسيي، كارشناستحصيلي كارداني،  هاي دورهدانشجويان  .بوده است

 3/11و  درصد 6/29، درصد 1/59، صفربه ترتيب شيراز  دانشگاه و تخصصي اي حرفه
از مجموع دانشجويان . اند دادهرا تشكيل  يادشده دانشگاهدرصد از كل دانشجويان 

علوم  هاي رشتهدر  درصد 8/15، علوم انساني هاي رشتهدرصد در  1/34، دانشگاه شيراز
كشاورزي و  هاي رشتهدر  درصد 2/20، فني و مهندسي هاي رشتهدر  درصد 6/24 ،پايه

 ).5 جدول( اند بودهته هنر مشغول به تحصيل رشدر  رصدد 4/5دامپزشكي و 
 

 1392-93تحصيلي مختلف  هاي دورهرشته تحصيلي و  برحسبدانشجويان دانشگاه شيراز  - 5 جدول
 شرح

  

 دكتري تخصصي اي حرفهدكتري  كارشناسي ارشد كارشناسي جمع كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع .

 505 898 1403 162 152 314 2524 1980 4504 4805 4180 8985 7996 7210 15206 جمع
علوم 

 انساني
5181 2112 3069 2305 1346 1959 1613 595 1018 0 0 0 263 171 92 

 164 169 333 0 0 0 506 209 769 790 512 1302 1514 890 2404 علوم پايه
فني و 

 مهندسي
3736 2526 1210 2112 1368 744 1190 818 372 0 0 0 434 340 94 

 كشاورزي 
و 

 دامپزشكي
3068 1429 1639 1618 744 874 763 315 448 314 152 162 373 218 155 

 0 0 0 0 0 0 126 43 169 438 210 648 564 253 817 هنر
 1392 سالنامه آماري استان فارس، سال: مأخذ

 
نفر  1403تعداد  ،1392-93تحصيلي در سال : دانشگاه صنعتي شيراز -ب -3-1-1

درصد از  1/38كه  اند بودهمشغول به تحصيل صنعتي شيراز دانشجو در دانشگاه 
تحصيلي در سال اين نسبت . اند دادهرا زنان تشكيل  مورداشاره هاي دانشگاه دانشجويان

ي، كارشناستحصيلي كارداني،  هاي دورهدانشجويان  .درصد بوده است 2/38قبل 
درصد،  5/45به ترتيب صفر، شيراز  صنعتي دانشگاه تري تخصصيارشد و دك كارشناسي
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جدول ( اند دادهرا تشكيل  يادشدهدرصد از كل دانشجويان دانشگاه  8/6درصد و  6/47
6.( 
 

 1392-93تحصيلي مختلف  هاي دورهرشته تحصيلي و  برحسبدانشجويان دانشگاه صنعتي - 6 جدول

 شرح
  

 تري تخصصيدك كارشناسي ارشد كارشناسي جمع كل
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 22 74 96 270 398 668 243 396 639 535 868 1403 جمع
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 علوم انساني

 8 5 13 94 21 115 0 0 0 102 26 128 علوم پايه
 14 69 83 176 377 553 243 396 639 433 842 1275 فني و مهندسي

كشاورزي و 
 دامپزشكي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هنر
 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 

 سلمان فارسي كازرون فسا و جهرم، هاي دانشگاه – 2- 1 -3

جهرم، فسا و سلمان فارسي  هاي دانشگاهنفر در  5081، تعداد 1392 -93در سال تحصيلي 
سال  در .است يافته افزايشدرصد  4/8كه نسبت به سال قبل  اند بودهول به تحصيل مشغ كازرون

. اند دادهمذكور را زنان تشكيل  هاي دانشگاهدرصد از دانشجويان  9/68 ،موردنظرتحصيلي 
ارشد به ترتيب  كارشناسيو  كارشناسي، تحصيلي كارداني هاي دورهنشجويان همچنين دا

 .اند دادهدرصد از كل دانشجويان را تشكيل  2/2و  درصد 7/96درصد،  1/1
 

 علوم پزشكي استان هاي دانشگاه - 3- 1 -3

علوم پزشكي استان مشغول به  هاي دانشگاهنفر در  11766، تعداد 1392 -93در سال تحصيلي 
سال  در. درصد رشد داشته است 5/8كه نسبت به سال تحصيلي قبل  اند بودهتحصيل 

كه  اند داده مذكور را زنان تشكيل هاي دانشگاهصد دانشجويان در 1/62 ،يادشدهتحصيلي 
تحصيلي  هاي دورهدانشجويان . درصد بوده است 6/62تحصيلي قبل در سال اين نسبت 

 4/1ارشد و دكتري تخصصي و فوق تخصصي به ترتيب  كارشناسي، كارشناسيكارداني، 
 .اند دادهرا تشكيل درصد از كل دانشجويان  1/48درصد و  3/9درصد،  2/41درصد، 
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 استان پيام نوردانشگاه  - 4 -3-1

نفر در دانشگاه پيام نور استان مشغول به تحصيل  67844تعداد  ،1392 -93در سال تحصيلي 
در سال تحصيلي . است يافته كاهشدرصد  5/1كه نسبت به سال تحصيلي قبل  اند بوده

نسبت كه  اند دادهرا زنان تشكيل ن دانشگاه پيام نور استادرصد دانشجويان  4/69 ،يادشده
و  كارشناسيتحصيلي  هاي دورهدانشجويان  .است تغييرنيافتهتحصيلي قبل  به

و  درصد از كل دانشجويان را تشكيل داده 6/3 درصد و 3/96ارشد به ترتيب  كارشناسي
 .مابقي نيز مربوط به دوره دكتري تخصصي بوده است

 
 استان ديجامع علمي كاربردانشگاه  - 5 -3-1

استان دي جامع علمي كاربردر دانشگاه دانشجو نفر  24103 ، تعداد1392 -93در سال تحصيلي 
. است يافته افزايشدرصد  3/4 كه نسبت به سال تحصيلي قبل اند بودهمشغول به تحصيل 

درصد از  7/60همچنين  .اند بودهزن  يادشدهدانشگاه  ياندرصد از دانشجو 6/45
 درصد در دوره كارشناسي 39، در دوره كاردانيدي جامع علمي كاربر دانشجويان دانشگاه

، فوق در سال تحصيلي .اند بودهبه تحصيل مشغول كارشناسي ارشد  مابقي در دورهو 
و  كشاورزي و دامپزشكي ،تحصيلي علوم انساني، فني و مهندسي هاي گروهيان دانشجو

از كل دانشجويان درصد  1/8و درصد  8/6 ،درصد 5/40، درصد 6/44به ترتيب هنر 
 .اند داده را تشكيلاستان  جامع علمي كاربرديدانشگاه 

 

 غيرانتفاعي استان هاي مؤسسه -3-2

برابر  1392 -93استان در سال تحصيلي  غيرانتفاعي هاي مؤسسهدانشجويان تعداد كل 
هم سهمچنين . اند بودهزن  يادشده شدگان پذيرفتهدرصد از  2/51 نفر بوده كه 12078

و تخصصي از اين تعداد  اي حرفهكارشناسي ارشد و دكتري  ،كارشناسي كارداني، هاي دوره
جدول ( بوده است درصد 3/2درصد و  2/20درصد،  7/59درصد،  8/17 ترتيب دانشجو به

7.( 
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 1392-93: مختلف تحصيلي هاي دوره برحسباستان  غيرانتفاعي هاي موسسهتعداد دانشجويان  -7جدول 

 شرح
 

 كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني جمع كل
و  اي حرفهدكتري 

 تخصصي
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 118 162 280 989 1448 2437 3794 3413 7207 1282 872 2154 6183 5895 12078 جمع
موسسه 
آموزش 
عالي 

 پاسارگاد

1985 1402 583 313 225 88 1654 1164 490 18 13 5 0 0 0 

موسسه 
آموزش 

عالي حافظ 
 شيراز

2465 801 1664 990 390 600 1454 406 1048 21 5 16 0 0 0 

موسسه 
آموزش 
 عالي زند

2999 758 2241 851 257 594 2148 501 1647 0 0 0 0 0 0 

دانشگاه 
پرديس 

 شيراز
1379 720 659 0 0 0 70 30 40 1029 528 501 280 162 118 

 دانشكده
الكترونيكي 

دانشگاه 
 شيراز

3250 2214 1036 0 0 0 1881 1312 569 1369 902 467 0 0 0 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 
 
 

 استان آزاد اسالمي دانشگاه – 3 -3 

آزاد اسالمي استان مشغول به  هاي دانشگاهنفر در  114045 تعداد ،1392 -93در سال تحصيلي 
دانشجويان  .است يافته افزايشدرصد  1/1سبت به سال تحصيلي قبل كه ن اند بودهتحصيل 

به  و تخصصي اي حرفهارشد و دكتري  كارشناسي، كارشناسيتحصيلي كارداني،  هاي دوره
درصد از كل دانشجويان را تشكيل  1و  درصد 9/13، درصد 7/60، درصد 4/24ترتيب 

 .)8جدول ( اند داده
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 تحصيلي هاي دوره برحسب اه آزاد اسالمي استانتعداد دانشجويان دانشگ -8جدول 

سال 
 تحصيلي

 كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني جمع كل
و  اي حرفهدكتراي 

 تخصصي
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جمع

90-1389 124762 31720 4/25 82490 1/66 10469 4/8 83 1/0 

91-1390 120386 28163 4/23 80380 8/66 11102 2/9 741 6/0 

92-1391 112782 27272 2/24 72797 5/64 11957 6/10 756 7/0 
93-1392 114045 27840 4/24 69204 7/60 15834 9/13 1167 0/1 

 1392 ، سالسالنامه آماري استان فارس: مأخذ

 

 

 التحصيالن فارغ -4 

 استان دولتي هاي دانشگاه -1 -4

و مؤسسات  يي دولتها دانشگاهنفر دانشجو از  19528 تعداد 1392-93در سال تحصيلي 
درصد  60كه  اند شده التحصيل فارغمختلف آموزش عالي  هاي دورهدر استان  غيرانتفاعي

 .اند بودهزن  يادشده التحصيالن فارغاز 
، دانشگاه جامع علمي كاربردي درصد 5/27، دانشگاه پيام نور فوقدر سال تحصيلي 

) شيراز، جهرم و فسا( يپزشكعلوم  هاي دانشگاه، درصد 1/9يراز درصد، دانشگاه ش 1/36
 مجموعًا، سلمان فارسي كازرون و صنعتي شيراز فسا، جهرم هاي دانشگاهدرصد و  8/8
را به خود اختصاص  التحصيالن فارغ از كلدرصد  1/11 غيرانتفاعيو مؤسسات  درصد 3/7

به  ،سال تحصيلياين  دولتي استان در هاي دانشگاه التحصيالن فارغاز مجموع  .اند داده
درصد در دوره  1/8درصد در دوره كارشناسي،  1/58درصد در دوره كارداني،  2/30ترتيب 

جدول ( اند بوده و تخصصي اي حرفهدكتراي  هاي دورهدرصد در  5/3كارشناسي ارشد و 
9.( 
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 1392-93: تجنسي برحسبدولتي استان  هاي دانشگاه التحصيالن فارغتعداد  -9جدول 

 سال تحصيلي
تعداد 

 التحصيالن فارغ
 تعداد زنان تعداد مردان

زنان سهم 
 )درصد(

93-1392 19528 8593 10935 0/60 
 4/56 1004 776 1780 دانشگاه شيراز

 3/38 77 124 201 دانشگاه صنعتي شيراز
 2/70 500 212 712 دانشگاه جهرم

 0/65 163 88 251 دانشگاه فسا
 3/57 152 113 265 ان فارسي كازروندانشگاه سلم

 0/62 847 518 1365 دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 2/64 113 63 176 دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 1/56 101 79 180 دانشگاه علوم پزشكي فسا
 6/63 3418 1952 5370 دانشگاه پيام نور

 6/48 3429 3625 7054 دانشگاه جامع علمي كاربردي
 0/52 1131 1043 2174 تفاعيغيرانمؤسسات 

 1392 سالنامه آماري استان فارس، سال: مأخذ
 

 دانشگاه آزاد اسالمي استان -4-3
دانشگاه آزاد اسالمي استان  نفر از 25498، تعداد 1392-93در سال تحصيلي 

اين . است يافته افزايشد درص 6/4كه نسبت به سال تحصيلي قبل  اند شده التحصيل فارغ
 هاي دوره التحصيالن فارغسهم . شود ميشامل  سما را نيز هاي آموزشكدهشجويان تعداد، دان

و تخصصي به ترتيب  اي حرفهارشد و دكتري  كارشناسي، كارشناسي، تحصيلي كارداني
 ).10جدول . (بوده است درصد 3/0درصد و  3/8درصد،  3/66، درصد 25

 
 تحصيلي هاي دوره برحسب دانشگاه آزاد اسالمي التحصيالن فارغتعداد  -10جدول 

 جمع گروه تحصيلي
 دكترا كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
90-1389 15708 5236 3/33 10122 4/64 227 4/1 123 8/0 
91-1391 15243 4943 4/32 9942 2/65 304 2 54 4/0 
92-1391 24368 4942 2/20 17167 4/70 2197 9 62 2/0 
93-1392 25498 6374 0/25 16920 3/66 2131 3/8 73 3/0 
 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 بهداشت و درمان

 امكانات بهداشتي و درماني استان-1

مؤسسه درماني فعال در استان فارس مشغول فعاليت بوده كه  69تعداد  ،1392در سال  
بر اساس اطالعات سالنامه . است يافته افزايشدرصد  5/1 ،قبلنسبت به سال  ها آنتعداد 

درصد از كل مؤسسات  5/7اشتن استان فارس با در اختيار د، )1392(كشور آماري 
به خود اختصاص در اين خصوص را  دومدرماني فعال كشور، پس از استان تهران، رتبه 

 .داده است
سال تخت بيمارستاني در استان موجود بوده كه نسبت به  7948تعداد  ،1392در سال  

به ازاي هر بيمارستاني  هاي تختتعداد شاخص . است يافته افزايش درصد 9/3، برابر 1391
، 1392تخت در سال  9/16به  1391تخت در سال  4/16از ده هزار نفر جمعيت استان 

 .است بهبوديافته
درصد از  5/8 ، استان فارس با دارا بودن)1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 

به  كشور هاي استانتهران رتبه دوم را در بين بيمارستاني كشور، پس از استان  هاي تخت
ده هر تخت بيمارستاني به ازاي همچنين از حيث شاخص تعداد . خود اختصاص داده است

قرار  كشور هاي استانسوم  جايگاهدر  سمنان و يزد هاي استانپس از ، هزار نفر جمعيت
 .گيرد مي
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در استان فارس فعال ) و درمانگاه( يدرمانمركز بهداشتي و  568تعداد  ،1392در سال  
باب  374 يادشدهاز مراكز . افزايش داشته است درصد 8/6قبل  به سال بوده كه نسبت

 .اند بوده روستايي) درصد 2/34(باب  194شهري و ) درصد 8/65(
در  نفر 1108علوم پزشكي استان از  هاي دانشگاهتعداد پزشكان عمومي شاغل در  

. است يافته افزايش، 1392نفر در سال  1117درصد به  8/0با رشدي برابر  1391سال 
علوم پزشكي استان به ازاي هر ده  هاي دانشگاهشاغل در  شاخص تعداد پزشكان عمومي

نفر پزشك  4/2يكسان و برابر  ، تقريبًا1392و  1391 هاي سالهزار نفر جمعيت استان در 
درصد  7، نزديك به )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري . عمومي بوده است

غل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در استان پزشكان عمومي شا
در خصوص اين  1392بر همين اساس استان فارس در سال . اند بودهفارس مشغول فعاليت 

 .به خود اختصاص داده استرا كشور  هاي استانمتغير جايگاه دوم در بين 
نفر  909ان از علوم پزشكي است هاي دانشگاههمچنين تعداد پزشكان متخصص شاغل در 

. است يافته افزايش، 1392نفر در سال  1198درصد به  8/31با رشدي برابر  1391در سال 
علوم پزشكي استان به ازاي هر  هاي دانشگاهشاخص تعداد پزشكان متخصص شاغل در 

 بهبوديافته، 1392نفر در سال  54/2به  1391نفر در سال  95/1ده هزار نفر جمعيت از 
درصد پزشكان  4/6، نزديك به )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري بر اساس . است

متخصص شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور در استان فارس 
در خصوص اين متغير  1392بر همين اساس استان فارس در سال . اند بودهمشغول فعاليت 

 .داده استكشور را به خود اختصاص  هاي استانجايگاه چهارم در بين 
، سهم استان فارس از كل مراكز )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 

تهران،  هاي استانبوده و در اين خصوص پس از  درصد 9/5 ،بهداشتي و درماني كشور
همچنين . گيرد ميكشور قرار  هاي استانخراسان رضوي و اصفهان، در جايگاه چهارم 

و  2/5 ترتيب كشور بهو روستايي  اشتي و درماني شهرياز مراكز بهدسهم استان فارس 
استان از حيث تعداد مراكز  ،1392بر همين اساس در سال  .درصد بوده است 1/8

چهارم و اول را در بين  هاي رتبهبهداشتي و درماني شهري و روستايي به ترتيب 
 .كشور به خود اختصاص داده است هاي استان

نفر بهورز در روستاهاي  1852اب خانه بهداشت با نيروي كار ب 1089، تعداد 1392در سال  
، به 1391خانه بهداشت و بهورز نسبت به سال  تعداد ازنظراستان فعال بوده است كه 
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به ازاي هر ده  1392بدين ترتيب در سال . دهند ميدرصد افزايش نشان  8/1و  3/0ترتيب 
ميزان . ه بهداشت موجود بوده استباب خان 7/7هزار نفر جمعيت روستايي استان تعداد 

 .باب بوده است 5/7برابر  1391در سال اين شاخص 
نفر بهورز مشغول  6/12استان، به ازاي هر ده هزار نفر جمعيت روستايي  1391در سال 

الزم . ارتقا يافته است نفر 1/13 به 1392ميزان اين شاخص در سال . اند بودهارائه خدمات 
بهداشت استان فارس  هاي خانهورزان زن از كل بهورزان فعال در است كه سهم به به ذكر

 .است يافته كاهشدرصد  2/70به  1392درصد بوده كه در سال  5/72برابر  1391 سال در
 1/6استان فارس با در اختيار داشتن ، )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

، خراسان رضوي و مازندران هاي استان ، پس ازكشور فعال هاي بهداشت خانهدرصد از كل 
 .به خود اختصاص داده استدر اين خصوص را  سومرتبه 

 بوده كه در سال باب 403برابر  1391استان در سال  تشخيص طبي هاي آزمايشگاهتعداد  
در نيز  يادشده واحدهاياز  خصوصيسهم بخش . است يافته افزايشباب  410به  1392
 .بوده است درصد 6/36و  2/36ترتيب  به 1392و  1391 هاي سال

درصد از  2/8 دارا بودناستان فارس با ، )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  
در اين خصوص را  دوم، رتبه تهران ، پس از استانتشخيص طبي كشور هاي آزمايشگاهكل 

 .به خود اختصاص داده است
با رشدي برابر  1391باب در سال  558 موجود در استان فارس از هاي داروخانهتعداد  

از  خصوصيسهم بخش  .است يافته افزايش، 1392باب در سال  616درصد به  4/10
 8/88به  1392درصد بوده كه در سال  4/87برابر  1391موجود نيز در سال  هاي خانهدارو

 هاي داروخانهدرصد از كل  5/18معادل  1391در سال  همچنين .است يافته افزايشدرصد 
 .است يافته كاهشدرصد  4/17به  1392كه اين سهم در سال  اند بوده روزي شبانه، استان

 4/6استان فارس با در اختيار داشتن ، )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  
تهران، اصفهان و خراسان رضوي،  هاي استان، پس از كشور هاي داروخانهدرصد از كل 

 .به خود اختصاص داده استخصوص  در اينرا  رتبه چهارم
 202به  1392باب بوده كه در سال  178برابر  1391تعداد مراكز پرتونگاري استان در سال  

 1/51برابر  1391در سال  يادشدهاز مراكز  خصوصيسهم بخش . است يافته افزايشباب 
ز همچنين سهم مراك. است يافته افزايشدرصد  53به  1392درصد بوده كه در سال 
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و  8/34به ترتيب  1392و  1391 هاي سالاز كل اين مراكز نيز در  روزي شبانهپرتونگاري 
 .درصد بوده است 7/31

درصد از  9/6 دارا بودناستان فارس با ، )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري 
تهران، اصفهان و خراسان رضوي، رتبه  هاي استان، پس از كشور مراكز پرتونگاريكل 

 .به خود اختصاص داده استدر اين خصوص را  چهارم
يزيوتراپي، كاردرماني، گفتاردرماني، شامل ف(استان  بخشي توانتعداد مراكز  

بوده كه در  باب 461برابر  1391در سال ) سنجي و ارتوپدي فني سنجي، بينايي شنوايي
نيز از  يادشدهخصوصي از مراكز سهم بخش . است افتهي افزايشباب  481به  1392سال 

 .است يافته افزايش، 1392درصد در سال  8/79به  1391درصد در سال  3/78
 7/8استان فارس با در اختيار داشتن ، )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

ضوي، رتبه تهران و خراسان ر هاي استان، پس از كشور بخشي توانمراكز درصد از كل 
 .به خود اختصاص داده استدر اين خصوص را  سوم

 
 1392تا  1388 هاي سالامكانات بهداشتي و درماني استان فارس در  -1جدول 
 1392 1391 1390 1389 1388 واحد شرح رديف

 69 68 65 65 64 موسسه تعداد مؤسسات درماني فعال 1
 7948 7651 7521 7331 7328 تخت بيمارستاني هاي تختتعداد  2

3 
بيمارستاني به ازاي ده هزار نفر جمعيت  هاي تختتعداد 

 استان
 9/16 4/16 4/16 2/16 4/16 تخت

4 
تعداد پزشكان عمومي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي 

 استان
 1117 1108 1038 1014 968 نفر

5 
تعداد پزشكان متخصص شاغل در دانشگاه علوم 

 پزشكي استان
 1198 909 854 795 455 نفر

 568 532 529 512 497 مركز ها درمانگاهتعداد كل مراكز بهداشتي و درماني و  6
 374 357 347 326 318 مركز شهري هاي درمانگاهتعداد مراكز بهداشتي درماني و  7
 194 175 182 186 179 مركز روستايي هاي درمانگاهتعداد مراكز بهداشتي درماني و  8
 1089 1086 1066 1045 1065 باب شت فعالبهدا هاي خانهتعداد  9

 1852 1820 1739 1660 1888 نفر بهداشت هاي خانهتعداد بهورزان فعال در  10
 2/70 5/72 5/72 8/72 73 درصد زن سهم بهورزان 11

12 
تعداد خانه بهداشت روستايي فعال به ازاي ده هزار نفر 

 جمعيت روستايي
 7/7 5/7 15/7 28/6 39/6 باب
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 1392 تا 1388 هاي سالامكانات بهداشتي و درماني استان فارس در  -1ه جدول ادام
 1392 1391 1390 1389 1388 واحد شرح رديف
 410 403 396 402 386 باب ها آزمايشگاهتعداد  13
 6/36 2/36 9/35 3/35 2/33 درصد ها آزمايشگاه از كل خصوصيسهم بخش  14
 2/13 9/12 9/12 * 8/22 درصد ها آزمايشگاهاز كل  روزي شبانهي ها آزمايشگاهسهم  15
 616 558 549 550 547 باب ها داروخانهتعداد  16
 8/88 4/87 2/87 1/87 87 درصد ها از كل داروخانه خصوصيسهم بخش  17
 4/17 5/18 8/18 8/18 2/19 درصد ها داروخانهاز كل  روزي شبانه هاي خانهسهم دارو 18
 202 178 177 179 169 باب نگاريتعداد مراكز پرتو 19
 53 1/51 8/50 8/45 5/51 درصد از مراكز پرتونگاري خصوصيسهم بخش  20

21 
از كل مراكز  روزي شبانهسهم مراكز پرتونگاري 

 پرتونگاري
 7/31 8/34 7/36 3/50 4/44 درصد

 481 461 456 410 356 باب بخشي توانتعداد مراكز  22
 8/79 3/78 2/79 6/76 9/71 درصد بخشي توانكز از مرا خصوصيسهم بخش  23

 اطالعات در دسترس نيست* 
 1392 سال سالنامه آماري استان فارس،: مأخذ

 

 

 بهداشت و درمان استان فارس هاي شاخص -2

اين . رسيده استدرصد  88/65به  1391انواده در استان فارس در سال پوشش تنظيم خ 
 .ه استدرصد بود 47/65برابر با  1390ل در سا يادشدهحالي است كه شاخص در 

در منزل و توسط افراد دوره نديده صورت  ها زايماندرصد از  44/0 ، معادل1391در سال  
 ...درصد بوده است 5/0اين رقم در سال قبل . گرفته است

نفر از مادران روستايي به دليل  9تعداد  ،هر صد هزار تولد زنده ، به ازاي1391در سال  
 .باشد مينفر  19كه اين رقم در سال قبل  اند كردهحاملگي فوت عوارض 

گرم  2500وزني كمتر از  درصد 8/6، حدود 1391آمده در سال  به دنيااز نوزادان  
 .است سال قبل تغييري نكرده اين شاخص در ،اند داشته

در سال نفر  41/10از  ،در هزار تولد زنده روستايي نوزادان زير يك ماه ومير مرگميزان  
 .است يافته كاهش 1391سال نفر در  38/9 به 1390
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، واكسن اند گذاشتهدرصد از زناني كه دوره بارداري را پشت سر  99معادل  1391در سال  
 .درصد بوده است 98 كه اين آمار در سال قبل اند كردهكزاز دريافت 

يع و فروش مواد درصد از اماكن عمومي و مراكز تهيه، توز 66/94معادل  1391در سال  
 5/95(قبل رقم سال  كه نسبت به اند بودهغذايي در استان داراي معيارهاي بهداشتي 

 .باشد ميبرخوردار ن تري مناسب، از شرايط )درصد
به آب آشاميدني سالم  1391 در سالدرصد از خانوارهاي روستايي استان  23/99 

 .است يافته كاهش، كه اين رقم نسبت به سال قبل اند داشتهدسترسي 
كه نسبت به رقم سال  اند شدهواكسينه  1391درصد از كودكان زير يك سال، در سال  100 

 ).2جدول (است  درصد افزايش داشته 1قبل 
 

 1391تا  1386 _حياتي و بهداشتي در استان فارس  هاي شاخصروند تحول  -2جدول 
 1391 1390 1389 1388 1387 1386 عنوان شاخص

 88/65 47/65 26/67 93/66 84/67 51/67 ظيم خانوادهدرصد پوشش تن
درصد زايمان توسط افراد دوره 

 نديده در منزل
8/1 15/1 83/1 67/0 5/0 44/0 

مادران به دليل  ومير مرگميزان 
عوارض حاملگي درصد هزار تولد 

 )نفر(زنده 
17 15 13 13 22 9 

درصد نوزادان وزن شده كمتر از 
 گرم 2500

82/5 76/5 19/6 4/6 8/6 8/6 

نوزادان زير يك  ومير مرگميزان 
 )نفر(زنده ماه در هزار تولد 

91/11 58/11 96/10 62/10 41/10 38/9 

درصد زناني كه در دوره بارداري 
 كزاز ايمني دارند ازنظر

5/98 5/98 96 96 98 99 

درصد اماكن عمومي و مراكز تهيه 
و توزيع و فروش مواد غذايي 

معيارهاي  بهداشتي داراي
 بهداشتي و بهسازي

6/89 8/92 94 95 49/95 66/94 

درصد خانوارهاي روستايي داراي 
 دسترسي به آب آشاميدني

9/98 5/99 7/99 4/99 4/99 23/99 

درصد پوشش واكسيناسيون 
 سال كودكان زير يك

98 99 100 99 100 100 

 ارساستان ف دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني: مأخذ
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 بهزيستي و تأمين اجتماعي

برخورداري از خدمات تأمين اجتماعي حقي است همگاني و بر اساس قانون اساسي دولت 
 نيتـر  عمـده . افـراد جامعـه اقـدام نمايـد     تك تكموظف است نسبت به تأمين آن براي 

 ، سازمان بهزيستي،دارند عهدهكه وظيفه ارائه خدمات تأمين اجتماعي را به  ييها دستگاه
ـ البتـه  . و سـازمان تـأمين اجتمـاعي هسـتند     )ره(امداد امام خميني  تهيكم از  تـوان  يم

در ادامـه عملكـرد   . ديگري نظير سازمان بازنشستگي كشوري نيز نـام بـرد   يها سازمان
 .قرار خواهد گرفت يموردبررس ادشدهي يها دستگاه

 

 سازمان بهزيستي استان فارس -1

خدمات كارآموزي و بـازپروري   به خدمات اجتماعي، توان يموظايف سازمان بهزيستي را  
ايجـاد اشـتغال و   خدمات  و پيشگيريفرهنگي و ، خدمات يبخش توان خدماتاجتماعي، 

 :شود يمپرداخته  ادشدهي يها بخشتقسيم كرد كه در ادامه به تشريح هركدام از  كاريابي
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 خدمات اجتماعي -1-1 

 شهري و روستايي) يردولتيغدولتي و (خدمات اجتماعي  دهنده ارائهتعداد كل واحدهاي  
 رسـيده  1392 واحد در سال 1419درصد افزايش، به  7/5، با 1391واحد در سال  1343از 

 بـه  نفر 78494 از درصد افزايش، 1با  ادشدهيتعداد مددجويان واحدهاي  آنكه حال، است
 يها سالدر  خدمات اجتماعي دهنده ارائه دولتي واحدهايسهم . است رسيدهنفر  79279

ي واحدها مددجوياندرصد كل واحدها و سهم  4/8درصد و  7/8به ترتيب  1392و  1391
 .بوده است مددجوياندرصد كل  63/15و  درصد 3/21به ترتيب  نيز ادشدهي
 

، مهـدكودك ، خـدمات  سرپرست يبدكان خدمات اجتماعي شامل تربيت و نگهداري از كو
خدمات برنامـه  و  يا حرفهفني و  يها آموزش و نيازمند، سرپرست يبحمايت از خانوارهاي 

 .باشد يم جوانان و نوجوانان
و مراكـز   رخوارگاهيششامل (سرپرست  يبتعداد واحدهاي تربيت و نگهداري از كودكان  -

واحـد   25درصد افزايش  2/4با  1392واحد و در سال  24برابر  1391 در سال) يروز شبانه
در  مددجونفر  376، به 1391مددجو در سال نفر  390از نيز  ها آنو تعداد مددجويان بوده 
 .است افتهي شكاه 1392سال 

نفر  53561و  واحد 1190از  ها آنو تعداد مددجويان  مهدكودكتعداد واحدهاي خدمات  -
 افتـه ي شيافـزا  1392در سال  نفر مددجو 53637واحد و  11262به  1391در سال  مددجو

 .است
ـ بگ يمسـتمر (نيازمنـد  و  سرپرست يبتعداد واحدهاي حمايت از خانوارهاي  -  127 )راني

تعـداد   وواحد بوده  132درصد افزايش  9/3با  1392بوده كه در سال  1391واحد در سال 
نفـر   24656بـه   1391در سـال  ) خـانوار  9045(نفر مددجو  22077 مددجويان مربوطه از

 .است افتهي افزايش 1392در سال  )خانوار 9139(مددجو 
 نفر مـددجو  765 از يا حرفهواحدهاي آموزش فني و از  كننده استفاده تعداد مددجويان -

 .است افتهي شكاه 1392در سال  مددجونفر  234 بهدرصد كاهش  4/69با  1391در سال 
بـا   1391سال  در مددجونفر  1701خدمات برنامه جوانان و نوجوانان از  مددجويانتعداد  -

 ).1جدول (است  افتهي شكاه 1392در سال  مددجونفر  376 بهدرصد كاهش  77/9
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و تعداد  خدمات اجتماعي شهري و روستايي دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (واحدهاي  تعداد -1جدول 
 مددجويان مربوطه

 نام واحد

1391 
 جمع يردولتيغ دولتي

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تربيت و نگهداري از كودكان 
 سرپرست يب

0 0 24 390 24 390 

 53561 1190 52459 1155 1102 35 مهدكودكخدمات 

و  سرپرست يبحمايت از خانوارهاي 
 نيازمند

80 
4126 
 47 خانوار

4919 
 127 خانوار

9045 
 خانوار

13128 8949 22077 
 765 2 - - 765 2 يا حرفهآموزش فني و 

 1701 - - - 1701 - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان
 78494 1343 61798 1226 16696 117 جمع

 
 ...خدمات اجتماعي دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (واحدهاي  -1ادامه جدول 

 نام واحد

1392 
 جمع يردولتيغ دولتي

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تربيت و نگهداري از كودكان 
 سرپرست يب

- - 25 376 25 376 

 53637 1262 52952 1227 685 35 مهدكودكخدمات 

و  سرپرست يبحمايت از خانوارهاي 
 نيازمند

84 
4113 
 48 خانوار

5026 
 132 خانوار

9139 
 خانوار

 نفر 24656 نفر 13563 نفر 11093
 234 - - - 234 - يا حرفهآموزش فني و 

 376 - - - 376 - نوجوانانخدمات برنامه جوانان و 
 79279 1419 66891 1300 12388 119 جمع

 سازمان بهزيستي استان فارس: مأخذ
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خـدمات   دهنده ارائه، تعداد مراكز دولتي )1392(اطالعات سالنامه آماري كشور  بر اساس 
و رتبـه اسـتان از    اجتماعي شهري و روستايي سازمان بهزيستي در استان فارس و سهم

 .آورده شده است 3و  2جداول در  و تعداد مددجويان مربوطه در كشور، ادشدهيمراكز 
 

ـ يغدولتـي و  ( ييروسـتا خدمات اجتماعي شـهري و   دهنده ارائه تعداد مجتمع و واحدهاي -2جدول  ) يردولت
 )1392سال (در كشور  و رتبه استان از اين مراكز سهم استان فارس و سازمان بهزيستي در

 نام واحد
 خدمات اجتماعي روستايي اجتماعي شهريخدمات 

 رتبه )درصد(سهم  تعداد رتبه )درصد(سهم  تعداد
 1 9/12 43 15 5/2 39 ي خدمات بهزيستيها مجتمع

 - - - 31 0 24 سرپرست يبتربيت و نگهداري از كودكان 
 1 5/23 43 1 6/22 353 مهدكودكخدمات 

 3 3/8 40 1 4/8 82 و نيازمند سرپرست يبحمايت از خانوارهاي 
 - - - 3 8/5 47 ي اجتماعيها بيآس

 1392سالنامه آماري كشور، سال : مأخذ
 

خدمات اجتماعي شهري و روستايي سـازمان بهزيسـتي    دهنده ارائهمراكز دولتي  انيمددجو تعداد -3جدول 
 )1392سال (اين مراكز در كشور  انيمددجودر استان فارس و سهم و رتبه استان از 

 واحدنام 
 خدمات اجتماعي روستايي خدمات اجتماعي شهري

 رتبه )درصد(سهم  تعداد رتبه )درصد(سهم  تعداد
 - - - 2 15/7 398 سرپرست يبتربيت و نگهداري از كودكان 

 - - 21094 1 93/2 31251 مهدكودكخدمات 
 - - 1022 6 4/7 8054 و نيازمند سرپرست يبحمايت از خانوارهاي 

 - - - 11 3/9 28826 اجتماعيي ها بيآس
 1392سالنامه آماري كشور، سال : مأخذ

 

 

 

 كارآموزي و بازپروري اجتماعي خدمات -1-2 
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 كـارآموزي و بـازپروري   خـدمات  دهنـده  ارائـه ) يردولتيغدولتي و (تعداد كل واحدهاي  
تعـداد   .است افتهي شيافزا 1392واحد در سال  82به  1391واحد در سال  75از  اجتماعي

نفـر   17006 بـه  نفـر  14299 از ،افزايش درصد 18/93نيز با  ادشدهيمددجويان واحدهاي 
 .است رسيده

 يهـا  بحـران مداخلـه در  ، كـاهش طـالق  اجتماعي شـامل   كارآموزي و بازپروريخدمات 
كودكـان   ،طرح خانـه سـالمت   ،اجتماعي دهيد بيآسبازپروري زنان و دختران ، اجتماعي
 .باشد يم هميار و خط تلفن كودك يها انجمنخياباني، 

و واحـد بـوده    10 و 9 به ترتيـب  1392و  1391 يها سالدر  طالق واحدهاي كاهشتعداد  
 1392در ســال نفــر  3369بــه  1391در ســال  نفــر 2595از  هــا آنتعــداد مــددجويان 

 .است افتهي شافزاي
 واحـد  8 ،1392و  1391 يهـا  سـال در  اجتماعي يها بحرانمداخله در تعداد واحدهاي  -

در  مـددجو  نفـر  2064 به 1391در سال  مددجو نفر 1965 از ها آنتعداد مددجويان و بوده 
 .است افتهي شيافزا 1392سال 

 1392و  1391 يهـا  سـال در  اجتماعي دهيد بيآسبازپروري زنان و دختران تعداد واحد  -
 .است افتهي شيافزا نفر 21نفر به  19 مربوطه از تعداد مددجويان واحد بوده و كي

تعـداد   واحـد بـوده ولـي    يك 1392و  1391 يها سالطرح خانه سالمت در تعداد واحد  -
 .است افتهي شكاه نفر 8نفر به  15 مربوطه از مددجويان

 واحد بوده وليدو  1392و  1391 يها سالنگهداري كودكان خياباني در  يواحدهاتعداد  -
 .است افتهي كاهش نفر 208نفر به  286 مربوطه از تعداد مددجويان

 435واحد و  52به  1391در سال  نفر مددجو 365و  واحد 46از هميار  يها انجمنتعداد  -
 .است افتهي شيافزا 1392در سال  نفر مددجو

تعـداد   واحـد بـوده و   8 ،2139و  1139 يهـا  سالدر  خط تلفن كودك يواحدهاتعداد  -
 ).4جدول ( است افتهي شافزاينفر  10901به  نفر 9054 مربوطه از مددجويان

 
 
 

تعداد و  خدمات كارآموزي و بازپروري اجتماعي دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (واحدهاي  تعداد -4جدول 
 مددجويان مربوطه
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 نام واحد

1391 
 جمع يردولتيغ دولتي

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 2595 9 0 0 2595 9 كاهش طالق
 1965 8 0 0 1965 8 مداخله در بحران
 دهيد بيآسبازپروري زنان و دختران 

 اجتماعي
1 19 0 0 1 19 

 15 1 0 0 15 1 طرح خانه سالمت
 286 2 286 2 0 0 كودكان خياباني

 365 46 365 46 0 0 هميار يها انجمن
 9054 8 0 0 9054 8 خط تلفن كودك

 14299 75 651 48 13648 27 جمع
 
 

 ...خدمات  دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (واحدهاي  -4ادامه جدول 

 نام واحد

1392 
 جمع يردولتيغ دولتي

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 3369 10 - - 3369 10 كاهش طالق
 2064 8 - - 2064 8 مداخله در بحران
 دهيد بيآسبازپروري زنان و دختران 

 اجتماعي
1 21 - - 1 21 

 8 1 - - 8 1 طرح خانه سالمت
 208 2 - - 208 2 كودكان خياباني

 435 52 - - 435 52 هميار يها انجمن
 10901 8 - - 10901 8 خط تلفن كودك

 17006 82 - - 17006 82 جمع
 سازمان بهزيستي استان فارس: مأخذ

 

 يبخش توانخدمات  -1-3
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واحد در  227از  )يردولتيغدولتي و ( يبخش توانخدمات  دهنده ارائه واحدهايكل  تعداد 
 ادشدهيتعداد مددجويان واحدهاي  و افتهي شافزاي 1392واحد در سال  281به  1391سال 

تعـداد  بنابراين، ؛ نفر بوده است 96961نفر و  102741 به ترتيب مورداشاره يها سالدر نيز 
در  1392و تعداد مددجويان مربوطـه در سـال    يبخش توانخدمات  دهنده ارائهواحدهاي 

 .دهنـد  يمنشان  شكاهدرصد  6/5و  افزايش درصد 8/23، به ترتيب 1391مقايسه با سال 
به ترتيب  1392و  1391 يها سالدر  يبخش توانخدمات  دهنده ارائه دولتي واحدهايسهم 

 6/77بـه ترتيـب    نيز واحدها اين مددجوياندرصد كل واحدها و سهم  30درصد و  3/27
 ).5جدول ( بوده است مددجوياندرصد كل  7/78درصد و 

 
و  1391 يها سالدر  يبخش توانخدمات  دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (تعداد واحدهاي  -5جدول شماره 

1392 

 نام واحد
1391 

 جمع يردولتيغ دولتي
 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 833 30 833 30 0 0 )روزانه( نيمعلول يبخش تواننگهداري و 
 1121 24 1121 24 0 0 )يروز شبانه( نيمعلول يبخش تواننگهداري و 

 347 6 347 6 0 0 )روزانه(مزمن نگهداري بيماران رواني 
 418 6 418 6 0 0 )يروز شبانه(مزمن نگهداري بيماران رواني 

 603 9 603 9 0 0 )روزانه(سالمندان  يبخش تواننگهداري و 
 419 7 419 7 0 0 )يروز شبانه(سالمندان  يبخش تواننگهداري و 

 12471 29 0 0 12471 29 نگهداري معلول در خانواده
 563 16 563 16 0 0 )روزانه( نيمعلول يآموز حرفه

 4197 14 0 0 4197 14 يوتراپيزيف
 556 7 0 0 556 7 يكاردرمان

 2005 7 0 0 2005 7 يگفتاردرمان
 15961 10 0 0 15961 10 سنجش شنوايي

 50 1 50 1 0 0 خانواده و كودك ناشنوا
 433 1 0 0 433 1 يوپا ساز دستكارگاه 
 17527 60 17527 60 0 0 يردولتيغ يها تشكل

 16442 0 0 0 16442 0 يبخش تواناز وسايل كمك  كننده استفادهمعلولين 
 6171 0 0 0 6171 0 محصلين و دانشجويان معلول تحت پوشش

 CBR 0 19567 0 0 0 19567معلولين تحت پوشش در برنامه 
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 LSE 0 0 0 0 0 0تحت پوشش برنامه 
 3057 0 0 0 3057 0 تحت پوشش ورزش معلولين

 102741 227 21881 159 80860 68 جمع
 

 ... يبخش توانخدمات  دهنده ارائه) يردولتيغدولتي و (تعداد واحدهاي  -5ادامه جدول شماره 

 نام واحد
1392 

 جمع يردولتيغ دولتي
 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 719 24 719 24 0 0 )روزانه( نيمعلول يبخش تواننگهداري و 
 1188 26 1188 26 0 0 )يروز شبانه( نيمعلول يبخش تواننگهداري و 

 130 3 130 3 0 0 )روزانه(مزمن نگهداري بيماران رواني 
 399 6 399 6 0 0 )يروز شبانه(مزمن نگهداري بيماران رواني 

 253 6 253 6 0 0 )روزانه(سالمندان  يبخش تواننگهداري و 
 450 8 450 8 0 0 )يروز شبانه(سالمندان  يبخش تواننگهداري و 

 12699 29 0 0 12699 29 در خانوادهنگهداري معلول 
 636 13 636 13 0 0 )روزانه(معلولين  يآموز حرفه

 3740 13 0 0 3740 13 يوتراپيزيف
 1175 6 0 0 1175 6 يكاردرمان

 2366 7 0 0 2366 7 يگفتاردرمان
 9239 90 0 0 9239 90 سنجش شنوايي

 45 1 0 0 45 1 خانواده و كودك نابينا
 1530 1 0 0 1530 1 سازي وپا دستكارگاه 
 17862 48 0 0 17862 48 يردولتيغ يها تشكل

 13867 0 0 0 13867 0 يبخش تواناز وسايل كمك  كننده استفادهمعلولين 
 5677 0 0 0 5677 0 محصلين و دانشجويان معلول تحت پوشش

 CBR 0 21929 0 0 0 21929معلولين تحت پوشش در برنامه 
 * LSE 0 * 0 0 0تحت پوشش برنامه 

 3057 0 0 0 3057 0 تحت پوشش ورزش معلولين
 96961 281 3775 86 93186 195 جمع
 سازمان بهزيستي استان فارس: مأخذ
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خدمات  دهنده ارائه، تعداد مراكز دولتي )1392(اطالعات سالنامه آماري كشور  بر اساس 
و  ادشدهيو رتبه استان از مراكز  سازمان بهزيستي در استان فارس و سهم يبخش توان

 .آورده شده است 6 در جدولدر كشور،  مددجويان مربوطه تعداد
 
و  سازمان بهزيستي در استان فـارس و سـهم   يبخش توانخدمات  دهنده ارائهتعداد مراكز دولتي  -6جدول  

 )1392سال (اين مراكز در كشور  رتبه استان از

 شرح
 تعداد مددجويان تعداد مراكز

 رتبه )درصد(سهم  تعداد رتبه )درصد(سهم  تعداد

 9 6 5336 4 6/9 7 گفتاردرماني
 1 13/8 55264 4 7/1 13 فيزيوتراپي
 11 4/3 4828 6 7/5 7 كاردرماني

 6 7/9 8718 1 10/8 10 سنجش شنوايي
 3 16/5 9262 3 10/9 6 يسنج يينايب

 4 14/3 1490 3 15/4 2 ارتوپدي فني
 1392سالنامه آماري كشور، سال : مأخذ 

 

 پيشگيري فرهنگي و خدمات -1-4

 1774از  پيشـگيري فرهنگي و خدمات  دهنده ارائه) يردولتيغدولتي و (واحدهاي  تعداد 
تعـداد مـددجويان   . اسـت  افتهي افزايش 1392واحد در سال  1832 به 1391واحد در سال 

نفـر بـوده    403129نفر و  298014 به ترتيب مورداشاره يها سالنيز در  ادشدهيواحدهاي 
خدمات پيشـگيري و تعـداد مـددجويان     دهنده ارائهاساس، تعداد واحدهاي  نيبر ا. است

درصـد   3/35و درصـد   3/3، بـه ترتيـب   1391، در مقايسه با سال 1392مربوطه در سال 
 .دهد يمنشان  افزايش

به ترتيب  1392و  1391 يها سالدر  پيشگيريخدمات  دهنده ارائه دولتي واحدهايسهم  
 1/82به ترتيـب   نيز واحدها اين مددجوياندرصد كل واحدها و سهم  9/91درصد و  2/92

 .بوده است مددجوياندرصد كل  9/70درصد و 



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي گزارش اقتصادي،                                
 

 

128 

از ) يرحضـور يغمشـاوره  (مشـاوره  صـداي  خدمات از  كننده استفادهمددجويان  دتعدا-
 رسـيده  1392نفـر در سـال    34207بـه   افزايشدرصد  1/22، با 1391نفر در سال  28010

 .است
 43612، از افـزايش درصد  1/163با  ،مشاوره حضوري از كننده استفادهتعداد مددجويان - 

 ).7جدول (است ده ينفر رس 114739به  نفر
 

 پيشگيري خدمات فرهنگي و دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (تعداد واحدهاي  -7جدول شماره 

 نام واحد

1391 
 جمع يردولتيغ دولتي

تعداد 
 واحد

 تعداد مددجو
تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

 تعداد مددجو

 28010 1 - - 28010 1 خدمات صداي مشاور
 43612 64 39027 60 4585 4 مشاوره حضوري

 159310 1628 - - 159310 1628 طرح پيشگيري از تنبلي چشم
 10569 26 10422 25 147 1 درمان سرپائي معتادين
 3076 14 2506 13 570 1 مشاوره پزشكي ژنتيك

 TC - - 1 269 1 269مركز 
 363 1 363 1 - - درمان بستري معتادين خود معرف

 805 39 805 39 - - هميار يها انجمنتحت پوشش 
 52000 - - - 52000 - ها تيمعلولو  ها بيآساز  يساز آگاه

 298014 1774 53392 139 244622 1635 جمع
 سازمان بهزيستي استان فارس: مأخذ

 
 ... پيشگيري خدمات فرهنگي و دهنده ارائه )يردولتيغدولتي و (واحدهاي  -7ادامه جدول شماره 

 نام واحد

1392 
 جمع يردولتيغ دولتي

تعداد 
 واحد

تعداد  تعداد مددجو
 واحد

تعداد 
 مددجو

 تعداد
 واحد

 تعداد مددجو

 34207 1 - - 34207 1 خدمات صداي مشاور
 114739 77 103178 71 11561 6 مشاوره حضوري

 187485 1675 - - 187485 1675 طرح پيشگيري از تنبلي چشم
 9676 24 9553 23 123 1 درمان سرپائي معتادين
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 3215 14 2840 13 375 1 مشاوره پزشكي ژنتيك
 TC - - 1 396 1 396مركز 

 606 1 606 1 - - درمان بستري معتادين خود معرف
 805 39 805 39 - - هميار يها انجمنتحت پوشش 

 52000 - - - 52000 - ها تيمعلولو  ها بيآساز  يساز آگاه
 403129 1832 117378 148 285751 1684 جمع

 سازمان بهزيستي استان فارس: مأخذ

 
ـ يغدولتـي و  (مراكـز  تعـداد   ،)1392(اطالعات سـالنامه آمـاري كشـور     بر اساس   )يردولت

سـهم و  و سازمان بهزيستي اسـتان   خدمات پيشگيري، امور فرهنگي و اعتياد دهنده ارائه
آورده شده  8مربوطه در كشور، در جدول  و مددجويان ادشدهيرتبه استان از تعداد مراكز 

 .است
 

 سازمان بهزيستي استان و سهم خدمات پيشگيري، امور فرهنگي و اعتياد دهنده ارائهتعداد مراكز  -8جدول 
 )1392سال (مربوطه در كشور  و مددجويان ادشدهيو رتبه استان از تعداد مراكز 

 
 تعداد مددجويان تعداد مراكز

سهم  تعداد
 )درصد(

 تعداد رتبه
سهم 

 )درصد(
 رتبه

 3 8/4 129207 10 1/5 1 صداي مشاور
 1 11/4 177459 3 6/7 77 مشاوره حضوري

 6 3/3 3215 4 6/8 14 مشاوره ژنتيك
 4 5/9 32234 10 3/7 87 ترك اعتياد

 1392سالنامه آماري كشور، سال : مأخذ
 
 
 

 خدمات ايجاد اشتغال و كاريابي -1-5

نفر تحت پوشش برنامـه ايجـاد اشـتغال و كاريـابي سـازمان       1938 جمعًا 1392در سال  
درصد كـاهش نشـان    6/36معادل  1391كه نسبت به سال  اند قرارگرفتهبهزيستي استان 

مشمول برنامه ) درصد4/27(نفر  530 ، تعداد1392در سال  از افراد تحت پوشش. دهد مي
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ـ  تـوان  مشمول برنامه امور) درصد 2/68(نفر  1321امور اجتماعي،   5/4(نفـر   87 و يبخش
سـال  در  مورداشـاره  يها نسبت. اند بودهو پيشگيري  يامور فرهنگمشمول برنامه ) درصد
 ).9جدول (درصد بوده است  3/5و درصد  8/63درصد،  31به ترتيب  1391

 
 1392و  1391 يها سال مددجويان تحت پوشش برنامه ايجاد اشتغال و كاريابي در – 9جدول 

 نام برنامه
1391 1392 

 درصد تغييرات
 تعداد مددجو تعداد مددجو

 44- 530 947 امور اجتماعي
 32/2- 1321 1949 يبخش توان امور

 46- 87 161 و پيشگيري يامور فرهنگ
 36/6- 1938 3057 جمع
 سازمان بهزيستي استان فارس: مأخذ

 

 

 )ره(كميته امداد امام خميني  -2

 مددجوييشهيد رجايي و طرح  طرح -2-1

واحـد   152بـه   1391واحد در سال  108، از )ره(تعداد واحدهاي كميته امداد امام خميني  
 .است افتهي شيافزا 1392در سال 

نفر  108485از  افزايش درصد 6/5با  شهيد رجايي در همين مدت، تعداد مددجويان طرح 
 درصـد  16نيـز بـا    طـرح مـددجويي   و موردي ميئمددجويان دا مجموعنفر و  114560به 

 .است رسيده نفر 293008نفر به  252685 ، ازشافزاي
ـ كل مبلـغ مسـتمري و سـاير     1392همچنين در سال  كميتـه امـداد بـه     يهـا  يپرداخت

 .دهد يمنشان  افزايش رادرصد  1/31نسبت به سال قبل  ادشدهي مددجويان دو طرح
، سهم استان فارس از تعـداد واحـدهاي   )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

شهيد  يها طرح از مجموع مددجويان ،)1رتبه ( درصد 9/7در كشور ) ره(امام كميته امداد 
از كـل مبلـغ مسـتمري و سـاير      و) 2رتبـه  (درصد  3/8 رجايي و مددجويي اين كميته،

 .بوده است) 3رتبه (درصد  7/6 ادشدهي كميته امداد به مددجويان دو طرح يها يپرداخت
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مددجويان تحت پوشش طرح شهيد رجايي و طرح مددجويي كميته امداد  واحدها وتعداد  -10جدول شماره 

 استان فارس )ره(امام خميني 
 نفر، ميليون ريال 

 سال
تعداد 
 واحدها

 انيمددجوتعداد 
طرح شهيد 

 رجايي

 طرح مددجويي
تعداد كل 
 مددجويان

كمك مستمري و 
 ها يپرداختساير 

 انيمددجو
 يدائم

 انيمددجو
 موردي

 جمع

1391 108 108485 190033 62652 252685 361170 1511568 
1392 152 114560 205673 87335 293008 407568 1980918 
 درصد

 تغييرات
40/7 5/6 8/2 39/4 16 12/8 31/1 

 1392سال ، سالنامه آماري استان فارس: مأخذ
 
 

 خدمات عمرانيخدمات آموزشي فرهنگي و  -2-2
به مددجويان تحت پوشش  شده ارائه يو فرهنگهزينه خدمات آموزشي  1392سال در  

داشته  افزايشدرصد  8/70استان فارس نسبت به سال قبل  )ره(كميته امداد امام خميني 
و هزينه مربوطه  شده انجام، تعداد موارد خدمات عمراني ادشدهيهمچنين در سال . است

 نهيهز كمكتعداد موارد  ضمنًا. است داشته كاهشدرصد  3/8درصد و  3/21به ترتيب 
درصد  6/84و درصد  3/43نسبت به سال قبل به ترتيب  مربوطه نيز هزينهازدواج و 

 .استافزايش داشته 
 

كميته  توسط شده پرداخت ازدواج نهيهز كمكعمراني و  خدمات آموزشي فرهنگي، خدمات -11جدول شماره 
 استان فارس )ره(امداد امام خميني 

 نفر، ميليون ريال

 سال
 ازدواج نهيهز كمك خدمات عمراني خدمات آموزشي فرهنگي

 مبلغ هزينه تعداد موارد مبلغ هزينه تعداد موارد مبلغ هزينه كننده استفاده* تعداد محصالن
1391 30947 51766 5224 39998 3902 30224 
1392 27492 88409 4110 36693 5593 55780 

 84/6 43/3 8/3- 21/3- 70/8 11/2- درصد تغييرات

 كننده استفادهشامل دانشجويان * 
 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري: مأخذ
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 الحسنه قرضوام خودكفايي و وام  -2-3

خودكفايي اعطايي به مددجويان كميته امداد  يها وامتعداد موارد و مبلغ  1392در سال  
 درصد 5/7درصد و  3/19به ترتيب ، 1391استان فارس نسبت به سال  )ره(امام خميني 

 الحسنه قرض يها وام همچنين در همين مدت، تعداد موارد و مبلغ. است افتهي كاهش
 .است داشته افزايشدرصد  4/28درصد و  4/3 اعطايي نيز به ترتيب

 
 )ره(اعطايي به مددجويان كميته امداد امام خميني  الحسنه قرضخودكفايي و  يها وام -12شماره جدول 

 استان فارس
 نفر، ميليون ريال 

 سال
 الحسنه قرضاعطاي وام  اعطاي وام خودكفايي

 مبلغ تعداد موارد مبلغ تعداد موارد
1391 14032 912870 17436 138324 
1392 11328 844215 18026 177618 

 28/4 3/4 7/5- 19/3- درصد تغييرات
 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري: مأخذ

 
 

 

 

 تأمين اجتماعي -3

و اقدامات  ها روششامل تدابير،  يا مجموعهخدمات بخش تأمين اجتماعي عبارت است از 
كه هدف آن حمايت از نيروي انساني شاغل در دوران اشتغال،  يا مهيبحمايتي و خدمات 

 شده فوتو حمايت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان  يازكارافتادگبازنشستگي، 
سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان بيمه خدمات . باشد يم

را در سال  ها آند برخي از خدمات هستند كه عملكر گونه نيامتولي ارائه ... درماني و 
 :ميده يمقرار  يموردبررس 1391
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 سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران -1 -3 

تعداد افراد شاهد تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران  1392در سال  
. است افتهي درصد كاهش 6/3نفر بوده كه نسبت به سال قبل  14185 استان فارس

خانوار  25090برابر  )والدين، همسر و فرزندان(پوشش تحت  يخانوارهاهمچنين مجموع 
 .درصد كاهش داشته است 7/4سال قبل  است كه نسبت به بوده

مبلغ  مجموعًاخانوار  13198، تعداد 1392خانوار تحت پوشش در سال  25090از مجموع 
تعداد  ازنظركه نسبت به سال قبل،  اند كردهميليون ريال مستمري دريافت  1726983
 9/1377ميزان مستمري  ازلحاظكاهش و  درصد 4/2 يمستمر كننده افتيدرخانوارهاي 

 ).13جدول (دهد  يمدرصد افزايش نشان 
 

شاهد تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان  افراد و خانوارهاي تعداد -13جدول شماره 
 ميليون ريال فارس

 سال
 ريبگ يمستمر تعداد خانوارهاي شاهد تحت پوشش خانوارهاي شاهدتعداد افراد و 

 افراد
 )نفر(

والدين 
 )خانوار(

همسر و فرزندان 
 )خانوار(

والدين 
 )خانوار(

فرزندان همسر و 
 )خانوار(

مبلغ 
 يمستمر

1391 14721 12940 14022 9757 3769 116855 
1392 14185 11724 13366 9414 3784 1726983 
درصد 
 تغييرات

-3/6 -9/4 -4/7 -3/5 0/4 1377/9 

 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري: مأخذ
 

نفر جانباز تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور  38322تعداد  1392ر سال د 
نشان  افزايش رادرصد  9/4كه نسبت به سال قبل  اند داشتهايثارگران استان قرار 

نيز با  ادشدهيتحت پوشش سازمان  ريبگ يمستمرهمچنين تعداد جانبازان . دهد يم
اين  يپرداختمبلغ . نفر رسيده است 11393نفر به  9681درصدي، از  7/17افزايش 

ميليون ريال  71728درصدي، از  6/1424 افزايشنيز با  ريبگ يمستمرسازمان به جانبازان 
 ).14جدول (است  رسيده 1392ميليون ريال در سال  1093598 به 1391در سال 
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 تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان فارس جانبازان تعداد -14جدول شماره 
 ميليون ريال نفر،: واحد 

 سال
 ريبگ يمستمرجانبازان  تعداد جانبازان تحت پوشش

 يمستمرمبلغ  تعداد نامشخص درصد و باالتر 25 درصد 25تا  جمع
1391 36530 23373 12476 981 9681 71728 
1392* 38322 23505 14817 - 11393 1093598 

 1424/6 17/7 - 18/8 0/6 4/9 درصد تغييرات
بودن  نقيضعلت ضد  و اين باشد ميشده  اندازي راه تازگي بهسجايا كه از تهران  افزار نرم بر اساس 1392در سال  شده ارائهآمار  *

 .باشد ميآمار نسبت به سال گذشته 
 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري: مأخذ

 

جانبازان تحت  ، سهم استان فارس از كل)1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  
 25، از جانبازان تا )4رتبه (درصد  7كشور  پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران

بوده ) 4رتبه (درصد  6/6درصد و باالتر  25و از جانبازان ) 4رتبه (درصد  3/7درصد، 
 .است

 

 

 سازمان تأمين اجتماعي استان فارس -3-2

 اصلي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي استان شدگان مهيبتعداد  -الف

 

 3مين اجتماعي استان فارس با أاصلي تحت پوشش سازمان ت شدگان مهيبتعداد كل  
. رسيده است 1392نفر در سال  679026 به 1391در سال نفر  659087 درصد افزايش، از

بافندگان توافقي،  يها گروه ،رانندگان، حرف و مشاغل آزاد، اختياري شدگان مهيبتعداد 
 ،درصد 9/9، درصد 5/11 ،درصد 4/1درصد،  8/16نيز به ترتيب  خاصو  قالي، قاليچه و زيلو

نسبت به سال قبل درصد  14/0اجباري  شدگان مهيبو تعداد  افزايش درصد 2/10
 ).15جدول (است  افتهي شكاه
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 اجتماعي استان فارس نيتأماصلي تحت پوشش سازمان  شدگان مهيب تعداد -15جدول شماره 

 اختياري جمع سال
حرف و مشاغل 

 آزاد
 رانندگان اجباري

بافندگان قالي، قاليچه و 
 زيلو

 *خاص

1391 659087 18469 56085 428516 66627 34656 54734 
1392 679026 21571 56845 427923 74283 38080 60324 
درصد 
 تغييرات

3 16/8 1/4 -0/1 11/5 9/9 10/2 

 باشد يمبيمه بيكاري  ريبگ يمقررتوافقي  يها گروهشامل *
 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري: مأخذ

 
 

، سهم استان فارس از تعداد كل )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  
تبعي تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي  شدگان مهيبو  اصلي شدگان مهيب، شدگان مهيب

 بوده) 7رتبه (درصد  1/5و  )6رتبه (درصد  3/5، )6رتبه (درصد  2/5كشور به ترتيب 
تبعي تحت پوشش  شدگان مهيببر اساس اطالعات سالنامه مذكور، تعداد  ضمنًا. است

 .نفر بوده است 1105719برابر  1392سازمان تأمين اجتماعي استان در سال 
 
 

 تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي استان رانيبگ يمستمر -ب

و  ازكارافتادگانشامل بازنشستگان،  ريبگ يمستمر نفر 132812تعداد  1392در سال  
ميليون ريال مستمري از سازمان  7825854مبلغي معادل  ريبگ يمستمربازماندگان 

تعداد  ازنظر، 1391كه نسبت به سال  اند كردهتأمين اجتماعي استان فارس دريافت 
. درصد افزايش داشته است 7/34 مستمري مبلغ ازنظرو درصد  1/7 رانيبگ يمستمر

 1392در سال  ريبگ يمستمربدين ترتيب مبلغ سرانه مستمري دريافت شده توسط هر 
بوده است كه نسبت به رقم مشابه ) هزار ريال 4910ماهانه حدود (هزار ريال  58924برابر 

 .دهد يمدرصد افزايش نشان  7/25حدود  1391در سال 
آنان  مستمري تعداد بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي استان و مبلغ 1392در سال  

و  ادشدهيسازمان  ازكارافتادگانهمچنين تعداد و درصد  4/36درصد و  7/7به ترتيب 
 1391درصد نسبت به سال  7/26درصد و  9/1مستمري آنان نيز به ترتيب  مبلغ

 ).17و  16ول اجد(است  شده افزوده
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 اجتماعي استان نيتأماصلي تحت پوشش سازمان  رانيبگ يمستمر تعداد -16جدول شماره 

 ريبگ يمستمربازماندگان  ازكارافتادگان بازنشستگان جمع سال
1391 123965 56670 7422 59872 
1392 132812 61009 7566 64237 

 7/3 1/9 7/7 7/1 درصد تغييرات
 1392، سال استان فارس سالنامه آماري: مأخذ

 
 اجتماعي استان نيتأماصلي تحت پوشش سازمان  رانيبگ يمستمرمبالغ پرداختي به  -17جدول شماره 

 يليون ريالم 
 ريبگ يمستمربازماندگان  ازكارافتادگان بازنشستگان جمع سال

1391 5809464 3963113 334366 1511985 
1392 7825854 5404660 423615 1997579 

 32/1 26/7 36/4 34/7 درصد تغييرات
 1392، سال استان فارس سالنامه آماري: مأخذ

 

تحت پوشش سازمان  شدگان مهيببه  شده پرداخت يها و غرامتنقدي  يها كمكميزان  
 5/62، به ميزان 1391در مقايسه با سال  1392تأمين اجتماعي استان فارس در سال 

ازدواج، مقرري ايام بيكاري  نهيهز كمك، ها غرامت ارتباط نيدرا. است افتهي شافزايدرصد 
 درصد 2/24و  درصد 18 ،درصد 8/17درصد،  2/27به ترتيب  ها هزينهو ساير 

 ).18جدول ( است يافته افزايش
 

تحت پوشش سازمان تأمين  شدگان مهيببه  شده پرداخت يها و غرامتنقدي  يها كمك -18جدول 
 ميليون ريال اجتماعي

 جمع سال
 هزينه كمك

 ازدواج
 ها غرامت

 ايام مقرري
 بيكاري

 به مربوط نقدي هاي كمك
 موارد ساير

 ساير
 *ها هزينه

1391 1488974 24311 141898 547746 - 775019 
1392 2419372 28648 180531 646092 601730 962371 
 درصد

 تغييرات
62/5 17/8 27/2 18 - 24/2 

 .باشد مي ...و  درصدانه، مسكن، متكفل فرزند، هزينه سفر، پروتز، غرامت مقطوع فوت، سنوات، خدمات درماني و ودفن كفنشامل اوالد، عائله، عيدي،  *
 1391سال  استان فارس، سالنامه آماري: مأخذ



 
 
 

 137 بهزيستي و تأمين اجتماعي

 استان فارسبيمه سالمت اداره كل  -3-3

اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل بيمه  شدگان مهيبتعداد متوسط نرخ رشد ساالنه  
در همين  .درصد بوده است - 9/11برابر  1392تا  1385 يها سالطي  سالمت استان فارس

 شدگان مهيبدرصد و  1/1كاركنان دولت كاهش متوسط ساالنه  شدگان مهيبدوره، 
 ،درصد 28/5- ساالنه متوسط نرخ رشدبه ترتيب  ساير اقشارو  روستاييان، انيفرما شيخو

 .اند كردهدرصد را تجربه  2/5-و درصد  9/1
اصلي و تبعي تحت پوشش اداره كل بيمه سالمت استان  شدگان مهيبتعداد  1392در سال  

. درصد كاهش داشته است 1/1نفر بوده است كه نسبت به سال قبل  2714775فارس 
شامل ( انيروستائاصلي و تبعي به ترتيب  شدگان مهيبمختلف از كل  يها گروهسهم 

درصد،  4/15دولت  كاركنان درصد، 3/74) هزار نفر جمعيت و عشاير 20شهرهاي زير 
 ).19جدول (است درصد بوده  5درصد و ساير اقشار  4/5 انيفرما شيخو

 
 استانبيمه سالمت تحت پوشش اداره كل ) اصلي و تبعي(شدگان  مهيبتعداد  -19جدول شماره 

 روستاييان انيفرما شيخو كاركنان دولت جمع سال
ساير 
 اقشار

1385 2924808 441999 16139 1853777 139225 
1386 3108798 459893 13220 1995698 143534 
1387 3030523 454184 32527 2078460 144484 
1388 2860072 445631 152169 2119205 143067 
1389 2819440 433935 197787 2045281 142437 
1390 2889103 423179 235383 2088694 141847 
1391 2744132 422460 203884 1979621 138167 
1392 2714775 416922 145763 2017362 134728 

 5/4- 15/5 4115/1 9/5- 11/9- 85نسبت به سال نرخ رشد 
 2/5- 1/9 28/5- 1/3- 1/1- )درصد( 91به  92تغييرات 

 1392، سال استان فارس سالنامه آماري: مأخذ
 
 شدگان مهيب، سهم استان فارس از تعداد )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

 .بوده است )2رتبه (درصد  8اصلي و تبعي تحت پوشش سازمان بيمه سالمت كشور 
  



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي گزارش اقتصادي،                                
 

 

138 

 



 
 
 

 139 و هنر فرهنگ

 

 

 

 

 

 

 فرهنـگ و هنـر

 امكانات فرهنگي و هنري استان فارس -1

تغييري  1392باب بوده، در سال  12برابر  1391تعداد سينماهاي فعال استان كه در سال  
صندلي رسيده  7208به  درصد كاهش، 2/1صندلي، با  7208 از ها آننيافته ولي ظرفيت 

صندلي به ازاي هر هزار نفر  55/1شاخص ظرفيت سينماهاي استان از بدين ترتيب، . است
 1392صندلي به ازاي هر هزار نفر جمعيت در سال  45/1، به 1391جمعيت در سال 

درصد كاهش، از  7/7سينمايي نيز با  يها لميفاشاگران تعداد تم. است افتهي كاهش
باب  8شهرستان شيراز داراي  1392در سال  .نفر رسيده است 343552نفر به  372111

يك باب سينما  هركداماستهبان، جهرم، داراب و كازرون نيز  يها شهرستانسينما بوده و 
 .هستندسينما  فاقد سالناستان نيز  يها شهرستانساير . اند داشته

از درصد  8/3، استان فارس با دارا بودن )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  
برحسب تعداد ( ها سالندرصد از ظرفيت اين  4/5سينما در كشور و  يها سالن تعداد

همچنين  .است قرارگرفتهكشور  و سوم مپنج يها رتبه، به ترتيب در )ها سالنصندلي 
در  46/1با نسبت  استان فارس شاخص ظرفيت سينما به ازاي هزار نفر جمعيت، ازنظر
درصد و  4/4سهم استان از تعداد تماشاچيان سينما نيز  .باشد يمكشور  دهمچهاررتبه 

 .م استسورتبه استان از اين نظر 
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با  1392، در سال استان فرهنگ و ارشاد اسالميكل فرهنگ تحت پوشش اداره  يها خانهتعداد  
 .تغييري نداشته است 1391سال  بهباب نسبت  26

باب در  960درصد افزايش، از  4/11فرهنگي و هنري مساجد استان با  يها كانونتعداد  
 .است افتهي شيافزا 1392باب در سال  1069 به 1391سال 

 بدون تغيير بوده استان،فرهنگ و ارشاد اسالمي كل تعداد مطبوعات محلي تحت پوشش اداره 
 .است مانده يباق 1392نشريه در سال  140 و به همان ميزان

 
 
 امكانات فرهنگي هنري و عملكرد بخش فرهنگ و هنر استان فارس-1جدول  

 عنوان
واحد 

 يريگ اندازه

درصد  سال
 تغييرات

 91به  92
1391 1392 

 0 12 12 باب تعداد سينماهاي فعال استان
 1/2- 7124 7208 صندلي سينماهاي استانفعال ظرفيت 

 نسبت ظرفيت سينما به جمعيت استان
هزار صندلي به 

 نفر
55/1 45/1 -6/5 

 7/7- 343552 372111 نفر سينمايي يها لميفتعداد تماشاگران 
 0 38 38 باب ي فرهنگيها مجتمعتعداد 

فرهنگ و  ه كلفرهنگ تحت پوشش ادار يها خانهتعداد 
 ارشاد اسالمي

 0 26 26 باب

فرهنگي هنري مساجد تحت پوشش  يها كانونتعداد 
 فرهنگ و ارشاد اسالميكل اداره 

 11/4 1069 960 مركز

تعداد مراكز عرضه محصوالت فرهنگي تحت پوشش 
 اسالمي و ارشادفرهنگ كل اداره 

 5/8 366 346 مركز

فرهنگ و ارشاد كل تحت نظارت اداره  يها چاپخانهتعداد 
 اسالمي

 7/3 205 191 باب

فرهنگ و كل تعداد مطبوعات محلي تحت پوشش اداره 
 ارشاد اسالمي

 0 117 117 نشريه

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
 

  



 
 
 

 141 و هنر فرهنگ

 كتاب و كتابخانه-2

مجزا و  صورت بهنظر به اهميت كتاب و كتابخانه در گسترش فرهنگ جامعه، الزم است  
 :به بررسي اين مقوله پرداخته شود تر قيدق

باب  174درصد افزايش، از  2/9با عمومي استان فارس  يها كتابخانهتعداد  1392سال  در 
 موجود در يها كتابموجودي  .است افتهي شيافزا 1392باب در سال  190 به 1391در سال 
 2286812به سال قبل، به  درصد افزايش نسبت 3/9عمومي استان نيز با  يها كتابخانه

عمومي استان  يها كتابخانهموجود در  يها كتابسرانه اس، بر اين اس. نسخه رسيده است
 1392جلد در سال  49/0، به 1391جلد به ازاي هر نفر جمعيت استان در سال  45/0نيز از 

 .است افتهي شيافزا
نفر  125469برابر با  1392عمومي استان در سال  يها كتابخانهنظر به اينكه تعداد اعضاي  

عمومي استان به ازاي  يها كتابخانهمتوسط در  طور بهاستنباط كرد كه  توان يمبوده است، 
 .جلد كتاب موجود بوده است 17هر نفر عضو 

 8/11عمومي استان نسبت به سال قبل  يها كتابخانه، تعداد مراجعين به 1392در سال  
كه بيان كرد  توان يمبدين ترتيب . مورد رسيده است 3309194و به  افتهي شيافزادرصد 

عمومي استان  يها كتابخانهبار به  4/26متوسط  طور بهاز اعضاء،  هركدام 1392در سال 
است  بوده 8/24برابر  1391اين در حالي است كه اين رقم در سال . اند كردهمراجعه 

 ).2جدول (
از درصد  1/6، استان فارس با دارا بودن )1392(كشور بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

بر همين اساس، در سال . است قرارگرفتهكشور  مپنجكشور در رتبه عمومي  يها كتابخانه
درصد و رتبه  5/0در كشور  شده ترجمهتأليف و  يها كتاب، سهم استان فارس از كل 1392

 .م بوده استدهاستان از اين نظر 
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 1392تا  1385 يها سالعمومي استان در  يها كتابخانهتعداد و مشخصات -2جدول 
 مشخصات

 
 سال

 عمومي يها كتابخانهتعداد 
 )باب(

 موجود يها كتابتعداد 
 )نسخه(

 تعداد اعضاء
 )نفر(

 تعداد مراجعين
 )مورد(

1385 121 914207 66587 1916352 
1386 121 1018041 75547 1875472 
1387 123 1095920 58025 1964347 
1388 150 1337258 75975 2050899 
1389 150 1498461 59866 1779213 
1390 174 1877729 116032 2765556 
1391 174 2092789 119128 2959243 
1392 190 2286812 125469 3309194 

 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري :مأخذ
 

باب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در استان فارس  54تعداد  1392سال در  
اين تعداد كتاب نسبت به سال . اند بودهنسخه كتاب  501604موجود بوده است كه داراي 

درصد  7/19نيز با  ادشدهي يها كانونتعداد اعضاي . دهد مينشان  افزايشدرصد  2/9قبل 
كانون  نفر عضوبدين ترتيب به ازاي هر  .است رسيده رنف 59041به  نفر 49326از  افزايش

 موجود بودهمربوطه  يها در كتابخانهنسخه كتاب  8/11 نوجوانانپرورش فكري كودكان 
 ).3جدول (است 

 

موجود، اعضاء و مراجعين  يها كتابتعداد  و پرورش فكري كودكان و نوجوانان يها كانونتعداد  -3جدول 
 1392تا  1385 يها سالدر  مربوطه يها كتابخانه

 مشخصات
 سال

 )نسخه(موجود  يها كتاب تعداد كانون
 تعداد اعضاء

 )نفر( 
 نيتعداد مراجع

 )مورد(
1385 35 367986 36713 528256 
1386 36 315089 12377 - 
1387 39 343430 21656 629318 
1388 39 346297 35325 835638 
1389 40 364116 42544 597831 
1390 44 414442 42181 691071 
1391 50 459231 49326 925949 
1392 54 501604 59041 974589 

 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري :مأخذ



 
 
 

 143 و هنر فرهنگ

دانشگاه شيراز وجود داشته  يها كتابخانهنسخه كتاب در  558780، جمعًا 1392در سال  
 يها دانشكدهاز بين . دهد ميدرصد افزايش نشان  7/18است كه نسبت به سال قبل 

 186503با ) ميرزاي شيرازي(دانشگاه شيراز، كتابخانه مركزي و مركز اسناد  مختلف
به  دانشگاه شيراز را يها كتابخانهموجود در  يها كتابدرصد از كل  2/34نسخه كتاب، 

 نسخه 5479و روانشناسي تنها با  خود اختصاص داده و كتابخانه دانشكده علوم تربيتي
 دانشگاه شيراز داشته يها كتابخانهموجود در  يها ابكتكتاب، كمترين سهم را از 

 ).4جدول (است 

شيراز، جهرم و (استان علوم پزشكي  يها دانشگاهوابسته به  يها كتابخانههمچنين تعداد  
تعداد  نسخه بوده كه 270585 مربوطه يها كتابباب و تعداد  28برابر  1391در سال ) فسا

نسبت به سال  ها كتابنسبت به سال قبل تغييري نداشته ولي تعداد  ادشدهي يها كتابخانه
 .درصد رشد داشته است 9/45معادل  ،)نسخه 85192(قبل 

 

 دانشگاه شيراز يها كتابخانهموجود در  يها كتابتعداد  -4جدول 

 )و كتابخانه(دانشكده نام 
1391 1392 

 درصد تغييرات تعداد
تعداد  ها كتاب

 كتابخانه
 كتاب تعداد

تعداد 
 كتابخانه

 كتاب تعداد

 17/4 558780 14 475970 13 جمع
اسناد  مركز و مركزي كتابخانه

 * شيراز دانشگاه
3 202516 3 191174 -5/6 

 - 86000 1 - - فارس ملي كتابخانه و اسناد مركز
 0 64185 1 64185 1 )خوارزمي( مهندسي دانشكده

 0/8 48891 1 48502 1 )مالصدرا(علوم  دانشكده
 0/6 32178 1 32000 1 سياسي علوم و حقوق دانشكده

 14/3 36000 1 31500 1 شيراز صنعتي دانشگاه
 7/1 30000 2 28000 2 كازرون فارسي سلمان دانشگاه
 0/4 26939 1 26822 1 )مفتح شهيد( كشاورزي دانشكده

 هاشمي شهيد( دامپزشكي دانشكده
 )نژاد

1 20523 1 20798 1/3 

 3/6 12300 1 11871 1 معماري و هنر دانشكده
 2/6 10315 1 10051 1 داراب كشاورزي دانشكده

 باهمكتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و ادبيات و دانشكده علوم اجتماعي *
 .در كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه شيراز منظور شده است ها آنموجود  هاي كتابو آمار تعداد كتابخانه و  شده ادغام
 1392استان فارس، سال  سالنامه آماري :مأخذ
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 مايصداوس -3
بر فرهنگ اجتماع بوده و در صورت مديريت  رگذاريتأثگروهي عاملي  يها رسانه شك يب 

 مايصداوس نيب نيدرا. در آموزش عمومي جامعه دارند يا عمدهدرست، نقش بسيار 
كه برنامه  يا نكته. دوچنداني برخورداراست تياز اهمرسانه جمعي  نيتر نندهيپرب عنوان به

بايد بدان توجه كافي  مايصداوسريزان و مديران متولي فرهنگ و خصوصاً مسئولين 
شده  يگذار نام، عصر اطالعات يدرست بهداشته باشند، اين است كه در عصر كنوني كه 

موجب از دست دادن شنوندگان و بينندگان  يسادگ به مايصداوسف است، عملكرد ضعي
 شده فيتضعآن در فرهنگ و هنر جامعه  رگذاريتأثنقش  جهيدرنتاين رسانه خواهد شد و 

به نام اينترنت و ماهواره  يسرسختامروزه رقباي بسيار  چراكه. شود يمحذف  تيدرنهاو 
 يها رسانهعملكرد  كه يدرصورت بنابراين،؛ اند افتهي گسترش سرعت بهآمده و  به وجود

، بينندگان و ادشدهيمطلوب نباشد، سريعًا رقباي  مايصداوس ها آن در صدرجمعي و 
لذا تحت اين شرايط . ندينما يمخود جلب  يسو بهرا  ها آناز  كنندگان استفاده

هميت با توجه به ا. كالن فرهنگي نتايج مطلوبي را حاصل خواهد كرد يها يزير برنامه
 يمايصداوسدر حفظ و گسترش فرهنگ، در اين مجال به بررسي عملكرد  مايصداوس

 .خواهيم پرداخت) مركز فارس( رانياجمهوري اسالمي 
 
 

 )مركز فارس(محلي صداي جمهوري اسالمي ايران  يها برنامه ديو تولپخش  -3-1

 1391 در سالكه  فارسجمهوري اسالمي ايران مركز ي صدا محلي يها برنامه مدت پخش 
و ساعت رسيده  8760به  1392سال در ش، كاه درصد 3/0ساعت بوده، با  8784 برابر با

. صاص داشته استاخت ه پخش خبرهاي استانيب) درصد 9/1( ساعت 165از اين ميزان 
دقيقه آن  26، شده پخشرنامه ـبساعت  24در طول ، 1392 الـول سـط دين ترتيب درـب

 ).5جدول ( استاخبار بوده 

ميزان پخش  ازنظر، استان فارس )1392سال (اطالعات سالنامه آماري كشور  بر اساس 
و  قرارگرفتهم هشترتبه  كشور در يمايصداوسمركز  34محلي صدا در بين  يها برنامه
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راديويي مراكز يادشده را به خود  يها برنامه) يمرز درون(درصد از كل مدت پخش  4/3
 .اختصاص داده است

 
 1392تا  1384 يها سالمحلي صداي مركز فارس در  يها برنامهمدت پخش  -5جدول 

 ها برنامهساير  اخبار جمع سال
سهم اخبار 

 )درصد(
1384 4910 166 4744 4/3 
1385 4180 159 4021 8/3 
1386 4395 144 4251 3/3 
1387 4794 168 4626 5/3 
1388 4747 175 4572 7/3 
1389 4789 171 4618 6/3 
1390 5886 179 5707 3 
1391 8774 157 8627 8/1 
1392 8760 165 8595 9/1 

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 
 برابر 1391 در سالكه  فارسصداي جمهوري اسالمي ايران مركز  يها برنامهتوليد ميزان  

 .ساعت رسيده است 4833به  1392 در سالدرصد افزايش،  1/6بوده، با  ساعت 4557 با
، اما ارزيابي دهد ميكمي نشان  ازلحاظمطالب فوق عملكرد صداي مركز فارس را  هرچند 

 يها برنامهمركز زماني ميسر است كه به تركيب و كيفيت  يها تيفعالدقيق و عادالنه 
از راديو  شده پخش يها برنامهتركيب  6جدول شماره . از راديو نيز توجه شود شده پخش

 .دهد ميرا نشان  1392و  1391 يها سالمركز فارس طي 
 

 ساعت: واحد صداي مركز فارس يها برنامهميزان توليد  -6جدول 
 تغييرات درصد 1392 سال 1391 سال موضوع

 3/1 2154 2090 اجتماعي و فرهنگي
 5/9- 1013 1076 اسالمي معارف

 18/7- 335 412 سالم تفريح و ورزش
 8/4 334 308 اقتصادي

 2- 294 300 عمومي اطالعات
 33 153 115 فن و علم
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 تغييرات درصد 1392 سال 1391 سال موضوع
 185/6 297 104 تاريخي
 43/5 132 92 سياسي

 101/7 121 60 مقدس دفاع هايارزش
 6/1 4833 4557 جمع

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 
درصد از كل ميزان توليد  6/44فرهنگي و اجتماعي با دارا بودن  يها برنامه، 1392در سال  

اين . اند داده خود اختصاصراديويي مركز شيراز را به  يها برنامه، بيشترين حجم ها برنامه
 .اند داشته )درصد 9/45( يتوجه قابلدر سال قبل نيز سهم  ها برنامهنوع 

ميزان توليد  ازنظر، استان فارس )1392سال (اطالعات سالنامه آماري كشور  بر اساس 
و  قرارگرفتهم ششدر رتبه  كشور يمايصداوسمركز  34محلي صدا در بين  يها برنامه

راديويي مراكز يادشده را به خود  يها برنامه) يمرز درون(درصد از كل ميزان توليد  6/3
 .اختصاص داده است

 

 )مركز فارس(محلي سيماي جمهوري اسالمي ايران  يها برنامهپخش و توليد  -3-2 

 در سالكه  فارسجمهوري اسالمي ايران مركز  سيماي محلي يها برنامه مدت پخش 
ساعت  8760به  1392سال در ش، كاهدرصد  3/0بوده، با  ساعت 8784 برابر با 1391

صاص اخت ه پخش خبرهاي استانيب) درصد 9/3( ساعت 346و از اين ميزان رسيده 
 شده پخشرنامه ـبساعت  24در طول ، 1392 الـول سـط دين ترتيب درـب. داشته است
 ).7جدول ( استدقيقه آن اخبار بوده  55كه بيش از 

 

 ساعت: واحد محلي سيماي مركز فارس يها برنامهمدت پخش  -7جدول 
 اخبار درصد ها برنامهساير  اخبار جمع سال

1384 3448 325 3123 4/9 
1385 3387 249 3138 4/7 
1386 3324 247 3077 4/7 
1387 3472 261 3212 5/7 
1388 3651 260 3395 1/7 
1389 4797 266 4531 5/5 
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 اخبار درصد ها برنامهساير  اخبار جمع سال
1390 8213 338 7875 1/4 
1391 8784 302 8482 8/3 
1392 8760 346 8414 9/3 

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 
 
ميزان پخش  ازنظراستان فارس  ،)1392سال (اطالعات سالنامه آماري كشور  بر اساس 

و  قرارگرفتهم پنجرتبه  كشور در يمايصداوسمركز  34محلي سيما در بين  يها برنامه
تلويزيوني مراكز يادشده را به خود  يها برنامه) يمرز درون(درصد از كل مدت پخش  7/3

 .اختصاص داده است
 برابر 1391 سالكه در  فارسجمهوري اسالمي ايران مركز  سيماي يها برنامهتوليد  ميزان 

 .ساعت رسيده است 1918به  1392ل  در سادرصد كاهش،  6/18ساعت بوده، با  2356با 
از سيماي مركز فارس را در طول دو سال  شده پخش يها برنامهتركيب  8جدول شماره 

 .دهد مينشان  را 1392و  1391
 
 

 ساعت :واحد نوع برحسبسيماي مركز فارس  يها برنامهمدت توليد  -8جدول 
 راتييدرصد تغ 1392سال  1391سال  موضوع

 26/5- 803 1092 اجتماعي و فرهنگي
 15/9- 423 503 اسالمي معارف
 38/3- 163 264 فن و علم

 34/7 136 101 اقتصادي
 62/9 114 70 عمومي اطالعات

 37/9- 110 177 سالم تفريح و ورزش
 55/2 104 67 سياسي

 18/3- 49 60 مقدس دفاع هايارزش
 27/3- 16 22 تاريخي

 18/6- 1918 2356 جمع
 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 درصد از كل  9/41فرهنگي اجتماعي با  يها برنامه ميزان توليد 1392در سال  
در . اند دادهسيماي مركز فارس را به خود اختصاص  يها برنامه، بيشترين حجم ها برنامه
، بيشترين حجم ها برنامه درصد از كل 3/46با  فرهنگي اجتماعي يها برنامهنيز  1391سال 

 .سيماي مركز فارس را به خود اختصاص داده بودند توليدي يها برنامه
ميزان توليد  ازنظراستان فارس  ،)1392سال (اطالعات سالنامه آماري كشور  بر اساس 

 ياستثنا بهمركز استان  29(كشور  يمايصداوسمركز  34محلي سيما در بين  يها برنامه
 يها برنامه) يمرز درون(درصد از كل ميزان توليد  8/3و  قرارگرفتهدر رتبه چهارم ) تهران

 .تلويزيوني مراكز يادشده را به خود اختصاص داده است
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 و جهانگردي يرانگرديا

 ها موزهو  بناهاي تاريخي فرهنگي -1

مسـاحت   درصـد از  5/7، بيش از لومترمربعيك 22608استان فارس با مساحت                 
 تاريخي يها يتوانمندو  ها يژگيواين استان به دليل . كشور را به خود اختصاص داده است

ـ ازاو  شـته فرهنگي خود، جايگاه خاصي در صـنعت توريسـم كشـور دا    ـ  رو ني  توانـد  يم
اقتصادي كشـور   يها عرصهو حضور در  مدتبلند يها يزير برنامهمطمئن براي  يگاه هيتك

از  1392است كه در طـول سـال    يدكنندگانيبازدنمود عيني اين توانمندي، تعداد . باشد
 .اند آورده عملو بناهاي تاريخي فرهنگي استان بازديد به  ها موزه

، و گردشـگري اسـتان   يدست عيصنااداره كل ميراث فرهنگي،  بر اساس آمار رسمي          
، 1391و  بناهاي تاريخي فرهنگي استان فارس كه در سـال   ها موزهاز  دكنندگانيبازدكل 

هزار نفـر   5239به ،   كاهشدرصد  2/13با  1392هزار نفر بوده است، در سال  6034برابر 
بـا   تنـان  هفتسنگ  متعلق بهبه ترتيب   ها شيافزابيشترين ، بر اين اساس. رسيده است

به ترتيب مربوط به موزه تخت   ها كاهشو بيشترين ... و  درصد 10با  بيشابوردرصد،  4/46
درصـد،    -25بـا   موزه بيشـاپور درصد،  -8/28با  آرامگاه سعديدرصد،  -100جمشيد  با 
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موزه تخت جمشيد به دليل تعميرات سـاختماني  (. بوده است... و  درصد  -25با آتشكده 
 .)تعطيل بوده است

 
همچنان بيشترين تعـداد   دكنندهيبازدهزار نفر  1505با  آرامگاه حافظ ، 1392در سال      

و  بناهـاي   هـا  مـوزه از  دكننـدگان يبازدكل از درصد  7/28را دارا بوده و  دكنندگانيبازد
بـا  تخت جمشيد  ازآن پس .فرهنگي استان فارس را به خود اختصاص داده  است، تاريخي

در مراتـب  ... درصـد و   6/11با  خان ميكردرصد، ارگ  4/19با  آرامگاه سعديدرصد،  7/20
 ).1جدول ( اند بودهبعدي 

 
، سهم اسـتان فـارس از   )1392سال (كشور بر اساس اطالعات مندرج در سالنامه آماري    

و سهم ايـن  ) 1رتبه (درصد  7/31از بناهاي تاريخي فرهنگي  كشور  دكنندگانيبازدتعداد 
 .بوده است) 10رتبه (درصد  4/4كشور  يها از موزه دكنندگانيبازداستان از تعداد 

 
 و بناهاي تاريخي فرهنگي استان فارس    ها موزهاز  دكنندگانيبازدتعداد   -1جدول     

 هزار نفر : واحد
 /نام بناي تاريخي

 موزه
 محل

سال  دكنندگانيبازدتعداد 
1391 

سال  دكنندگانيبازدتعداد 
1392 

درصد 
 تغييرات

 13/2- 5239 6034 كل استان
 13/6- 4857 5621 :بناهاي تاريخي

 25- 25- 33 44 آتشكده
 7/7- 7/7- 1505 1630 آرامگاه حافظ

 28/8- 28/8- 1015 1426 آرامگاه سعدي
 3/3- 3/3- 607 628 خان ميكرارگ 

 10 10 33 30 بيشابور
 12/5- 12/5- 371 424 پاسارگاد

 9/7- 9/7- 1085 1201 تخت جمشيد
 13/3- 13/3- 13 15 تنگ چوگان
 17/4- 17/4- 19 23 نقش رجب
 12- 12- 176 200 نقش رستم
 7/5- 382 413 :ها موزه

 10/1- 10/1- 241 268 موزه حمام وكيل
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 /نام بناي تاريخي
 موزه

 محل
سال  دكنندگانيبازدتعداد 

1391 
سال  دكنندگانيبازدتعداد 

1392 
درصد 
 تغييرات

 13/3- 13/3- 91 105 پارس
 - - - - تخت جمشيد

 46/4 46/4 41 28 تنان هفتسنگ 
 25- 25- 9 12 موزه بيشاپور

 .تعميرات تعطيل بوده استموزه تخت جمشيد به دليل *
 1392، سال سالنامه آماري استان فارس: مأخذ

 
 

 تأسيسات اقامتي -2

از آن   ،باشد يمويژه  يها تيقابلاستان فارس داراي  ،راستاي توسعه گردشگري در 
ــود ــه وج ــداد  جمل ــت در  7954تع ــانتخ ــذ مهم ــت در  5860و  رهايپ ــلتخ ــا هت و  ه

بـراي   بيـانگر آمـادگي اسـتان فـارس    كه   )تخت 13814جمعًا (استان  يها آپارتمان هتل
داراي امكانـات   فارس استان يرهايپذ مهمان كه ييازآنجا.  باشد يمپذيرايي از گردشگران 

 هـا  هتـل داراي رونق بهتري نسبت بـه  ، باشند يم تر مناسبهزينه نيز  ازلحاظويژه بوده و 
 . برخوردار هستندبوده و از توسعه بيشتري 

بـاب   1اسـتان   يهـا  آپارتمـان  هتلو  ها هتل، تعداد 1391با سال  1392در مقايسه سال    
درصـد   1/3درصـد و   7/2نيـز بـه ترتيـب     هـا  آن يهـا  تخـت و  هـا  اتاقو تعداد  كاهش

و  هـا  اتاقتعداد  ، استان يرهايپذ مهمانتعداد همچنين،  ).3و  2جداول (است  افتهي شيافزا

و  2/2، بدون تغييربه ترتيب ، 1391در مقايسه با سال  1392  در سال ها آن يها تختتعداد 
 ).5و  4جداول (است افزايش داشته درصد  5/3

 
 درجه برحسب 1391سال استان فارس  در  يها آپارتمان هتلو  ها هتلتعداد  -2شماره جدول 

 جمع ستاره 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 درجه
 63 14 23 17 7 2 آپارتمان هتلتعداد هتل و 

 2772 281 620 760 629 482 تعداد اتاق
 5684 636 1253 1551 1280 964 تعداد تخت

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 درجه برحسب 1392استان فارس  در سال  يها آپارتمان هتلو  ها هتلتعداد  -3شماره جدول 
 جمع ستاره 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 درجه

 62 17 19 16 7 3 آپارتمان هتلتعداد هتل و 
 2848 369 519 763 627 570 تعداد اتاق

 5860 812 1073 1566 1293 1116 تعداد تخت
 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 
 درجه برحسب 1391استان فارس  در سال  يرهايپذ مهمانتعداد  -4جدول شماره 

 جمع درجه سه دو درجه كي درجه ممتاز درجه
 133 15 33 49 36 ريپذ مهمانتعداد  

 2777 169 545 1168 895 تعداد اتاق
 7682 508 1497 3323 2354 تعداد تخت

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
 

 درجه برحسب 1392استان فارس  در سال  يرهايپذ مهمانتعداد  - 5شماره جدول 
 جمع درجه سه دو درجه كي درجه ممتاز درجه 

 133 20 32 48 33 ريپذ مهمانتعداد  
 2838 243 568 1165 862 تعداد اتاق 
 7954 685 1663 3292 2314 تعداد تخت  

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
 
 
 
 

 اماكن مذهبي  -3  

استان فارس با دارا بودن اماكن مذهبي فراوان، استعداد  زيادي را براي اسـتفاده                
بـاب    7931تعداد اماكن مـذهبي اسـتان    1392در سال . باشد يمدر صنعت توريسم دارا 

 يها تياقلمكان مذهبي متعلق به  13 ،تكيه و حسينيه 2048 ،مسجد 4410بوده كه شامل 
تعداد امـاكن مـذهبي   . حوزه علميه بوده است 75بقعه، سقاخانه و امامزاده و  1385،ديني

كـه   افتـه ي شكـاه ) درصد 2/4(باب  348نسبت به سال قبل از آن  1392استان در سال 
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وجـود امـاكني همچـون    ).   6جدول (است بوده   بقعه، سقاخانه و امامزادهمربوط به مساجد، 
، )ع(حسـين   نيعالءالـد ،  آستانه سـيد  )ع( راغچ شاهمسجد جامع عتيق، مسجد وكيل، 

اماكن مذهبي استان و شـهر شـيراز اسـت كـه      يها شاخصهاز ... كليساي ارامنه شيراز و 
 . از آن در توسعه صنعت توريسم استفاده كرد توان يم
 

 

 1392و  1391 يها سالتعداد اماكن مذهبي استان فارس  در  -6جدول 
 حوزه علميه بقعه، سقاخانه و امامزاده ها تياقلاماكن مذهبي  حسينيه تكيه و مسجد جمع نام شهرستان

 72 1408 13 2048 4738 8279 1391استان 
 75 1385 13 2048 4410 7931 1392استان

 3 9 0 55 69 136 آباده
 2 3 0 40 63 108 ارسنجان
 2 8 0 42 120 172 استهبان

 2 19 0 78 93 192 اقليد
 0 18 0 45 115 178 بوانات

 0 2 0 14 38 54 پاسارگاد
 4 82 0 93 200 379 جهرم
 2 12 0 14 65 93 خرامه
 2 2 0 12 41 57 خرمبيد

 0 18 0 37 85 140 خنج
 3 52 0 131 275 461 داراب
 0 0 0 0 0 0 *رستم

 1 13 0 30 68 112 زرين دشت
 2 61 0 57 234 354 سپيدان

 1 6 0 16 40 63 سروستان
 23 160 11 235 588 1017 شيراز

 1 17 0 31 57 106 فراشبند
 6 34 2 115 177 334 فسا

 1 88 0 55 127 271 فيروزآباد
 1 32 0 33 58 124 قيرو كارزين

 2 250 0 103 354 709 كازرون
 0 8 0 13 81 102 كوار

 3 7 0 45 66 121 گراش
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 حوزه علميه بقعه، سقاخانه و امامزاده ها تياقلاماكن مذهبي  حسينيه تكيه و مسجد جمع نام شهرستان
 2 159 0 99 337 597 الرستان

 3 89 0 172 267 531 المرد
 2 43 0 141 264 450 مرودشت

 2 142 0 30 193 367 *ممسني
 1 27 0 220 173 421 مهر

 .آمار شهرستان رستم در شهرستان ممسني منظور شده است* 
  1392سالنامه آماري استان، سال  : مأخذ 

 

 

 

 

 عمره، عتبات عاليات و سوريهحج زائران حج تمتع،  - 4
 

 

حـج   ،زائران مشرف شده از استان فارس به حج تمتع مجموع  1392در سال            
نفر بوده اسـت كـه نسـبت بـه سـال قبـل         76912عمره، عتبات عاليات و سوريه  برابر 

يادشده  افزايش. نشان مي دهد افزايشدرصد  6/25نفر يعني  15672ميزان به  يطوركل به
بوده است ولـي تعـداد   درصد ان ميزكه به  باشد يم عتبات عاليات مربوط به تعداد زائران 

نسبت به سال قبـل    درصد 7/26و  6/16 تمتع و حج عمره به ترتيب به ميزان حج زائران 
 1392در سـال  سهم زائران حج تمتع، حج عمره، عتبات عاليات و سوريه . اند افتهي كاهش

 يهـا  نسـبت . درصد كل زائـران بـوده اسـت    3/67و  درصد 5/28درصد،   2/4به ترتيب 
جـدول  (بوده است درصد  9/44درصد،  9/48درصد،  3/6به ترتيب  1391مذكور در سال 

بـا احتسـاب   (شـيراز  شهرسـتان  متعلـق بـه    1392بيشترين تعداد زائران در سال   ).7
بـا داشـتن    سـتان اين شهر. بوده است) سپيدان، سروستان، خرامه و كوار يها شهرستان

زائران حج تمتع، درصد از  6/52 ودرصد از كل زائران  7/60 ،نفر زائر در اين سال 46658
 بـه خـود  زائـران عتبـات عاليـات را    درصـد از   3/58 وزائران حج عمره درصد از  3/67

 .اختصاص داده است
 



 
 
 

 155  استان فارس و فرهنگي اجتماعي وضعيت كالن اقتصادي،

 
 1392تا  1385تعداد زائران مشرف شده به حج تمتع، عمره، عتبات و سوريه،  -7جدول     

 سوريه عتبات عاليات حج عمره حج تمتع كل زائران سال
1385 60120 5181 11146 20672 7065 
1386 70372 4924 13677 28601 10496 
1387 74015 4970 28102 30451 10492 
1388 84054 3527 25409 43577 11541 
1389 104123 4894 16713 62662 19854 
1390 100840 4515 35320 52781 8224 
1391 61240 3829 29933 27478 0 
1392 76912 3193 21939 51780 0 

 0 30208 14771 1679 46658 شهرستان شيراز تعداد زائران
 0 58/3 67/3 52/6 60/7 زائران شهرستان شيراز سهم

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 بدني تربيت

 امكانات ورزشي استان -1

با مساحتي برابـر  باب  650 ،ورزشي استان هاي مكان، مجموع تأسيسات و 1392در سال  
 1/0درصد و  6/0گذشته به ترتيب به ميزان در مقايسه با سال كه  بوده مترمربع 2180957

نسبت به سـال   1392سال  ورزشي استان در هاي مكانافزايش . است يافته افزايشدرصد 
باب سالن ورزشي سقف كوتاه به مجموعه ورزشي استان  4به دليل اضافه شدن تنها قبل، 

نكرده  ينسبت به سال قبل تغيير 1392استان در سال  هاي ورزشيسرانه فضا. بوده است
 ).1جدول (است 
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 1392و  1391 هاي سالورزشي استان در  هاي مكانو تأسيسات -1جدول  

 كانمنام 
1391 1392 

موجود 
 )باب(

 مساحت
 )مترمربع(

 سرانه فضا
 )مترمربع(

موجود 
 )باب(

 مساحت
 )مترمربع(

 سرانه فضا
 )مترمربع(

 21/0 988339 66 21/0 988159 66 استاديوم و مجموعه ورزشي
 04/0 223222 165 04/0 223222 165 ورزشي سقف بلند هاي سالن
 01/0 68544 194 01/0 66984 190 ورزشي سقف كوتاه هاي سالن
 01/0 79278 71 01/0 79412 71 ورزشي روباز آسفالته هاي زمين

 13/0 648975 77 13/0 648975 77 زمين فوتبال چمن
 02/0 117360 38 02/0 117360 38 دوميدانيپيست 

 0 25700 12 0 25700 12 استخر سرپوشيده
 0 13500 13 0 13500 13 استخر روباز

 0 1300 2 0 1300 2 سزمين تني
 0 0 0 0 0 0 سواري اسبميدان 

 0 11200 1 0 11200 1 پيست اسكي
 0 3530 11 0 3530 11 زورخانه

 46/0 2180957 650 46/0 2179342 646 جمع
 استان فارس ورزش و جواناناداره كل : مأخذ 

 
 .است شده رائها 2نيز در جدول  1390ورزشي استان در سال  هاي مكاناطالعات مربوط به 

 
 1390 :فارسورزشي استان  هاي مكانو تأسيسات -2جدول 

 مكاننام 
1390 

 )مترمربع(فضا سرانه  )مترمربع(مساحت  )باب(موجود 
 21/0 980930 66 *استاديوم و مجموعه ورزشي

 48/0 223222 165 ورزشي سقف بلند هاي سالن
 01/0 66024 187 ورزشي سقف كوتاه هاي سالن
 01/0 62202 54 ورزشي روباز آسفالته هاي زمين

 14/0 648975 77 زمين فوتبال چمن
 02/0 117360 38 دوميدانيپيست 

 0 25700 12 استخر سرپوشيده
 0 13500 13 استخر روباز
 0 1300 2 زمين تنيس

 0 10000 1 سواري اسبميدان 



 
 
 

 159 يبدن تيترب

 مكاننام 
1390 

 )مترمربع(فضا سرانه  )مترمربع(مساحت  )باب(موجود 
 0 11200 1 پيست اسكي

 0 3530 11 زورخانه
 56/0 2163943 627 جمع

 .شود ميبه مجموعه ورزشي كه زمين چمن داشته باشد اطالق *
 اداره كل ورزش و جوانان استان فارس: مأخذ

 

 بـدني  تربيتكمبود امكانات در بخش ورزش و  دهنده نشان 2و  1ول ابررسي اطالعات جد 
خـش  يجاد انگيزه الزم بـراي ب استان با ا ورزش و جواناناداره كل  الزم استو  بودهاستان 

هاي را فـراهم آورده و كمبـود فضـا    مذكور بيشتر بخش، زمينه مشاركت هرچه خصوصي
 .نمايد جبران ورزشي استان را

 

 استان فارس ورزش و جوانان نيروي انساني در اختيار اداره كل-2

در استان، امكانـات انسـاني و تـوان    ي ورزشي موجود هاعالوه بر امكانات فيزيكي و فضا
تعـداد   1392در سـال  . برخوردار است زيادياز فضاهاي ورزشي نيز از اهميت  گيري بهره

. اسـت نفر بوده  10254نفر و  5427كل داوران و مربيان موجود در استان فارس به ترتيب 
درصـد   6تعداد مربيان نسبت به سال قبل تغييري نيافته ولـي تعـداد داوران بـه ميـزان     

 ).3جدول (است  يافته كاهش
 
 1390-1392: جنستعداد مربيان و داوران ورزشي استان برحسب  -3جدول  

 سال
 مربيان داوران

 جمع زن مرد جمع زن مرد
1390 3486 1868 5354 5778 3635 9413 
1391 3813 1968 5781 6454 3800 10254 
1392 3813 1614 5427 6454 3800 10254 

 درصد تغييرات
92-1391 

0 18- 6- 0 0 0 

 1392نامه آماري استان فارس، سال سال: مأخذ
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 بدني تربيتعملكرد بخش  -3

 اند بوده نفر در استان فارس تحت پوشش ورزش همگاني 774024تعداد  1392در سال  
 4/16بدين ترتيب، در اين سال . است يافته افزايش درصد 3/1كه نسبت به سال قبل 

كه اين  اند داشتهقرار همگاني  هاي ورزشدرصد از جمعيت استان فارس تحت پوشش 
نفر نيز تحت  122256تعداد همچنين، . است تغييرنيافتهسهم نسبت به سال گذشته 

داشته  افزايشدرصد  3/6نسبت به سال قبل  كه اند بودهقهرماني  هاي ورزشپوشش 
مدال  116موفق به كسب  1392قهرماني استان در سال  هاي ورزشورزشكاران . است

 يافته كاهش درصد -9/15كه نسبت به سال قبل  اند شدهالمپيك آسيايي، جهاني و يا 
ر استان، يك قهرماني د نفر ورزشكار 1053به ازاي هر  1392بدين ترتيب در سال  .است

نفر ورزشكار  833برابر  1391اين رقم در . مدال آورده است المللي بين سطوحنفر در 
نفر بوده كه نسبت به سال  174663 نيز شده بيمهورزشكاران تعداد . قهرماني بوده است

 ).4جدول (است  يافته افزايشدرصد  3/6قبل 
 
 1390-92: استانو ورزش  بدني تربيت هاي شاخصعملكرد  -4جدول  

 1392 1391 1390 واحد عنوان شاخص
 درصد تغييرات

92-1391 
 3/1 774024 764117 779360 نفر تعداد افراد تحت پوشش ورزش همگاني

شكاران تحت پوشش ورزش تعداد ورز
 قهرماني

 3/6 122256 114972 126550 نفر

 -9/15 116 138 207 تعداد آسيايي، جهاني و المپيك هاي مدالتعداد 
 هاي دورهدر  كنندگان شركتتعداد 

 آموزشي
 -9/22 17560 22762 9221 نفر

 3/6 174663 164246 180785 نفر شده بيمهتعداد ورزشكاران 
 1392ه آماري استان فارس، سال سالنام: مأخذ 
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 مور قضايي و دادگستريا

 استان تشكيالت قضايي -1

شعبه دادگـاه   29شعبه دادگاه انقالب،  30شعبه دادگاه عمومي،  132تعداد  1392در سال  
 .شعبه دادسرا در استان فارس وجود داشته است 142و  دنظريتجد

درصـد از   2/5، استان فارس با دارا بودن )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 
 يهـا  دادگـاه درصـد از شـعب    7/5عمومي كشور در رتبـه ششـم، بـا     يها دادگاهشعب 

 5/5انقـالب در رتبـه اول، بـا     يهـا  دادگاهدرصد از شعب  9با  در رتبه چهارم، دنظريتجد
كشور در رتبـه   شوراهاي حل اختالف درصد از 8/5و با  دادسراها در رتبه پنجم درصد از

 .باشد يمم پنج
كليه دعاوي و شكايات عمومي  وفصل حلعمومي كه وظيفه رسيدگي و  يها دادگاهتعداد  

از تعـداد كـل   . دهد يمواحد افزايش نشان  1، نسبت به سال قبل دارند عهدهو عادي را بر 
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. در شهرسـتان شـيراز واقـع هسـتند     )درصد 6/35(واحد  47عمومي استان  يها دادگاه
عليـه   اقـدام  رينظانقالب كه وظيفه رسيدگي به جرائمي  يها دادگاههمچنين از كل شعب 

شـعبه در   4، دارند عهدهامنيت ملي، جاسوسي، قاچاق و جرائم مربوط به مواد مخدر را به 
 ياسـتثنا  بـه (اسـتان   يهـا  شهرسـتان شيراز و يك شعبه در هريك از سـاير   شهرستان
 در زيناستان  دنظريتجدشعبه دادگاه  29. باشد يممستقر ) خرامه و گراش يها شهرستان

شعبه از دادسراهاي اسـتان در شهرسـتان    47همچنين . شهرستان شيراز مستقر هستند
خرامـه و   يهـا  شهرستان ياستثنا به(استان  يها شهرستاندر ساير  ها آنشيراز و مابقي 

 ).1جدول ( باشند يم مستقر )گراش
 
 

 تشكيالت قضائي استان فارس -1جدول 

 دادسرا دنظريتجددادگاه  دادگاه انقالب دادگاه عمومي سال

1384 116 24 14 113 
1385 120 28 15 115 
1386 121 28 18 114 
1387 119 28 16 117 
1388 121 28 17 120 
1389 126 29 20 125 
1390 128 29 26 127 
1391 131 29 22 125 
1392 132 30 29 142 
 47 29 4 47 شيراز

 95 0 26 85 ها شهرستان ريسا
 1392سال  سالنامه آماري استان فارس،: مأخذ

 

  



 
 
 

 163 امور قضائي

 عمومي استان يها دادگاهمختومه در  يها پرونده -2

 140720برابـر   1391كـه در سـال    عمومي اسـتان  يها دادگاهدر مختومه  يها پروندهكل  
پرونـده رسـيده    258626، بـه  افـزايش درصد  7/83با  1392پرونده بوده است، در سال 

 .، مربوط به شهرستان شيراز بوده استمختومه يها پرونده درصد از كل 3/39. است
سـهم،   1392در سـال   عمـومي اسـتان   يهـا  در دادگاهپرونده مختومه  258626از كل  

درصـد،   4/20با  دعاوي حقوقي درصد در رتبه اول و سهم 1/50ساير جرائم با  يها پرونده
درصد، تصرف عدواني و مزاحمت  6/6با سرقت  يها پروندهدرصد،  14با  وجرح ضربايراد 

تخلفات راهنمـايي   درصد، 2/1شرب خمر با  ،درصد 2صدور چك بالمحل با  ،درصد 4/2با 
قتـل غيـر    درصد، 7/0با  اعمال منافي عفت درصد، 1با  رانندگي بدون پروانهو رانندگي و 

 .)2جدول ( اند بوده بعدي يها رتبهبه ترتيب در ... و  درصد 6/0عمد با 
نسبت به سال قبـل، بـه ترتيـب     1392مختومه در سال  يها پروندهدرصد افزايش  ازنظر 

بـا   وجرح ضربايراد  يها پروندهدرصد در رتبه اول و  8/763با  دعاوي حقوقي يها پرونده
 جرائم سايردرصد،  4/102با  اعمال منافي عفتدرصد،  1/161با  شرب خمردرصد و  7/165
 سـرقت درصد،  46با  تخلفات راهنمايي و رانندگي و رانندگي بدون پروانهدرصد،  3/47با 
 ).2جدول ( اند بوده بعدي يها رتبهدر ... و درصد  19با  قتل غير عمد، درصد 5/21با 

درصـد از   7/5بودن ، استان فارس با دارا )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 
 .است بوده عمومي كشور، رتبه چهارم يها دادگاهمختومه در  يها پروندهكل 

 
تا  1386هاي  موضوع طي سال برحسبعمومي استان فارس  يها دادگاهمختومه در  يها پرونده-2جدول 
1392 

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 شرح

 258626 140720 194649 174352 161042 165105 168578 جمع
 0 0 190 153 218 292 241 قتل عمد

 1669 1402 1058 1077 1211 1320 1416 عمد ريغقتل 
 36239 847 336 543 485 361 393 اعمال منافي عفت

 1714 13639 11078 8868 9022 8663 8148 وجرح ضربايراد 
 17158 14117 10667 7519 6552 7409 6906 سرقت

 6252 5856 4659 3656 3321 3412 3061 تصرف عدواني و مزاحمت
 5141 6885 6736 5014 5882 5133 4990 صدور چك بالمحل
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 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 شرح
 3214 1231 1048 774 781 731 788 شرب خمر

 2579 1766 862 197 148 142 342 راهنمايي و رانندگيتخلفات 
 104 6106 19507 19177 767 702 11792 دعاوي حقوقي
 1563 0 51 105 206 8492 12683 انحصار وراثت

 617 0 691 750 918 1053 1210 موجر و مستأجر
 52743 894 2366 2119 1429 1624 1877 تصحيح و ابطال شناسنامه

 129633 87977 135400 124400 130102 125771 114731 ساير

 
 

 ... يها دادگاهمختومه در  يها پرونده-2ادامه جدول 

 شرح
سهم در سال 

 )درصد(1392
 راتييتغدرصد 

 91به نسبت  92
سهم شهرستان 

 )درصد(شيراز 

سهم ساير 
ها  شهرستان

 )درصد(
 60/6 39/4 4/1277 100 جمع

 - - 0 0 قتل عمد
 66/1 33/9 19 0/6 قتل غير عمد

 64/3 35/7 165/7 14 وجرح ضربايراد 
 54/9 45/1 102/4 0/7 اعمال منافي عفت

 61/2 38/8 21/5 6/6 سرقت
 73/1 26/9 6/8 2/4 تصرف عدواني و مزاحمت

 41/1 58/9 25/3- 2 بالمحلصدور چك 
 51/1 48/9 161/1 1/2 شرب خمر

تخلفات راهنمايي و 
بدون رانندگي و رانندگي 

 پروانه
1 46 88/2 11/8 

 - - 0 0 انحصار وراثت
 - - 0 0/6 مستأجرموجر و 

 85/7 14/3 31- 0/2 تصحيح و ابطال شناسنامه
 58/2 41/8 763/8 20/4 دعاوي حقوقي

 61/8 38/2 47/3 50/1 ساير
 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 مختومه در دادسراهاي استان يها پرونده -3

پرونـده   294475برابـر   1391مختومه در دادسراهاي استان كه در سـال   يها پروندهكل  
 .پرونده رسيده است 227679به  1392، در سال كاهشدرصد  7/22بوده است، با 

سـاير   يهـا  پروندهپرونده مختومه در دادسراهاي استان،  227679، از كل 1392در سال  
 وجرح ضربدرصد، ايراد  2/15سرقت با  يها پروندهدرصد در رتبه اول و  62جرائم با سهم 

درصد،  6/3صدور چك بالمحل با درصد،  7/4درصد، تصرف عدواني و مزاحمت با  3/10با 
اعمال منافي عفت با درصد و  4/1تخلفات راهنمايي و رانندگي با درصد،  7/1شرب خمر با 

 .)3جدول (اند  بودهبعدي  يها رتبهدرصد به ترتيب در  1
نسبت به سال قبـل، بـه ترتيـب     1392مختومه در سال  يها پروندهدرصد افزايش  ازنظر 

تخلفـات  درصد،  2/77با  تصرف عدواني و مزاحمتدرصد،  4/81شرب خمر با  يها پرونده
 2/16ي سـرقت بـا   هـا  پرونـده  درصد، 73با  راهنمايي و رانندگي و رانندگي بدون پروانه

اول تـا   يها رتبهدرصد، در  4با  وجرح ضربايراد درصد،  4/6اعمال منافي عفت با  درصد،
نسبت بـه   1392مختومه در سال  يها پرونده ميزان كاهش ازنظرهمچنين  .اند بودهچهارم 

 صـد در 5/22 بالمحـل صـدور چـك   و  درصد 3/35به ترتيب ساير جرائم با  ،1391سال 
 ).3جدول ( ميا داشتهكاهش 

درصـد از   5/7استان فارس با دارا بودن  ،)1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس
 .است مختومه در دادسراهاي كشور رتبه سوم بوده يها پرونده

و كيفري استان فارس  دنظريتجد يها دادگاهمختومه در  يها پروندهتعداد  1392در سال  
 .دهد يمش نشان كاهدرصد  2پرونده بوده كه نسبت به سال قبل  39562

كـل   درصـد از  3/6 ، در اين سال معـادل )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 
و اسـتان   كشور مربوط به استان فارس بوده دنظريتجد يها دادگاهمختومه در  يها پرونده

 .باشد يم چهارماز اين نظر رتبه 
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 1392تا  1388 يها سالطي  موضوع برحسبدادسراهاي استان فارس  درمختومه  يها پرونده -3جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 شرح
 92 تغييرات درصد

 91 به نسبت
 22/7- 227679 294475 189554 176587 162088 جمع

 - 0 0 0 322 324 عمد قتل
 - * 1230 993 1249 1519 عمد غير قتل

 4 23353 22459 20097 37295 17421 وجرح ضرب ايراد
 6/4 2228 2094 348 671 286 عفت منافي اعمال

 16/2 34694 29857 23893 22142 18336 سرقت
 77/2 10807 6098 5257 6513 6270 مزاحمت و عدواني تصرف

 22/5- 8277 10679 9676 9315 9686 بالمحل چك صدور
 81/4 3979 2193 1775 1612 1666 خمر شرب

 و رانندگي و راهنمايي تخلفات
 پروانه بدون رانندگي

124 185 120 1837 3178 73 

 35/3- 141163 218028 127395 97283 106456 ساير
 1392 سالنامه آماري استان فارس، سال: مأخذ
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 نيـروي انتظامي -4

 عادي يها سرقت -1- 4

 شده كشفمورد سرقت عادي توسط نيروي انتظامي استان  43878تعداد  1392سال در  
. دهـد  يمافزايش نشان ) درصد 8/26(مورد  9273به ميزان  1390است كه نسبت به سال 

درصد مربوط به سرقت  8/56درصد مربوط به سرقت از اماكن،  4/24از اين ميزان سرقت، 
 ريسادرصد مربوط به  5/16درصد مربوط به سرقت احشام و  3/2وسايط نقليه و لوازم آن، 

 9/53درصـد،   4/21بـه ترتيـب    1391در سال  الذكر فوق يها نسبت. بوده است ها سرقت
سـهم   1392كـه در سـال    شـود  يممالحظه . درصد بوده است 1/22درصد و  6/2درصد، 

 .است افتهي شافزاينسبت به سال قبل  سرقت از اماكن و وسايط نقليه،
اسـت   ارائـه گرديـده   5و  4 در جـداول  1386-92طي دوره  شده انجام يها سرقتروند  
 ).5و  4جداول (
 شـده  انجامعادي  يها سرقت، سهم )1392سال (بر اساس اطالعات سالنامه آماري كشور  

درصد و رتبه اسـتان از   2/5كشور در  شده انجامعادي  يها سرقتدر استان فارس از كل 
رتبـه  (درصـد   5/5همچنين سهم استان از سـرقت از امـاكن   . اين نظر چهارم بوده است

 .باشد يم )رتبه چهارم(درصد  3/4و از سرقت انواع وسايل نقليه و لوازم آن ) چهارم
 
 

 1392تا  1386 يها سالنوع در استان فارس در  برحسبعادي  يها سرقتآمار  -4جدول 

 سال
كل 
 ها سرقت

 سرقت از اماكن

 جمع
اماكن 
 دولتي

 ها مغازه منازل
مراكز صنعتي 

 و تجاري
ساير 
 اماكن

1386 8923 1890 115 986 339 450 0 
1387 7399 2424 118 1267 434 6 599 
1388 19324 3482 2 1824 673 0 983 
1389 31769 7204 42 3960 1057 12 2133 
1390 30327 7839 207 3944 816 5 2867 
1391 34605 7391 310 3556 757 70 2698 
1392 43878 10704 465 4379 938 4922 0 
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 ...عادي بر  يها سرقتآمار -4ادامه جدول 

 سال

 سرقت انواع وسايط نقليه و لوازم آن

جمع ساير سرقت احشام
اتومبيل 

 

موتورس
ي

ت
كل

و  
دوچرخه

 

قايق،
 

موتور قا
قي

و لوازم دريايي 
 

لوازم 
خودرو با 
وسايل داخل آن

 

1386 4482 513 3084 0 885 395 2156 
1387 2110 816 7 0 1287 524 2341 
1388 10831 1688 5890 0 3253 1146 3865 
1389 16628 2336 6010 0 8282 1235 6702 
1390 22488 2490 5315 2104 8161 1106 3312 
1391 18669 2774 5507 17 10371 900 7645 
1392 24933 3076 5737 0 16120 999 7242 

 1392استان فارس،  سالنامه آماري: مأخذ
 
 
 
 

 درصد عادي يها سرقتسهم انواع جرائم در -5جدول 
 ها سرقتساير  سرقت احشام سرقت وسايط نقليه و لوازم آن سرقت از اماكن سال

1386 2/21 2/50 4/4 2/24 
1387 8/32 5/28 1/7 6/31 
1388 18 56 6 20 
1389 22/7 52/3 3/9 21/1 
1390 25/8 59/6 3/6 10/9 
1391 21/4 53/9 2/6 22/1 
1392 24/4 56/8 2/3 16/5 

 1392استان فارس،  سالنامه آماري: مأخذ
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 تصـادفات -4-2 

فقره تصادف توسط نيروي انتظامي استان فارس به ثبـت   20878مجموعًا  1392در سال  
ـ نشان  درصد كاهش -6/22رسيده است كه نسبت به سال قبل  از ايـن تعـداد   . دهـد  يم

فقره مربـوط بـه تصـادفات     6683و  يشهر درونفقره مربوط به تصادفات  14195تصادف 
استان در درون  1392درصد از كل تصادفات سال  68بدين ترتيب . بوده است يشهر برون

 ايـن در حـالي اسـت كـه سـهم     . در بيرون شهرها اتفاق افتاده است درصد 32 شهرها و
 9/26درصـد و   1/73به ترتيب  1391استان در سال  يشهر برونو  يشهر درونتصادفات 

 .است درصد بوده
درصـد   -1/28نسبت بـه سـال قبـل     1392استان در سال  يشهر درونتعداد تصادفات  

درصد  4/47منجر به خسارت،  يشهر دروندرصد از تصادفات  9/51 .دهد يمكاهش نشان 
يادشده در سـال قبـل، بـه     يها نسبت. است شده فوتدرصد موجب  6/0منجر به جرح و 

 ).6جدول (است درصد بوده  4/0درصد و  7/37درصد،  9/61ترتيب 
 افتـه ي كاهش -8/7استان نسبت به سال قبل  يشهر برون، تعداد تصادفات 1392در سال  

درصد از  8/28 حاكي از آن است كه يشهر برونتركيب خسارات ناشي از تصادفات . است
درصد موجب بـه   7/12درصد منجر به جرح و  67منجر به خسارت،  يشهر برونتصادفات 

درصـد و   7/61درصـد،   6/26يادشده در سال قبل، به ترتيب  يها نسبت .است شده فوت
 ).7جدول (است درصد بوده  7/11

 
 فقره: واحد استان فارس برحسب سال و نوع خسارت يشهر درونتعداد تصادفات  -6جدول 

 منجر به خسارت منجر به جرح منجر به فوت جمع سال
1386 27504 60 4832 22612 
1387 35157 49 5982 29126 
1388 27307 93 4962 22252 
1389 24067 121 7007 16939 
1390 20357 104 6471 13782 
1391 19732 86 7441 12205 
1392 14195 90 6735 7370 
 39/6- 9/5- 4/7 28/1- 91به  92درصد تغييرات 

 1392سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ
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 فقره: واحد استان فارس برحسب سال و نوع خسارت يشهر برونتعداد تصادفات  -7جدول 
 به خسارت منجر منجر به جرح منجر به فوت جمع سال

1386 6699 743 2447 3509 
1387 11358 400 2281 8677 
1388 12609 461 2023 10125 
1389 11688 603 1784 9301 
1390 8886 831 2851 5204 
1391 7252 847 4478 1927 
1392 6683 753 4586 1344 
 30/3- 2/4 11/1- 7/8- 91به  92درصد تغييرات 

 1392سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ

 
و  يشـهر  درونتعـداد تصـادفات    ازنظر، )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 

 4/6درصـد و   2/7 به ترتيـب برابـر بـا    ييها سهم، استان فارس با دارا بودن يشهر برون
 .باشد يم مپنجم و چهار يها رتبهدر كشور، داراي  درصد

ايـن نـوع    شـدگان  فـوت منجر به فوت و نيز تعـداد   يشهر درونتعداد تصادفات  ازلحاظ 
 درصدي از تعداد تصادفات و 4/6، استان فارس با دارا بودن سهم 1392تصادفات در سال 

 .باشد يم رتبه سومبه ترتيب در  شدگان فوتدرصدي از تعداد  8/6 سهم
ايـن نـوع    شـدگان  فـوت تعـداد   منجر به فوت و نيـز  يشهر برونتصادفات  ازنظر تعداد 

 درصدي از تعداد تصادفات و 8/9، استان فارس با دارا بودن سهم 1392تصادفات در سال 
 .باشد يمدر رتبه اول كشور  شدگان فوتتعداد 

 
  



 
 
 

 171 امور قضائي

 مواد مخـدر -3-3 

كيلـوگرم   40973مجموعـًا   1392در سال  نيروي انتظامي استان فارس، گزارش بر اساس 
 66/7 معادل 1385سال اين مقدار نسبت به . است شده كشفمواد مخدر در استان فارس 

تركيـب مـواد   . دهـد  يمنشان  افزايشدرصد  128/6و نسبت به سال قبل  افزايشدرصد 
متعلق بـه  ) درصد 8/83(حاكي از آن است كه بيشترين ميزان كشفيات  شده كشفمخدر 

 ).8جدول ( بوده است ترياك و شيره ترياك
، سهم استان فارس از مجموع انواع مـواد  )1392(كشور اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 

و رتبه استان  درصد 7/7درصد و از ترياك و شيره ترياك  5/7كشور در  شده كشفمخدر 
 .بوده است مچهاراز اين نظر 

 

 كيلوگرم: واحد توسط نيروي انتظامي فارس شده كشفانواع مواد مخدر  -8جدول 
 ساير حشيش ترياك و شيره ترياك مرفين هروئين جمع سال

1385 24583 210 18 19461 4681 213 
1386 44585 470 1 27674 16308 132 
1387 53668 1269 1 42627 9597 174 
1388 45195 608 115 39967 4267 238 
1389 33778 5195 238 17277 3840 7228 
1390 36128 668 78 30571 4625 186 
1391 17925 155 23 13418 2699 1630 
1392 40973 769 182 34338 5227 457 

 128/6 93/7 155/9 691/3 396/1 128/6 91به  92 راتييدرصد تغ
 1392سال  سالنامه آماري استان فارس،: مأخذ
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 173 و ساختمان مسكن عمران شهري،

 
 
 
 
 
 

 امور زيربنايي

 
 

 عمران شهري، مسكن و ساختمان -

 عمران روستايي -

 انرژي -

 راه و ترابري -

 پست و مخابرات -
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 175 و ساختمان مسكن عمران شهري،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمران شهري، مسكن و ساختمان

شامل ايجاد تأسيسات،  هايي فعاليتمجموعه  توان ميبخش عمران شهري را  
نيز ارائه خدمات شهري دانست كه به اين  تجهيزات و تسهيالت زيربنايي در شهرها و

 .است شده افزودهمديريت امور شهري و محلي نيز  بهبود اخير، هاي سالمجموعه، در 
براي دستيابي به توسعه مستمر و پايدار شهري متناسب با شرايط و مقتضيات جغرافيايي، 

كه شامل تهيه و  است شده ريزي برنامهجامعي براي كليه نقاط جغرافيايي كشور  ريزي طرح
همچنين ايجاد و . گردد ميو شهري  اي ناحيه، اي منطقهكالبدي ملي،  هاي طرحاجراي 

ايجاد تأسيسات آب و فاضالب  ازجملهتوسعه تأسيسات، تجهيزات و تسهيالت شهري 
عمومي شهري، ايجاد فضاهاي سبز و  ونقل حملشهرها، توسعه و بهبود سيستم 

ط شهري و افزايش سطح ايمني شهرها و شهروندان در مقابل براي بهبود محي ريزي برنامه
حوادث غيرمترقبه، از عمده راهكارهاي مرتبط با بخش عمران شهري هستند كه در طول 

براي ارتقاء سطح اين خدمات  اي ويژه هاي ريزي برنامهبرنامه پنجم،  هاي سال
 .است شده بيني يشپ
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 تعداد و جمعيت شهرهاي استان -1

نقطه  102، استان فارس داراي 1392خرين تقسيمات كشوري در پايان سال بر اساس آ
الرستان، شيراز و كازرون به  هاي شهرستان، موردبررسيدر سال . شهري بوده است

كوار، خنج، گراش و  هاي شهرستاننقطه شهري بيشترين و  6و  6، 8ترتيب با دارا بودن 
كمترين تعداد شهرهاي استان را دارا يك نقطه شهري  هركدامارسنجان تنها با داشتن 

 .اند بوده
، مناطق شهري استان، جمعيتي 1390بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 

درصد جمعيت استان را شامل  6/67كه  اند داده جاينفر را در خود  3106732معادل 
جمعيت نفر، بيشترين  1460665در همين سال، شهر شيراز با جمعيتي معادل . گردد مي

مركز آمار ايران، جمعيت  بيني پيشبر اساس . است داده جايي استان را در خود شهر
 .گردد ميهزار نفر برآورد  3288برابر  1392شهري استان در سال 

درصد جمعيت شهري استان در شهر شيراز  47، آيد برميكه از بررسي فوق  گونه همان
 تمركزگرا شدت بهي در استان فارس پديده شهرنشين ديگر عبارت به. باشند ميساكن 

رو به رشد  دررونداخير،  هاي سالعليرغم افزايش تعداد نقاط شهري استان در . باشد مي
شكاف و . شيراز تغيير محسوسي مشاهده نشده است شهر كالنيي جمعيت در تمركزگرا
...  درآمد در استان و همچنين برتري سطوح خدماتي، آموزشي، بهداشتي و هاي نابرابري

. مهاجرتي انجاميده است هاي جرياندر شهر شيراز نسبت به ساير نقاط استان، به تداوم 
و توسعه  تر متراكمبا جمعيت  روز روزبهشيراز  شهر كالناين امر باعث گرديده است كه 

خدمات شهري  ارائهرا در  هايي نارساييبديهي است اين امر . مواجه گردد تر سريعكالبدي 
در صورت . ه و باعث گسترش بيكاري و معضالت اجتماعي گرديده استآورد به وجود

پراكنش  توان مي، رادارندتقويت برخي از شهرهاي استان كه استعداد جذب جمعيت 
 .جمعيت در شهر شيراز جلوگيري نمود ازحد بيشنمود و از تراكم  تر متعادلجمعيت را 

 

 

 



 
 
 

 177 و ساختمان مسكن عمران شهري،

 جامع و تفصيلي شهري هاي طرح -2

است كه در  هايي فعاليت ازجملههادي شهري  هاي طرحمع، تفصيلي و جا هاي طرحتهيه 
. آيند درميفصل عمران شهري به مرحله اجرا  »و توسعه شهري ريزي برنامه«قالب برنامه 

شهر بوده كه در سال  71، تعداد شهرهاي داراي طرح جامع در استان برابر 1391در سال 
، تعداد شهرهاي داراي طرح 1391در سال  همچنين. است يافته افزايششهر  76به  1392

 .است يافته افزايششهر  26به  1392شهر بوده كه در سال  19تفصيلي در استان برابر 
 

 آب آشاميدني شهرها-3

 1167170، معادل 1392تعداد مشتركين آب آشاميدني در نقاط شهري استان در سال 
 .درصد برخوردار بوده است 6/6، از رشدي معادل 1391مشترك بوده كه نسبت به سال 

بيشترين تعداد مشتركين آب آشاميدني در نقاط شهري استان به  ،1392 در سال
و كمترين تعداد مشتركين به مصارف فضاي سبز ) درصد 9/83(خانگي  كنندگان مصرف

 مصارف آزاد، )درصد 2/7(تجاري مصارف  نيهمچن .داشته است اختصاص) درصد 1/0(
 هاي ردهبه ترتيب در ) درصد 4/0(و صنعتي ) درصد 5/1(مومي ، مصارف ع)درصد 8/6(

 .اند قرارگرفتهدوم تا پنجم 
 219874976، ميزان مصرف آب آشاميدني در نقاط شهري استان معادل 1392در سال 

در سال . درصد داشته است 5/5، افزايشي معادل 1391مترمكعب بوده كه نسبت به سال 
بوده  مترمكعب 9/66ني در نقاط شهري استان برابر ي مصرف آب آشاميد ، سرانه1392
 .بوده است مترمكعب 2/64، معادل 1391اين شاخص در سال  .است

انواع مشتركين در سال  برحسببررسي ميزان مصرف آب آشاميدني نقاط شهري استان 
 مترمكعب  171529085كه مشتركين خانگي با مصرفي برابر  دهد مي، نشان 1392

 1( مترمكعب 2168424ترين و مشتركين صنعتي با مصرفي معادل بيش) درصد 78(
در سال مذكور، مشتركين . اند دادهكمترين ميزان مصرف را به خود اختصاص ) درصد

 9/0(سبز فضاي و ) درصد 8/2( يتجار ،)درصد 6/7(عمومي ، )درصد 7/9(آزاد مصارف 
دوم تا پنجم قرار  ايه ردهبه ترتيب در از حيث ميزان مصرف آب آشاميدني ، )درصد
 ).1جدول ( اند داشته
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: فروش واحد تعداد مشتركين و مقدار فروش آب در نقاط شهري استان فارس -1جدول 

 مترمكعب
 شرح

 سال
1391 1392 

 كل
 1167170 1095178 مشتركين

 219874976 208401374 فروش

 خانگي
 978832 906933 مشتركين

 171529085 162141655 فروش

 يتجار
 85319 79164 مشتركين

 6187088 5851028 فروش

 )صنعتي(توليدي 
 5005 4492 مشتركين

 2168424 1917690 فروش

 مصارف عمومي
 17954 17186 مشتركين

 16718453 17297821 فروش

 فضاي سبز
 845 831 مشتركين

 1999643 1924998 فروش

 آزاد
 79215 86572 مشتركين

 21272283 19268182 فروش
 1392و  1391 هاي سالسالنامه آماري استان، : مأخذ

 
 

 تأسيسات شهري -4

عمران شهري، ايجاد و توسعه تأسيسات و تجهيزات  هاي برنامهيكي از  :فاضالب شهرها
و دفع بهداشتي  آوري جمعكه شامل ايجاد و توسعه شبكه  باشد ميفاضالب شهرها 

تا پايان . فاضالب شهري است هاي خانه تصفيه پمپاژ و هاي ايستگاهفاضالب شهرها، ايجاد 
 2281و دفع فاضالب در نقاط شهري استان معادل  آوري جمع، طول شبكه 1392سال 

 تعداد .دهد ميدرصد رشد نشان  5/3، برابر 1391كيلومتر بوده است كه نسبت به سال 
ساالنه  با رشد متوسط 1375فقره در سال  6272از انشعاب فاضالب شهري استان فارس 

 ).2جدول (است  يافته افزايش، 1392فقره در سال  203232درصد به  7/22
 و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهري استان فارس آوري جمعطول شبكه  -2جدول 



 
 
 

 179 و ساختمان مسكن عمران شهري،

 )فقره(تعداد انشعاب  )كيلومتر( شتريبو  متر ميلي 200با قطر  آوري جمعطول شبكه  سال
1375 116 6272 
1378 245 20507 
1379 278 24701 
1381 428 32984 
1382 776 40068 
1383 836 51205 
1384 1271 65256 
1385 1595 70345 
1388 1827 187020 
1389 2006 220790 
1390 2116 236735 
1391 2203 266626 
1392 2281 203232 

 مختلف هاي سالسالنامه آماري استان، : مأخذ
 

فاضالب  آوري جمعيني از جمعيت استان تحت پوشش شبكه در حال حاضر تنها درصد پائ
سطحي و زيرزميني و به مخاطره  هاي آبباشد و اين مسئله موجب آلودگي منابع  مي

تنها درصد پائيني از جمعيت شيراز، مركز . گرديده است محيطي زيستانداختن شرايط 
 هاي آببودن سطح  و به دليل باال باشد ميفاضالب  آوري جمعاستان، تحت پوشش شبكه 

 هاي راهجذبي نامناسب بوده و دفع فاضالب از  هاي چاهزيرزميني در اين شهر، عملكرد 
مسائلي از اين قبيل ضرورت تسريع در ايجاد و توسعه . گيرد ميغيربهداشتي صورت 

 .نمايد ميرا گوشزد  شهرهاتأسيسات فاضالب 
، حكايت از اين واقعيت 1392ال ي استان در سها كشتارگاهبررسي تعداد  :ها كشتارگاه
در سال مذكور، . باشند ميشهر موجود استان، فاقد كشتارگاه  102شهر از  67دارد كه 

 .كشتارگاه بوده است 35ي استان فارس برابر ها كشتارگاهتعداد 
نقاط شهري  نشاني آتش هاي ايستگاه، تعداد 1392در سال  :نشاني آتش هاي ايستگاه

 .ستگاه بوده استاي 112استان معادل 
در شهرها در توزيع اين قلم كاال  بار ترهميوه و  ها ميداننقش  :بار ترهميوه و  هاي ميدان
اين در حالي است كه برخي از . است كننده تعييننقشي اساسي و  فروشان خردهبين 
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ميدان ميوه و  54، تعداد 1392در سال . باشند مي ها ميدان گونه اينشهرهاي استان فاقد 
 .مترمربع در نقاط شهري استان وجود داشته است 663668 بر بالغبا مساحتي  بار رهت

فشار روزافزون جمعيت در شهرها، روند تغيير كاربري  :عمومي و خصوصي هاي پارك
مسكوني، تجاري و صنعتي تشديد  هاي كاربرياراضي را از فضاي سبز، باغ و جنگل به 

 .نمايد مينموده و 
شيراز مركز استان بيش از ديگر شهرها در معرض اين تهديد قرار در اين ميان شهر 

نامطلوب  پيامدهايداشته و دارد روند تخريب، دگرگوني و تغيير كاربري اراضي 
 رو ازاين. نمايد مياكولوژيكي را در شهرها مختل  و تعادلرا به همراه دارد  محيطي زيست

عنايت الزم به ايجاد فضاهاي  شهري هاي محدودهبايست در توسعه مديريت شهري مي
را در پي جبراني  غيرقابلء و سبز و پارك عمومي داشته باشد تا اين مسئله تأثيرات سو

 .نداشته باشد
در . واحد بوده است 755عمومي و جنگلي استان معادل  هاي پارك، تعداد 1392در سال 

 .كتار بوده استه 2157عمومي و جنگلي استان نيز  هاي پارك، مساحت موردبررسيسال 
 )3جدول (
 
 

 خدمات شهري شهرهاي استان فارس-3جدول 
 عنوان

 سال
 1392سال 

 35 ها كشتارگاهتعداد 
 112 نشاني آتش هاي ايستگاهتعداد 

 بار ترهميوه و  ها ميدان
 54 تعداد

 663668 )مترمربع(مساحت 

 پارك عمومي
 755 تعداد

 2157 )هكتار( وسعت
 1392ي استان فارس، سالنامه آمار: مأخذ

 

 

 



 
 
 

 181 و ساختمان مسكن عمران شهري،

 زمين، مسكن و ساختمان -5

استان برحسب نوع  و شهرسازيتوسط سازمان مسكن  واگذارشده هاي زمين -5-1

 استفاده

مترمربع با كاربري مسكوني و  184690قطعه زمين به مساحت  487، تعداد 1392در سال 
توسط  سكونيغيرممترمربع با كاربري  1195470قطعه زمين به مساحت  186تعداد 

درصد از كل  6/86 ديگر عبارت به. استان واگذار گرديده است و شهرسازيسازمان مسكن 
درصد آن به  4/13غيرمسكوني و  هاي كاربريبه  واگذارشده هاي زمينمساحت 

 .است يافته اختصاصمسكوني  هاي كاربري
 

 

 واحد  نوع استفاده سببرحتوسط سازمان مسكن و شهرسازي استان  واگذارشده هاي زمين -4جدول 
 مترمربع: ساحتم

 

 سال
 احداث واحد مسكوني

 مساحت زمين تعداد قطعه زمين تعداد واحد
1375 4760 4742 1118996 
1376 4162 3990 1021405 
1378 2349 2096 508172 
1379 753 423 321604 
1380 2217 594 270808 
1381 1004 1004 344189 
1382 2985 2277 636571 
1383 5580 1959 687282 
1384 7292 3649 966479 
1385 3920 1318 411385 
1386 5432 1368 638664 
1387 4710 612 586527 
1388 1766 627 219653 
1389 1809 1116 237643 
1390 1758 1357 288114 
1391 2502 1684 488270 
1392 1047 487 184690 
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 ...واگذارشده هاي زمين-4جدول ادامه 

 سال
 احداث واحد غيرمسكوني

 مساحت زمين تعداد قطعه زمين تعداد واحد
1375 315 317 2950908 
1376 187 200 305996 
1378 82 87 362795 
1379 52 52 552360 
1380 130 111 1657303 
1381 205 205 630723 
1382 172 151 1284340 
1383 236 230 2493360 
1384 408 272 5906105 
1385 423 387 9307193 
1386 234 153 3605555 
1387 210 141 1039022 
1388 129 113 2497683 
1389 145 128 1932429 
1390 232 223 904477 
1391 204 158 1779163 
1392 210 186 1195470 

 
 

 مسـكن -5-2

عواملي از قبيل  .رود مينيازهاي زيستي انسان بشمار  ترين مهممسكن يكي از  
رشد جمعيت، وضعيت ازدواج، مهاجرت و شهرنشيني و بعد خانوار در تقاضا براي مسكن 

امروزه مشكل فقدان مسكن يا مسكن مناسب يكي از مشكالت قشر . تأثيرگذارندبسيار 
شيراز مركز استان همواره با اين  شهر كالن بخصوص. باشد ميوسيعي از مردم استان 

اخير جهت رفع مشكالت بخش مسكن در  هاي سالدر . است انگريب به دستمعضل 
بديهي است . مسكن قرار گرفت سازان انبوهاستان، بخشي از تسهيالت تكليفي در اختيار 

الزم  هاي مكانيسمجدي قرار گيرد و  موردحمايتآتي نيز بايد  هاي سالاين سياست در 
 .در اين بخش طراحي گردد گذاران سرمايهجهت تشويق 



 
 
 

 183 و ساختمان مسكن عمران شهري،

، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي 1390اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال بر 
درصد از كل واحدهاي مسكوني معمولي  8/5واحد بوده كه  1154122استان فارس برابر 

در نقاط شهري و ) واحد 806104(درصد اين واحدها  8/69. است شده ميكشور را شامل 
 .اند داشتهستايي استان قرار در نقاط رو) واحد 348018(درصد آن  2/30

خانوار  08/1متوسط در هر واحد مسكوني معمولي در استان فارس،  طور بهدر سال مذكور 
 11/1و  06/1ميزان اين شاخص در مناطق شهري و روستايي استان به ترتيب . اند زيسته مي

لي در در سال مذكور ميانگين تراكم خانوار در واحد مسكوني معمو. خانوار بوده است
خانوار  09/1و  04/1خانوار و در مناطق شهري و روستايي آن به ترتيب  05/1سطح كشور 

برابر  1385گفتني است كه ميزان اين شاخص در استان در سرشماري سال . بوده است
خانوار بوده است  14/1و  13/1خانوار و در مناطق شهري و روستايي آن به ترتيب  14/1

 ).5جدول (
تراكم، ميانگين تعداد نفرات در هر واحد مسكوني است كه  هاي شاخص يكي ديگر از

ميزان اين شاخص در سال . ارتباط مستقيمي با ميانگين خانوار در هر واحد مسكوني دارد
 بهبوديافته، )نفر 9/4( 1385نفر بوده كه نسبت به سال  95/3براي استان فارس،  1390
در هر واحد مسكوني در نقاط شهري استان  ، ميانگين تعداد نفرات1390در سال . است

ميزان اين شاخص  1390در سال . نفر بوده است 2/4نفر و در نقاط روستايي  84/3معادل 
 09/4و  62/3نفر و در نقاط شهري و روستايي آن به ترتيب  74/3در سطح كشور برابر 

 .نفر بوده است
واحد بوده  895783تان معادل اس بادوام، تعداد واحدهاي مسكوني معمولي 1390در سال 

آمار . است داده ميدرصد از كل واحدهاي مسكوني معمولي استان را تشكيل  6/77كه 
 4/75(1385نسبت به سال  1390فوق نشانگر آن است كه ميزان اين شاخص در سال 

درصد  9/78ميزان اين شاخص براي كل كشور  1390سال  در .است بهبوديافته) درصد
درصد واحدهاي  4/22برابر  1390در سال  شود ميكه مالحظه  گونه نهما. بوده است

؛ اند بودهدرصد واحدهاي مسكوني معمولي كشور بادوام ن 1/21مسكوني معمولي استان و 
 1390در سال . پذيرند آسيبيعني در مقابل سوانح و بالياي طبيعي و مواردي از اين قبيل 

درصد و در  61و  8/84استان به ترتيب  ميزان اين شاخص در مناطق شهري و روستايي
شكاف اين . درصد بوده است 2/53و  88مناطق شهري و روستايي كشور به ترتيب 

 .شاخص در مناطق شهري و روستايي كشور بيش از استان است
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 1390و  1385سال  –مقايسه خصوصيات واحدهاي مسكوني استان فارس و كشور  -5جدول 

 عنوان
 كشور استان

1385 1390 1385 1390 

تعداد كل واحدهاي مسكوني 
 معمولي

 19954708 15859926 1154122 888865 كل
 14782114 11431880 806104 567064 مناطق شهري

 5172594 4428046 348018 321801 روستاييمناطق 

سهم واحدهاي مسكوني 
 )درصد( يمعمول

 100 100 100 100 كل
 1/74 1/72 8/69 8/63 مناطق شهري

 9/25 9/27 2/30 2/36 مناطق روستايي
 واحدهاي بادوامتعداد 

، آجر آرمه بتوناسكلت فلزي، (
 )و آهن يا سنگ و آهن

 15752068 11884083 895783 670297 كل
 13002088 9924527 683610 477282 مناطق شهري

 2749980 1959556 212173 193015 مناطق روستايي
 كل هبنسبت واحدهاي بادوام 

 مسكوني معمولي واحدهاي
 )درصد(

 9/78 9/74 6/77 4/75 كل
 88 8/86 8/84 2/84 مناطق شهري

 2/53 3/44 61 60 روستاييمناطق 

د خانوار ساكن در ميانگين تعدا
 معموليواحدهاي مسكوني 

 05/1 09/1 08/1 14/1 كل
 04/1 08/1 06/1 13/1 مناطق شهري

 09/1 13/1 11/1 14/1 مناطق روستايي

ساكن  نفراتميانگين تعداد 
 در واحدهاي مسكوني معمولي

 74/3 41/4 95/3 9/4 كل
 62/3 21/4 84/3 7/4 مناطق شهري

 09/4 92/4 20/4 2/5 مناطق روستايي
 1390و  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ

 
 

 احداث ساختمان هاي پروانهتعداد  -5-3

شهرهاي استان  بنا دربراي احداث  صادرشدهساختماني  هاي وانهپر، تعداد 1392در سال 
داشته  افزايش درصد 6/1 برابر 1391فقره بوده كه نسبت به سال  15993معادل فارس 
 .)6جدول (است 

 

 



 
 
 

 185 و ساختمان مسكن عمران شهري،

 احداث ساختمان هاي پروانهمساحت زمين در  -5-4

وسط ت صادرشدهاحداث ساختمان  هاي پروانه، كل مساحت زمين در 1392در سال 
، 1391مترمربع بوده كه نسبت به سال  8012419استان فارس معادل  هاي شهرداري
 ).6جدول (درصد داشته است  8/47معادل  افزايشي

 
 

مساحت زمين در نقاط شهري استان  برحسببراي احداث بنا  صادرشدهساختماني  هاي پروانه -6جدول 
 فارس

 )مترمربع(مساحت زمين  )فقره(تعداد  سال
1376 10035 3429000 
1378 11703 3712430 
1379 10444 3407005 
1380 7910 3070173 
1381 11659 3820828 
1382 11681 3920888 
1383 11816 4032251 
1384 12454 4066029 
1385 14659 8123096 
1386 17321 5330069 
1387 15478 5396278 
1388 16872 8283649 
1389 19436 7494957 
1390 15492 5528256 
1391 15743 5421606 
1392 15993 8012419 

 1392تا  1384 هاي سالسالنامه آماري استان : مأخذ
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تعداد طبقات و  برحسباحداث ساختمان در نقاط شهري  هاي پروانهتعداد  -5-5

 ساختمان مورداستفاده

توسط  دهصادرشاحداث ساختمان  هاي پروانهبيشترين ميزان ، 1392در سال 
و كمترين ) درصد 3/44(طبقه  1 هاي ساختماناستان فارس مربوط به  هاي شهرداري

همچنين درصد تعداد . بوده است) درصد 2/4(طبقه  4 هاي ساختمانميزان آن مربوط به 
، 3/26طبقه و بيشتر به ترتيب  5طبقه و  3طبقه،  2 هاي ساختماناحداث  هاي پروانه

بررسي روند زماني اين شاخص حكايت از اين واقعيت دارد . تدرصد بوده اس 8/12و  4/12
 وساز ساختافقي به سمت  وساز ساختدر استان در حال انتقال از  وساز ساختكه الگوي 

افقي  وساز ساختها به الگوي وساز ساختهمچنان سهم بااليي از  هرچندعمودي است، 
 ).7جدول (اختصاص دارد 
موارد استفاده نشان  برحسبساختمان در نقاط شهري احداث  هاي پروانهبررسي تعداد 

 6/88(صادره از نوع مسكوني  هاي پروانه، بيشترين ميزان 1392كه در سال  دهد مي
مسكوني و  هاي كاربريصادره براي  هاي پروانهدر سال مذكور، درصد . بوده است) درصد

، 6/6ساير به ترتيب  و »صنعتي، آموزشي، بهداشتي يا درماني«، بازرگاني، توأمكارگاه 
 ).8جدول (درصد بوده است  6/0و  3/0، 8/3
 

 تعداد طبقات برحسبتعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهري استان  -7جدول 
 جمع و بيشتر طبقه 5 طبقه 4 طبقه 3 طبقه 2 طبقه 1 عنوان

 15743 2279 508 1997 3624 7335 1391سال 
 15993 2043 672 1978 4212 7088 1392سال 
 1392و  1391ساختماني،  هاي پروانهمركز آمار ايران، اطالعات : مأخذ

 
 استفاده ساختمان نوع برحسبتعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهري استان -8جدول 

 بازرگاني توأممسكوني و كارگاه  مسكوني عنوان
صنعتي، آموزشي، بهداشتي يا 

 درماني
 جمع ساير

 15743 7 63 547 729 14397 1391سال 

 15993 101 52 609 1058 14173 1392سال 

 1392و  1391ساختماني،  هاي پروانهمركز آمار ايران، اطالعات : مأخذ
 



 
 
 

 187 و ساختمان مسكن عمران شهري،

مصالح عمده ساختمان در نقاط  برحسباحداث ساختمان  هاي پروانهتعداد  -5-6

 شهري

استان  هاي اريشهردتوسط  صادرشدهاحداث ساختمان  هاي پروانه، عمده 1392در سال 
 .اختصاص داشته است) درصد 8/59(ي با مصالح آجر و آهن هاي ساختمانفارس به 

 6/38نيز  آرمه بتونبا مصالح اسكلت فلزي يا  هاي ساختمانهمچنين در سال مذكور 
 .اند دادهصادره را به خود اختصاص  هاي پروانهدرصد 

درصد از  6/1 ،بلوك سيمانيالح با مص هاي ساختماناحداث  هاي پروانه ،يادشدهدر سال 
 )10جدول ( .اند دادهاحداث صادره را به خود اختصاص  هاي پروانه

مصالح عمده  برحسبساختماني صادره براي احداث بنا  هاي پروانهبررسي روند زماني 
، الگوي )1376-92( موردبررسياين مطلب است كه در طول دوره  دهنده نشان

. بهتر متمايل بوده است باكيفيتفاده از مصالح ساختماني استان به سمت است وساز ساخت
درصد در  8از  آرمه بتونصادره با مصالح اسكلت فلزي يا  هاي پروانهكه درصد  اي گونه به

، ميزان اين 1391در سال . است يافته افزايش، 1392درصد در سال  6/38به  1376سال 
روند  هرچندگفتني است كه . استدرصد بوده  1/36شاخص در نقاط شهري استان برابر 

استان تا رسيدن  وساز ساختزماني اين شاخص نشان از بهبود نسبي آن دارد ولي الگوي 
 ).9جدول (به استانداردهاي مطلوب فاصله زيادي دارد 

 
 شهري استان در نقاطنوع مصالح عمده  بنا برحسبساختماني صادرشده براي احداث  هاي پروانه -9جدول 

 اظهارنشدهساير و  بلوك سيماني آجر و چوب آجر و آهن آرمه بتونسكلت فلزي يا ا جمع سال
1376 10035 802 8945 15 231 42 
1377 12134 820 10779 20 283 232 
1378 11703 1084 10091 13 284 231 
1379 10444 807 9057 13 358 209 
1380 7910 2214 4300 45 592 759 
1381 11659 4235 6510 124 742 48 
1382 11681 4144 4716 94 1096 1631 
1383 11816 4252 4643 37 915 1969 
1384 12454 3517 7830 159 948 0 
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 اظهارنشدهساير و  بلوك سيماني آجر و چوب آجر و آهن آرمه بتونسكلت فلزي يا ا جمع سال
1385 14659 3167 10408 98 986 0 
1386 17321 4006 12117 59 1139 0 
1387 15478 5151 9795 5 527 0 
1388 16872 3143 13327 33 369 0 
1389 19436 4486 14569 35 346 0 
1390 15492 4440 10752 15 285 0 
1391 15743 5684 9812 20 227 0 
1392 15993 6170 9565 0 258 0 

 1392تا  1384 هاي سالسالنامه آماري استان : مأخذ



 
 
 

 189 عمران روستايي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ران روستاييـعم

اجتماعي، اقتصادي و كالبدي را شامل  هاي مشي خطو  ها سياستاز  اي مجموعهاين بخش 
دامنه شمول . گيرد برميدر  درازمدتكه تمامي وجوه توسعه روستايي را در  شود مي

 :زير است به شرحبخش عمران روستايي و عشايري  هاي فعاليت
 امديريت توسعه روستاه -
 هادي روستايي هاي طرحتهيه و اجراي  -
 به روستاها رساني برقتأمين آب آشاميدني و  -
 روستايي هاي راهاحداث و بهسازي  -
 روستايي هاي گاه سكونتساماندهي فضاها و  -
 صدور اسناد مالكيت اراضي و امالك واقع در بافت مسكوني روستاها -
 ايجاد نواحي صنعتي روستايي -
 و دفع فاضالب روستاها آوري جمعشبكه  يانداز راه -
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 پراكندگي روستاها در استان -1

 10داراي سكنه استان كمتر از  هاي آباديدرصد از  21/35، معادل 1390در سال  
 20كمتر از  ،درصد از روستاهاي استان 1/45 ،در همين سال. اند داشتهخانوار جمعيت 
ان پراكنش روستاها بيشتر باشد، هزينه بديهي است هر چه ميز. اند داشتهخانوار جمعيت 

تجميع . ، باالتر خواهد بودروستاييارائه خدمات آموزشي، زير بنايي و بهداشتي به جوامع 
. متعادل نمودن پراكنش جمعيت روستايي است هاي حل راهروستاهاي پراكنده يكي از 

. يه برگشتندليكن در قبل و بعد از انقالب، اغلب روستاهاي تجميع شده به حالت اول
 صورت به رساني خدماتو  ها آنشناسايي روستاهاي مركزي و مشخص نمودن حوزه نفوذ 

راهكارهاي پيشنهادي در راستاي متعادل نمودن پراكنش جمعيت  ازجملهسلسله مراتبي 
 ).1( جدول .باشد ميروستايي استان 

 
 

 1390و  1385 هاي سالوار در و طبقات تعداد خان ها گروه برحسبداراي سكنه  هاي آبادي -1جدول 
 تعداد

 شرح
1385 1390 

 درصد جمع درصد جمع
 100 4220 100 4370 جمع

 11/26 1102 38/25 1109 خانوار 4-1
 10/9 384 98/10 480 خانوار 9-5

 88/9 417 4/10 454 خانوار 19-10
 92/16 714 12/18 792 خانوار 49-20
 27/13 560 22/12 534 خانوار 99-50

 68/11 493 1/12 529 خانوار 199-100
 45/9 399 78/7 340 خانوار 499-200
 94/2 124 31/2 101 خانوار 999-500

 64/0 27 71/0 31 خانوار و بيشتر 1000
 1390و  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ

 
 
 



 
 
 

 191 عمران روستايي

 امكانات و تسهيالت خانوارهاي روستايي  -2

حاكي از روند  ،مختلف هاي سالخانوارهاي روستايي  نتايج آمارگيري هزينه و درآمد
كم نمودن . باشد مياستان از تسهيالت زندگي  افزايشي درصد خانوارهاي نمونه روستايي

ضمن  ،از امكانات و تسهيالت زندگي خانوارهاي شهري و روستايي مندي بهرهشكاف بين 
وجب ماندگاري بيشتر ، م)شهر و روستا( اي منطقه هاي تعادلتأمين عدالت و ايجاد 

 .آورد مي به عملجلوگيري  ها آنروستائيان در روستاها گرديده و از مهاجرت 
درصد از خانوارهاي نمونه روستايي استان از تلفن همراه  68/14تنها  ،1384در سال 
درصد اين خانوارها از اين  6/86برابر  1392در سال  كه درحالي، اند كرده مياستفاده 

ميزان  ،1392در سال . اند كرده ميي در مكالمات روزمره خود استفاده وسيله ارتباط
يعني ميزان اين شاخص در ؛ درصد بوده است 88/85شاخص مشابه در سطح كشور، 

درصد خانوارهاي  39/90 معادل ،1384در سال . بوده است باالتراستان از متوسط كشوري 
درصد  36/96به  1392كه در سال  اند بوده كشي لوله آبنمونه روستايي استان داراي 

ميزان اين شاخص براي خانوارهاي نمونه روستايي  ،1392در سال . رسيده است
درصد خانوارهاي  94/98 معادل ،1384همچنين در سال . درصد بوده است 8/92كشور،

درصد  75/98به  1392كه در سال  اند بودهبرق ونه روستايي استان تحت پوشش شبكه نم
 64/99(ميزان اين شاخص در استان از متوسط كشوري  ،1392در سال  .است رسيده
 .پائين تر بوده است) درصد

كه  دهد مينشان  كشي لولهبررسي درصد خانوارهاي نمونه روستايي تحت پوشش گاز 
ضرورت  باوجوداينكهو  باشد ميذخاير گازي  ازلحاظعليرغم اينكه كشور ما دومين كشور 

فسيلي بجاي استفاده از چوب درختان  هاي سوختجايگزيني  و ها جنگلحفظ و احياء 
درصد خانوارهاي نمونه  5/50تنها  ،1392است، ليكن در سال  مبرهنجنگلي در روستاها 

ميزان اين شاخص براي استان از . اند بودهبرخوردار  كشي لولهروستايي كشور از گاز 
 .است يافته فزايشا ،1392درصد در سال  7/34به  1384درصد در سال  52/23

از تلفن ثابت در طول دوره  كننده استفادهبررسي درصد خانوارهاي نمونه روستايي 
 19/62به  1384درصد در سال  01/71ميزان اين شاخص از  كه دهد مينشان  موردبررسي

ميزان اين شاخص در سطح ، 1392در سال  .است يافته كاهش ،1392درصد در سال 
 ).2(جدول  .است درصد بوده 61/57كشور، 
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 از تسهيالت زندگي كننده استفادهدرصد خانوارهاي نمونه روستايي -2جدول 

 شرح
 استان

 )1392(كشور 
1384 1389 1390 1391 1392 

 88/85 6/86 36/87 91/84 28/81 68/14 تلفن همراه
 8/92 36/96 28/98 46/96 27/96 39/90 كشي لوله آب

 64/99 75/98 27/99 03/99 1/99 94/98 برق
 5/50 7/34 49/38 28/34 27/29 52/23 كشي لولهگاز 

 61/57 19/62 2/76 59/73 5/78 01/71 تلفن ثابت
 مختلف هاي سالمركز آمار ايران، آمارگيري هزينه درآمد : مأخذ

 
 
 

 واحدهاي مسكوني روستايي -3

ي درصد از واحدها 60برابر  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  بر اساس
درصد از واحدهاي مسكوني معمولي اسكلت  60يعني ؛ اند بودهمسكوني معمولي بادوام 

 61اين رقم به  1390در سال . ، آجر و آهن يا سنگ و آهن بوده استآرمه بتونفلزي، 
در روستاهاي استان تا رسيدن به  وساز ساختالگوي  هرچند. است بهبوديافتهدرصد 

دارد، ليكن اين الگو به سمت استفاده از مصالح  استانداردهاي مطلوب فاصله زيادي
 .ساختماني بادوام متمايل بوده است

ً بافت و شكل  موقعيت جغرافيايي روستاها  تأثيرروستايي تحت  هاي گاه سكونتمعموال
قرار دارند و طبعًا نوع مصالح بكار رفته در واحدهاي مسكوني از موقعيت جغرافيايي نيز 

ن روستاهايي كه داراي شبكه ارتباطي قوي هستند به دليل همچني. گيرد ميسرچشمه 
كامالً از الگوهاي ساخت ساز رايج اقتباس  تر بزرگامكان ارتباطات بيشتر با نقاط جمعيتي 

اما آن دسته از روستاهايي كه در نقاط دور بوده و داراي شبكه ارتباطي قوي ؛ كنند مي
 و متداول در روستاها سود ورداستفادهم، بيشتر از الگوهاي بومي و مصالح باشند نمي
وضعيت اقتصادي روستاها نيز تا اندازه زيادي بر كالبد فيزيكي روستاها . برند مي

 .تأثيرگذارند
 
 



 
 
 

 193 عمران روستايي

 نوع اسكلت و مصالح عمده بنا در نقاط روستايي برحسبواحدهاي مسكوني معمولي  -3جدول 

 نوع مصالح
درصد سهم انواع مصالح  تعداد واحد مسكوني

 1385سال در 
درصد سهم انواع مصالح 

 1390 1385 1390در سال 
 100 100 348018 321801 جمع

 8/0 8/2 2866 8899 اسكلت فلزي
 5/8 2/10 29422 32940 آرمه بتون

 7/51 47 179885 151177 آجر و آهن يا سنگ و آهن
 9/9 4/14 34288 46264 آجر و چوب يا سنگ و چوب

 2/6 6/2 21438 8469 جرتمام آجر يا سنگ و آ
 5/9 2/8 33194 26273 بلوك سيماني

 1/0 2/0 417 587 تمام چوب
 4/6 2/8 22339 26435 خشت و چوب
 9/3 7/3 13683 11747 خشت و گل
 1/2 7/1 7138 5624 ساير مصالح

 1 1/1 3348 3386 اظهارنشده
 1390و  1385 هاي سالسرشماري عمومي نفوس و مسكن : مأخذ

 

 

 بهسازي روستاهاي استان -4

، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي هاي جنبهكليه  بايست ميي روستاي هاي ريزي برنامهدر 
صول و محورهاي مبتني بر ا بايست مي ها برنامهاين . قرارداد مدنظرمحيطي و فضائي را 
 باشد كه ماحصل اجراي اين اي گونه بهروستايي بايد  ريزي برنامه. توسعه پايدار باشد

آموزش مناسب، بهداشت، . ، نيازهاي اوليه و حياتي روستائيان را تأمين نمايدها برنامه
اشتغال و درآمد مناسب، برخورداري از امكانات مناسب زندگي، مسكن امن و مطمئن، 

يك  بايست ميهمه مواردي است كه  ها اين... دسترسي مناسب به آب سالم و بهداشتي و 
بعد از انقالب اكثر روستاهاي استان از  هرچند. فرد روستايي از آن برخوردار باشد

، اما در اند گرديده امكاناتي نظير آب سالم و بهداشتي، برق، راه روستايي و تلفن برخوردار
بافت كالبدي  سازي ايمنآموزشي، نوسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني،  مسائلرابطه با 

توسعه پايدار روستاها، شكاف زيادي بين  ساز زمينه عنوان بهطرح هادي  و تهيه و اجراي
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 قبول قابللذا رسيدن به استانداردهاي . وجود دارد قبول قابلوضع موجود و استانداردهاي 
 .ي توسعه استان باشدها برنامهمذكور بايد از اهداف  هاي زمينهدر 

روستا بوده كه با افزايشي  789رابر ، تعداد روستاهاي بهسازي شده استان ب1391در سال 
 .رسيده است ،1392روستا در سال  802درصد به  6/1برابر 

 7/2روستا بوده كه با  1732، تعداد روستاهاي داراي طرح هادي استان برابر 1391در سال 
 .بالغ گشته است، 1392در سال روستا  1778درصد افزايش به 

 

 روستايي رساني آب-5

خانوار و باالتر استان از آب  20درصد روستاهاي  86برابر  1392تا پايان سال  
درصد  84، برابر 1391اين شاخص در سال  .اند بودهآشاميدني سالم بهداشتي برخوردار 

 .بوده است
 

 روستايي رساني برق -6

در . روستا بوده است 3154، تعداد كل روستاهاي داراي برق استان برابر 1392در سال 
اين . اند بودهداراي سكنه استان از نعمت برق برخوردار  هاي آباديدرصد  75 ،سال مذكور

 100به  1392در سال  ديگر بيان به. درصد بوده است 7/72معادل  ،1391نسبت در سال 
خانوار روستايي استان از  311404در همين سال، تعداد . شده است رساني برقروستا 

ت كه بررسي فوق در مورد كليه روستاهاي داراي گفتني اس .اند بودهنعمت برق برخوردار 
 و باالتر استان خانوار 20درصد روستاهاي  97نزديك به  آنكه حال، باشد ميسكنه استان 

 .از نعمت برق برخوردارند
 
 

 داراي برق استان و تعداد خانوارهاي روستاها تعداد-4جدول  
 تعداد خانوار تعداد روستا سال

1391 3054 310120 
1392 3154 311404 

 1392سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ 
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، نشان از افزايش 1376-92شده استان در دوره  دار برقبررسي روند تعداد روستاهاي 
 1096در دوره مذكور تعداد  كه طوري به. شده دارد دار برقتعداد روستاهاي  توجه قابل

متوسط  طور به موردبررسيول دوره يعني در ط؛ اند گرديدهروستا از نعمت برق برخوردار 
 )5(جدول . شده است رساني برقروستاي استان  68ساالنه به 

 
 

 1376-92استان طي دوره  دار برقروند تعداد روستاهاي  -5جدول 
 سال

 شرح
1376 1380 1382 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

كل روستاها در 
 پايان سال

2058 2672 2765 2912 2926 2842 2931 2975 3032 3054 3154 

 1392و  1391سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ

 
 8068استان معادل  دار برق، طول شبكه فشار متوسط كليه روستاهاي 1392در سال 

كيلومتر بوده كه ظرفيتي معادل  4584معادل  ها آنكيلومتر و طول شبكه فشار ضعيف 
همچنين تعداد ترانسفورماتورهاي موجود در اين . اند داشتهآمپر  كيلووات 533432

فشار متوسط، فشار  شبكه، طول 1390-92 دورهطي . دستگاه بوده است 4956 ،روستاها
 7/2و  1، 2/0، 6/1ضعيف، ظرفيت ترانسفورماتورها و تعداد ترانسفورماتورها به ترتيب 

 ).6(جدول  .اند داشتهدرصد رشد 
 

 استان دار برقاهاي طول شبكه و ظرفيت روست -6جدول 
 عنوان

 
 سال

 طول شبكه فشار
 توزيع متوسط

 )كيلومتر(

 طول شبكه فشار
 توزيع ضعيف

 )كيلومتر(

ظرفيت 
 ترانسفورماتورها

 )آمپر كيلووات(

تعداد 
 ترانسفورماتورها

 )دستگاه(
 4825 528257 4576 7942 1391سال 
 4956 533432 4584 8068 1392سال 

-92درصد تغييرات 
1391 

6/1 2/0 1 7/2 

 1392سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ
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 روستايي و مخابراتپست  -7

از نقاط روستايي كه شرايط الزم براي عرضه خدمات پستي وجود دارد، در برخي 
، تعدادي از طورمعمول بهكه  شوند ميداير » دفتر پست روستايي«واحدهايي به نام 

در اين واحدها، عمليات مربوط به قبول . ارندخود دتحت پوشش را  جوار همروستاهاي 
و نيز فروش اوراق بهادار پستي انجام  ها آن، ارسال و توزيع سازي آمادهمرسوالت، 

معادل  ،1392استان تا پايان سال  برداري بهرهتعداد دفاتر پست روستايي مورد . گيرد مي
 .، تغييري ننموده است1391واحد بوده است كه نسبت به سال  1
در حاشيه شهرها و  برداري بهرهمچنين در تعدادي از واحدهاي پستي يا مخابراتي مورد ه

توأم با مديريت شركت پست ارائه  طور بهيا مناطق روستايي خدمات پستي و يا مخابراتي 
تعداد دفاتر پست و . شود ميناميده » و مخابرات دفتر پست«واحدها كه اين  گردد مي

كه در  واحد بوده است 16برابر  1390در پايان سال  برداري رهبهمخابرات روستايي مورد 
 هاي صندوقهمچنين تعداد  .، اين دفاتر به واحدهاي ديگر تبديل گرديده است1391سال 

با واحد بوده است كه  542معادل  ،1391در پايان سال  برداري بهرهپستي روستايي مورد 
 .است رسيده، 1392واحد در سال  386درصد به  8/28برابر  كاهشي

 
 )1370-91دوره (در پايان سال  برداري بهرهتعداد واحدهاي پستي مورد -7جدول 

 سال
 شرح

1370 1375 1378 1380 1382 1386 1388 1389 1390 1391 1392 

 386 542 532 532 494 163 280 378 378 792 587 روستاييصندوق پستي 
 1 1 1 1 1 1 3 14 16 30 39 روستاييدفتر پست 

تعداد دفاتر پست مشترك 
 با مخابرات

46 344 403 329 1171 212 36 20 16 0 0 

 1391و گزارش اقتصادي سال  1392سالنامه آماري استان فارس سال : مأخذ
 

 
حاكي از رشد  ،1370-92بررسي روند زماني تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني در دوره 

 280ميزان اين شاخص از  كه طوري به .باشد مي موردبررسيفزاينده اين شاخص طي دوره 
 طور بهيعني ؛ است يافته افزايش ،1392روستا در سال  3378به  1370روستا در سال 

 .اند شده مند بهرهروستا از ارتباط تلفني  140 هرسالمتوسط 
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درصد از روستاهاي داراي  4/80برابر  ،1392كه تا پايان سال  دهد ميبررسي فوق نشان 
 )8(جدول . اند بودهاستان داراي ارتباط تلفني سكنه 

 
 )1370-92دوره (روند تعداد نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني  -8جدول 

 سال
 شرح

1370 1375 1379 1382 1383 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

تعداد نقاط 
 روستايي

داراي ارتباط 
 تلفني

280 630 1478 2284 2526 2848 2849 3011 3011 3043 3030 3028 3378 

 مختلف هاي سالسالنامه آماري استان فارس، : مأخذ
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 روستاييراه  -8

كيلومتر بوده است  12052، معادل 1392روستايي موجود استان تا پايان سال  هاي راهكل 
تشكيل و خاكي شوسه  هاي راه ،درصد 2/43آسفالته و  هاي راهدرصد آن را  8/56كه 
 7/7 ،روستايي استان هاي راهكل  ساالنه، رشد متوسط 1376-92طي دوره . است داده مي

درصد محاسبه  9/7آسفالته روستايي استان،  هاي راه ساالنهدرصد و رشد متوسط 
 2/0استان برابر روستايي  هاي راه، درصد افزايش كل 1390-92 دورهطي . گرديده است

 ).9(جدول  .وده استدرصد ب
 

 لومتريك :واحد 1376-92 هاي سالروستايي استان در  هاي راه انواع - 9جدول 

 انواع راه
 سال

 شوسه آسفالته جمع

1376 3668 2019 1649 
1378 5180 2567 2613 
1380 5714 3218 2496 
1381 6172 3807 2365 
1382 6091 3676 2415 
1383 6263 3848 2415 
1384 9413 4448 4965 
1385 10468 5019 5449 
1386 10768 5683 5085 
1387 10876 6015 4861 
1388 11917 7595 4322 
1389 11276 6893 4383 
1390 11483 6846 4637 
1391 12030 6895 5135 
1392 12052 6851 5201 

 4/7 9/7 7/7 1376-92ساالنه طي دوره متوسط درصد رشد 
 3/1- 6/0 2/0 1391-92درصد تغييرات طي دوره 

 1392النامه آماري استان، سال س: مأخذ
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 انـرژي

 بـرق -1

 استان هاي نيروگاهظرفيت اسمي و عملي  -1-1

مگاوات  4687برابر  1392در استان فارس در سال  شده واقع هاي نيروگاهظرفيت اسمي 
حال بايد ديد اين ظرفيت متناسب با . تغييري نداشته است ،1391بوده كه نسبت به سال 

اين منظور از شاخص ظرفيت اسمي سرانه استفاده براي . است تغييريافتهجمعيت چگونه 
 996درصد كاهش به  2/1با  1391وات بر نفر در سال  1008ميزان اين شاخص از . گردد مي

 ).1(جدول . است تغييريافته ،1392سال  نفر دروات بر 
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 سرانه ظرفيت اسمي مولدهاي برق استان فارس و تغييرات آن-1جدول 

 سال
 قدرت اسمي

 )مگاوات(
 جمعيت

 )هزار نفر(
 قدرت اسمي سرانه

 )وات بر نفر(
1391 4687 4650 1008 
1392 4687 4705 996 

- 2/1 2/1 0 1391-92در دوره درصد تغييرات 
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

 3847به  1391در سال  مگاوات 4123 استان از هاي نيروگاههمچنين قدرت عملي 
استان  هاي نيروگاهقدرت عملي  ،1391در سال . است يافته اهشك ،392مگاوات در سال 

 يافته كاهشدرصد  1/82به  1392اين رقم در سال . قدرت اسمي آن بوده است درصد 88
 .)2(است جدول 

 

 )مگاوات( ظرفيت اسمي و عملي مولدهاي برق استان فارس-2جدول 
 )درصد(نسبت قدرت عملي به اسمي  قدرت عملي قدرت اسمي سال

1391 4687 4123 88 
1392 4687 3847 1/82 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

مهم در  هاي شاخصاز ديگر  ها نيروگاهبه قدرت عملي  توليدشدهنسبت حداكثر قدرت 
 7/88به  1391درصد در سال  5/81ميزان اين شاخص از . است ها نيروگاهبررسي وضعيت 
 .)3(است جدول  فتهيا افزايش ،1392درصد در سال 

 
 ها آنحرارتي استان در مقايسه با ظرفيت عملي  هاي نيروگاه توليدشدهحداكثر قدرت  -3جدول 

 )به مگاوات و توليدشدهقدرت عملي (
 )درصد( به قدرت عملي توليدشدهنسبت حداكثر قدرت  توليدشدهحداكثر قدرت  قدرت عملي سال

1391 4123 3362 5/81 
1392 3847 3411 7/88 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
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 ها آنحرارتي استان و مصرف داخلي  هاي نيروگاهتوليد برق انواع  -1-2

 18972891حرارتي استان از  هاي نيروگاهخالص در  توليدشدهميزان انرژي الكتريكي 
 يافته افزايش ،1392مگاوات ساعت در سال  19295889به  1391مگاوات ساعت در سال 

را  توليدشدهي است كه ميزان برق هاي شاخصتوليد سرانه انرژي الكتريكي از . است
كيلووات  252ميزان اين شاخص در استان از . دهد ميقرار  موردسنجشنسبت به جمعيت 

 يافته افزايش ،1392ساعت بر نفر در سال  كيلووات 4160به  1365ساعت بر نفر در سال 
عملكرد مناسب صنعت برق  دهنده نشان ،1365-92بررسي شاخص فوق طي دوره . است

كيلووات  4139برابر  1391ميزان اين شاخص در سال . باشد مي يادشدهاستان طي دوره 
 5/0برابر  1391 -92طي دوره  يادشدهشاخص  افزايشدرصد . ساعت بر نفر بوده است

 .درصد بوده است
خالص  توليدشدهكتريكي گازي در تأمين انرژي ال هاي نيروگاه، سهم 1392در سال 

سيكل  هاي نيروگاهدرصد، سهم  32حرارتي استان فارس در حدود  هاي نيروگاه وسيله به
نزديك ديزلي،  هاي نيروگاهسهم درصد و  1/0آبي،  هاي نيروگاهدرصد، سهم  9/67تركيبي 
 )5(و  )4(جدول . بوده است به صفر

 
 

مگاوات : واحد( 1392در سال  ها آنتان و مصرف داخلي حرارتي اس هاي نيروگاهتوليد برق انواع  -4جدول 
 )ساعت

 توليد خالص ها نيروگاهمصرف داخلي  توليد ناخالص نوع نيروگاه
 25696 72 26299 آبي

 6169694 33033 6215391 گازي
 13100179 231354 13331533 سيكل تركيبي

 320 15 335 ديزلي
 19295889 264474 19573558 جمع

 1392لنامه آماري استان، سال سا: مأخذ
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 حرارتي استان هاي نيروگاهخالص در  توليدشدهسرانه انرژي الكتريكي  -5جدول 

 سال
خالص  توليدشدهانرژي الكتريكي 

 )مگاوات ساعت(
هزار (جمعيت 
 )نفر

خالص  توليدشدهسرانه الكتريكي 
 )بر نفركيلووات ساعت (

1365 804052 3194 252 
1375 4546315 3817 1191 
1385 11047258 4337 2547 
1386 12973394 4388 2957 
1387 16608358 4439 3741 
1388 17901779 4491 3986 
1389 17768670 4543 3911 
1390 15551772 4597 3383 
1391 19246633 4650 4139 
1392 19573558 4705 4160 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

 برق مصرف -1-3

مگاوات ساعت بوده كه  10241632حدود  ،1392ميزان مصرف برق استان فارس در سال 
نهايي برق به  كنندگان مصرف. داشته است افزايشدرصد  2/5معادل  1391نسبت به سال 

بخشي از انرژي . گردند ميخانگي، عمومي، كشاورزي، صنعتي و تجاري تقسيم  هاي بخش
بررسي تركيب ميزان مصرف برق . رسد ميابر به مصرف الكتريكي نيز جهت روشنايي مع

كشاورزي  هاي بخشكه  دهد مينشان  ،1392مذكور در سال  هاي بخش برحسبدر استان 
 هاي بخشبيشترين و  ،درصد 6/33درصد و  8/36و خانگي به ترتيب با سهمي برابر 

رين ميزان مصرف كمت ،درصد 6/2و  3/6برابر تجاري و روشنايي معابر به ترتيب با سهمي 
نعتي و عمومي نيز به ترتيب ص هاي بخشسهم . اند دادهبرق در استان را به خود اختصاص 

 هاي بخشميزان تغييرات مصرف در  ،در ادامه. درصد بوده است 9/8درصد و  9/11
 :گيرد ميقرار  موردبررسي ،1391-92طي دوره  يادشده
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 مصرف بخش خانگي

في، بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح زيربنايي منازل عواملي همچون قيمت برق مصر
مسكوني، فرهنگ استفاده و نرخ باسوادي در ميزان مصرف انرژي الكتريكي در اين بخش 

 هاي المپو وجود  جويي صرفهو ترويج فرهنگ  رساني اطالعاخير با  هاي سالدر . مؤثرند
بخش تا حدي  و همچنين افزايش قيمت برق مصرفي روند مصرف اين مصرف كم

 6/33(ساعت  مگاوات 3438288، بخش خانگي با مصرف 1392در سال . است شده بهينه
 هاي بخشبيشترين مصرف انرژي الكتريكي را در بين  ،، پس از بخش كشاورزي)درصد

مصرف  افزايشدرصد . نهايي استان به خود اختصاص داده است كنندگان مصرفمختلف 
 .درصد بوده است 3/11بر ، برا1391-92اين بخش طي دوره 

 
 تجاري و عمومي هاي بخشمصرف 

اقتصادي و مؤسسات مالي و پولي و همچنين  هاي بنگاهبخش تجاري و عمومي شامل كليه 
بخش تجاري با  ،1392در سال . باشد ميدولتي و غيردولتي  و مؤسسات ها سازماننهادها، 

نسبت به سال ) ف برقاز كل مصر درصد 3/6(مگاوات ساعت  642746مصرفي برابر 
همچنين ميزان برق مصرفي بخش . مصرف داشته است افزايشدرصد  9/10برابر  ،1391

) از كل مصرف برق درصد 9/8(مگاوات ساعت  912542حدود  ،1392عمومي در سال 
 .دهد مينشان  كاهش ،درصد 6/0برابر  1391بوده كه نسبت به سال 

 
 مصرف بخش صنعت

 شرفت آن از عوامل مؤثر بر مصرف برق در اين بخش و ميزان پي فنّاورينوع 
، مس، شيشه، سيمان و آلومينيومصنايعي مانند آهن و فوالد،  مثال عنوان به. باشد مي

مديريت صنايع  ازآنجاكه. صنايع نساجي داراي مصرف باالي انرژي الكتريكي هستند
خود  هاي برنامهمصرف انرژي را در  سازي بهينهمختلف جهت حداكثر كردن سود خود، 

افزايش مصرف انرژي برق در اين بخش را شاخصي از توسعه اين  توان مي دارند ميمنظور 
ميزان مصرف انرژي الكتريكي استان در اين بخش  ،1392در سال . آورد حساب بهبخش 
بوده كه نسبت به سال ) از كل مصرف برق درصد 9/11(ساعت  مگاوات 1213644حدود 

سهم بخش صنعت در ميزان كل برق مصرفي . است يافته افزايشصد در 8/5معادل  1391



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي گزارش اقتصادي،                          
 

 

204 

گفتني است كه . باشد مياين بخش در استان  نيافتگي توسعه دهنده نشاناستان پائين و 
 .درصد است 33سهم بخش صنعت كشور در كل برق مصرفي كشور حدود 

 
 

 مصرف بخش كشاورزي

 هاي بخش بين لكتريكي را دربيشترين مصرف انرژي ا ،، بخش كشاورزي1392در سال 
 .نهايي استان به خود اختصاص داده است كنندگان مصرفمختلف 

 3772913حدود  ،1392ميزان مصرف انرژي الكتريكي استان در اين بخش در سال 
 4/0 برابر ،1391بوده كه نسبت به سال ) از كل مصرف برق درصد 8/36(مگاوات ساعت 

زان مصرف انرژي الكتريكي در بخش كشاورزي بررسي مي. درصد افزايش داشته است
كه سهم مصرف انرژي الكتريكي بخش كشاورزي استان سهم نسبتًا بااليي  دهد مينشان 

. كشاورزي در حيات اقتصادي استان حكايت دارد هاي فعاليتاست و از غالب بودن نقش 
د درص 12حدود  ،گفتني است كه سهم مصرف انرژي الكتريكي بخش كشاورزي كشور

 .است
 

 روشنايي معابر

انرژي ) از كل مصرف برق درصد 6/2(مگاوات ساعت  261499حدود  ،1392در سال 
درصد  2/6 برابر ،1391الكتريكي جهت روشنايي معابر به مصرف رسيده كه نسبت به سال 

 .است يافته افزايش
 

 مشتركين برق -1-4

درصد  9/4با  1391ل مشترك در سا 1619452تعداد مشتركين برق مصرفي استان از 
تعداد  ،1391-92طي دوره . رسيده است ،1392مشترك در سال  1698015افزايش به 
 ها بخشاز رشد بيشتري نسبت به ساير  كشاورزيو  عمومي، صنعتي هاي بخشمشتركين 
 6/5و  4/7، 8/7طي دوره مذكور به ترتيب  يادشده هاي بخشرشد . اند بودهبرخوردار 

خانگي، به و  تجاري هاي بخشچنين درصد افزايش تعداد مشتركين هم. درصد بوده است
 .درصد بوده است 7/4و  9/4ترتيب برابر 
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 ،1392مختلف در سال  هاي بخش برحسببررسي تركيب تعداد مشتركين برق مصرفي 
درصد و بخش صنعتي با سهمي معادل  83معادل كه بخش خانگي با سهمي  دهد مينشان 

شترين و كمترين تعداد مشتركين برق مصرفي استان را به خود درصد به ترتيب بي 7/0
 11و  1/2، 3/3عمومي، كشاورزي و تجاري نيز به ترتيب  هاي بخش. اند دادهاختصاص 

 .اند دادهدرصد تعداد كل مشتركين برق مصرفي استان را به خود اختصاص 
 

 برق استان فارسمشتركين  ميزان مصرف و تعداد -6جدول 

 بخش
 تعداد مشتركين )مگاوات ساعت(مصرف 

1391 1392 1391 1392 
 1408974 1345735 3438288 3088381 خانگي
 55419 51589 912542 917896 عمومي

 35914 34011 3772913 3756366 كشاورزي
 11745 10897 1213644 1146946 صنعتي
 185963 177220 642746 579472 تجاري

- -  261499 246176 روشنايي معابر
 1698015 1619452 10241632 9735237 جمع

 1392 سال ،سالنامه آماري استان: مأخذ
 
 
 

 برق روستايي -1-5

خانوار از نعمـت بـرق برخـوردار     1284روستا با جمعيتي معادل  100، تعداد 1392در سال 
 3154معـادل   ،1392استان تـا پايـان سـال     دار برقكل روستاهاي  ترتيب اين به. اند شده

به  رساني برقجهت . اند داده جايخانوار را در خود  311404روستا بوده كه جمعيتي معادل 
همچنين بـراي ايـن   . كيلومتر شبكه فشار متوسط احداث گرديده است 126 ،اين روستاها

. است شده نصبآمپر  كيلووات 5175دستگاه ترانسفورماتور جمعًا به ظرفيت  131 ،منظور
 8068اسـتان شـامل    دار بـرق برق روستاهاي  هاي شبكه ،1392سال  تا پايان ترتيب اين به

كيلومتر شبكه فشار ضعيف و همچنين شامل تعـداد   4584كيلومتر شبكه فشار متوسط، 
 .آمپر بوده است كيلووات 533432دستگاه ترانسفورماتور به ظرفيت  4956
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 شده استان رساني برقبرق روستاهاي  هاي شبكهمشخصات  -7جدول 
 1392عملكرد سال  1392 1391 وانعن

 100 3154 3054 تعداد روستا
 1284 311404 310120 تعداد خانوار

 126 8068 7942 )كيلومتر(شبكه فشار متوسط 
 8 4584 4576 )كيلومتر(شبكه فشار ضعيف 

 131 4956 4825 )دستگاه(تعداد ترانسفورماتورها 
 5175 533432 528257 )آمپر كيلووات(حداكثر قدرت ترانسفورماتورها 

 1392سال  ،سالنامه آماري استان: مأخذ
 
 
 
 

 نفتي هاي فرآورده -2

 توليد -2-1

پااليشگاه  9اصلي نفت، توسط  هاي فرآوردهدر حال حاضر، پااليش نفت خام و تهيه انواع  
كشور و تأمين نيازهاي داخل  منظور بههزار بشكه در روز،  1347داخلي با مجموع ظرفيت اسمي 

هزار بشكه در روز،  350آبادان با ظرفيتي برابر ، پااليشگاه 1391در سال . پذيرد ميرات انجام صاد
هزار بشكه در روز، كمترين ظرفيت اسمي  20بيشترين و پااليشگاه الوان با ظرفيتي برابر 

ا ظرفيت پااليشگاه شيراز ب ،در سال مذكور. اند دادهكشور را به خود اختصاص  هاي پااليشگاه
كشور را به  هاي پااليشگاهدرصد كل ظرفيت اسمي  3هزار بشكه در روز، سهمي معادل  40اسمي 

 ازلحاظپااليشگاه كشور، پااليشگاه شيراز رتبه هفتم را  9از ميان . خود اختصاص داده است
ل معاد ،1391اسمي پااليشگاه شيراز در سال نسبت ظرفيت عملي به . باشد ميظرفيت اسمي دارا 

درصد بوده است جدول  7/133 ،درصد و ميزان اين شاخص براي كشور در سال مذكور 9/147
)8.( 
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 كشور هاي پااليشگاهظرفيت اسمي و درصد عملكرد پااليش نفت خام در  -8جدول 

 پااليشگاه
 )هزار بشكه در روز( ظرفيت

 1391در سال 
 )درصد( ياسمنسبت ظرفيت عملي به 

 
 1391 1390 عملي اسمي 

 4/111 8/112 9/389 350 آبادان
 9/164 5/144 4/247 150 اراك

 7/182 8/182 3/365 200 اصفهان
 5/108 4/108 6/238 220 تهران
 100 3/99 110 110 تبريز

 7/84 85 2/21 25 كرمانشاه
 9/147 4/139 2/59 40 شيراز
 1/253 5/190 6/50 20 الوان

 4/137 1/133 8/318 232 بندرعباس
 7/133 8/129 9/1800 1347 جمع

 1391سال  ،ترازنامه انرژي: مأخذ

 
نفتي پااليشگاه شيراز در سالنامه آماري  هاي فرآوردهآخرين آمار مربوط به توليد انواع 

نفتي  هاي فرآوردهتوليد انواع جموع مبر اين اساس . باشد مي 1388كشور، مربوط به سال 
در روز بوده كه نسبت به سال  مترمكعب 9402ابر بر 1388پااليشگاه شيراز در سال 

درصد كل  1/33، حدود 1388در سال . داشته است افزايشدرصد  7/1حدود  1387
داشته كه در بين اختصاص نفتي پااليشگاه شيراز به نفت گاز  هاي فرآوردهميزان توليدات 

 .سهم را به خود اختصاص داده استنفتي، بيشترين  هاي فرآورده
كشور در پااليشگاه شيراز  هاي پااليشگاه توليدشدهدرصد قير  6/48مذكور،  در سال

هواپيما، نفت كوره  هاي سوختهمچنين بنزين موتور، نفت گاز، گاز مايع، . است توليدشده
درصد توليدات  3/1و  5/2، 2/5، 1/3، 5/3، 2/4و نفت سفيد به ترتيب سهمي معادل 

 ).9(جدول  اند دهدامشابه در كشور را به خود اختصاص 
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 )در روز مترمكعب(نفتي در پااليشگاه شيراز  هاي فرآوردهمتوسط توليد انواع  -9جدول 

 نوع فرآورده
 1387سال 

 )درصد(سهم پااليشگاه شيراز  كشور پااليشگاه شيراز
 6/3 8071 289 گاز مايع

 4 51496 2049 بنزين موتور
 2/1 21347 264 نفت سفيد
 9/3 84957 3281 نفت گاز

 7/2 77132 2081 نفت كوره
 2/4 3519 149 هواپيما هاي سوخت

 - 0 0 موتور و صنعتي هاي روغن
 6/39 616 244 قير

 9/3 22848 890 ها فرآوردهساير 

 
 
 
 

 )در روز مترمكعب(راز ينفتي در پااليشگاه ش هاي فرآوردهمتوسط توليد انواع  -9جدول ادامه 

 نوع فرآورده
 1388سال 

 )درصد(سهم پااليشگاه شيراز  كشور پااليشگاه شيراز
 1/3 8362 258 گاز مايع

 3/4 59515 2505 بنزين موتور
 3/1 18519 238 نفت سفيد
 5/3 88702 3115 نفت گاز

 5/2 76101 1881 نفت كوره
 2/5 4188 219 هواپيما هاي سوخت

 0 0 0 موتور و صنعتي هاي روغن
 6/48 698 339 قير

 3 27879 847 ها فرآوردهساير 
 1392سال سالنامه آماري كشور : مأخذ
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 مصرف -2-2

در استان از ) بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره(عمده نفتي  هاي فرآوردهمصرف 
مترمكعب  4015205درصد به  9/3 برابر افزايشيبا  1391مترمكعب در سال  3862773

عمده نفتي  هاي فرآوردهررسي درصد تغييرات مصرف ب. است تغييريافته ،1392در سال 
درصدي مصرف  5 ،درصدي مصرف بنزين 7/9 افزايشاز  1391-92 دورهدر استان طي 

مصرف نفت  كاهشميزان همچنين . كند ميحكايت  گازدرصدي نفت  7/0و  سفيدنفت 
 .استدرصد بوده  8/4 ،در استان ها فرآوردهكوره و ساير 

 نشان  ،1392عمده نفتي استان در سال  هاي فرآوردهصرف بررسي تركيب ميزان م
درصد از كل مصرف  39و  49با نفت گاز و بنزين به ترتيب سهمي برابر كه مصرف  دهد مي

 ،يادشدهدر سال . اند بودهبيشترين ميزان مصرف را دارا  ،عمده نفتي استان هاي فرآورده
 .درصد بوده است 7/5و  3/6به ترتيب  كورهو نفت  سفيددرصد ميزان مصرف نفت 

عمده نفتي  هاي فرآوردهاز ميزان مصرف  تري بينانه واقعي كه تصوير هاي شاخص ازجمله
عمده  هاي فرآورده، مصرف سرانه كل 1392در سال  .باشد مي، مصرف سرانه كند ميارائه 
. است ليتر بوده 4/853در استان برابر با ) بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره(نفتي 

در  ها فرآوردهو ساير سرانه بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره  فمصر همچنين
 ليتر بوده است 8/48و  418، 8/53، 8/332استان به ترتيب 

درصد  7/2عمده نفتي در استان،  هاي فرآوردهمصرف سرانه  ،1391-92طي دوره  
 افزايشيبه ترتيب  نفت سفيد بنزين ومصرف سرانه  ،طي دوره مذكور .است يافته افزايش

و (كوره همچنين ميزان مصرف سرانه نفت گاز و نفت . است درصد داشته 7/3و  4/8 برابر
 ترين مهم. درصد داشته است 8/5و  5/0به ترتيب كاهشي برابر ) ها فرآوردهساير 
كه از اين سوخت جهت توليد انرژي  باشند ميبرق  هاي نيروگاهنفت كوره،  كننده مصرف

 ).10(جدول . كنند ميكتريكي استفاده ال
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 عمده نفتي استان هاي فرآوردهمصرف  -10جدول 

 1392 1391 ها فرآوردهنوع 

 مصرف
 )مترمكعب(

 1566008 1427802 بنزين
 253257 241240 نفت سفيد

 1966574 1952911 نفت گاز
 229366 240820 ها فرآوردهنفت كوره و ساير 

 4015205 3862773 جمع

 سرانه فمصر
 )ليتر( 

 8/332 1/307 بنزين
 8/53 9/51 نفت سفيد

 418 420 نفت گاز
 8/48 8/51 ها فرآوردهنفت كوره و ساير 

 4/853 7/830 جمع
 1392و  1391 هاي سال ،سالنامه آماري استان :مأخذ

 

 گـاز طبيعي -3

خاورميانه به  گاز د از ذخايردرص 72/47درصد از كل ذخاير گاز طبيعي دنيا و  2/17حدود 
ذخاير گاز طبيعي در جهان  ترين عظيمايران پس از روسيه، داراي . ايران تعلق دارد

 .باشد مي
از خاك  اي نقطهكه هيچ  نمايد ميوجود چنين پشتوانه عظيمي اين واقعيت را گوشزد 

 گيري هتجدر همين راستا . از اين نعمت خدادادي باشد بهره بيپهناور ايران نبايد 
سياست انرژي كشور به سمت افزايش روند جايگزيني گاز طبيعي، موجب شده كه در 

اخير، سرعت نفوذ گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي كشور از افزايش  هاي دهه
درصد از انرژي مصرفي كشور توسط  40حدود  اكنون هم. برخوردار شود اي مالحظه قابل

 .گردد ميگاز طبيعي تأمين 
 برداري بهرهاكتشاف، توسعه و  منظور به توجهي قابل هاي گذاري سرمايهاخير  ايه سالدر 
جنوبي  هاي استاندر اين خصوص . نفت و گاز كشور صورت گرفته است هاي ميداناز 

موقعيت  دربردارندهكشور همچون خوزستان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد و فارس 
 ها ميداناستان فارس و نزديكي اين استان به وجود منابع غني گاز در . باشند ميممتازي 
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مجاور بستر مناسبي را جهت رشد و توسعه اين استان فراهم  هاي استاننفتي گاز در 
گازي تابناك،  ها ميدانآغار و داالن و طرح توسعه  ها ميداناز  برداري بهره. آورده است

 توان ميخش گاز استان ي است كه در بهاي فعاليت ازجملهشانول، وراوي، همان و گردان 
همچنين همسايگي استان با ميدان گازي پارس جنوبي كه يكي از . بدان اشاره نمود

را  فردي منحصربهموقعيت  باشد ميجهان  شده شناختهمنابع گازي مستقل  ترين بزرگ
 .آورده است به وجودبراي استان فارس 

 

 گازرساني به شهرها و روستاها -3-1

شهر در  77به  1391شهر در سال  76از  استان از گاز طبيعي مند هبهركل تعداد شهرهاي 
 671از  استان مند از گاز طبيعيتعداد روستاهاي بهره. است يافته افزايش ،1392سال 

در  ديگر بيان به. است يافته افزايش، 1392روستا در سال  736به  1391روستا در سال 
 ).11( جدول .ده استش گازرسانيروستا،  65شهر و  1به  1392سال 

 

 كنندگان مصرفانشعابات و  -3-2

 573291درصد از  3/5گاز طبيعي استان با رشدي معادل  شده نصبتعداد انشعابات 
 1392در سال . رسيده است ،1392انشعاب در سال  603805به  1391انشعاب در سال 

ي تعلق داشته و به بخش خانگي و تجارابات موجود گاز طبيعي درصد از انشع 7/99برابر 
 ).درصد 3/0( اند بودهاز انشعابات موجود  مراكز صنعتي داراي سهم ناچيزي

با رشدي معادل  1391در سال  كننده مصرف 958951 از گاز طبيعي كنندگان مصرفتعداد 
 .است يافته افزايش ،1392در سال  كننده مصرف 1040093درصد به  5/8

 كنندگان مصرفرا  1392 در سالگاز طبيعي  كنندگان مصرفدرصد از كل تعداد  81/99
 .دهند مي صنعتي تشكيل كنندگان مصرفرا ) صددر 19/0(خانگي و تجاري و بقيه 

 

 مصـرف -3-3

 افزايشيبا  1391ميليون مترمكعب در سال  8914ميزان مصرف گاز طبيعي در استان از 
قبل از . است يافتهتغيير ،1392در سال  مترمكعبميليون  9736درصد به  2/9برابر با 
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برخوردار  اي فزايندهميزان مصرف گاز طبيعي از روند  ،ها يارانه هدفمندسازياجراي طرح 
كمتر  هاي آلودگي، دسترسي آسان و بيل اقتصادي بودن اين حامل انرژيعواملي از ق. بود

 تدريج بهانرژي باعث گرديد كه اين حامل انرژي  هاي حاملنسبت به ساير  محيطي زيست
جايگزين  اي فزاينده طور بهنهايي  كنندگان مصرف هاي بخشتوليدي و در  هاي بخشر د

ليكن با افزايش قيمت اين حامل انرژي پس از اجراي طرح . انرژي گردد هاي حاملساير 
، افزايش در مصرف اين حامل انرژي از شتاب كمتري برخوردار بوده ها يارانه هدفمندسازي

 ).11(جدول . است
 

و  كنندگان مصرفتعداد شهرها، روستاهاي گازرساني شده و تعداد انواع انشعابات،  -11جدول 
 مقدار مصرف گاز طبيعي

 تعداد روستا تعداد شهر عنوان
 تعداد انشعابات

 صنعتي خانگي و تجاري جمع
1391 76 671 573291 571445 1846 
1392 77 736 603805 601700 2105 
 14 3/5 3/5 7/9 3/1 1391-92درصد تغييرات 

 
 

 ...تعداد شهرها، روستاهاي -11جدول ادامه 

 عنوان
 مقدار مصرف گاز طبيعي كنندگان مصرفتعداد 

 صنعتي خانگي و تجاري جمع )ميليون مترمكعب(
1391 958951 957105 1846 8914 
1392 1040093 1037988 2105 9736 
 2/9 14 5/8 5/8 1391-92درصد تغييرات 

 1392سال  ،سالنامه آماري استان فارس: مأخذ
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 راه و تـرابري

 غير روستايي هاي راه -1

. كيلومتر بوده اسـت  7953غير روستايي استان فارس  هاي راه، طول انواع 1392در سال 
اصـلي   كيلـومتر راه  79شـامل  راه اصلي، ) درصد 5/45(كيلومتر  3622از اين ميزان راه، 

راه اصلي معمـولي بـوده    كيلومتر 2309كيلومتر راه اصلي چهار خطه و  1234شش خطه، 
اصـلي اسـتان، راه    هـاي  راهدرصد از  7/63حدود  شود ميكه مالحظه طوري  همان. است

 .اند بوده) شش خطه و چهار خطه(بزرگراه  ها آندرصد از  3/36اصلي معمولي بوده و 
فرعـي   راه ،استان فارس غير روستايي هاي راهاز ) درصد 5/44(كيلومتر  3537همچنين 

كيلومتر  1127راه فرعي عريض،  )درصد 52(كيلومتر  1841 ،است كه از اين ميزان آسفالته
 دو درجـه راه فرعـي  ) درصـد  1/16(كيلـومتر   569و  يـك  درجهراه فرعي ) درصد 9/31(

اسـتان،   هـاي  راهو فرسوده بودن جسم  خيزي حادثهبا عنايت به حجم ترافيك، . باشد مي
 794 ضـمنًا . فرعي استان كـامًال ضـرورت دارد   اصلي و هاي راهمرمت، تعريض و بهسازي 
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 هـاي  راهغير روستايي استان فارس، داراي مشخصات فنـي   هاي راهاز ) درصد 10(كيلومتر 
كيلومتر  274. مندرج گرديده است ،1اصلي و فرعي نبوده كه تحت عنوان ساير در جدول 

. باشـد  ميآن شني ) صددر 5/65(كيلومتر  520و  آسفالته ها راهاز اين نوع  )درصد 5/34(
، هـا  آندرصـد   5/65و شني بودن حـدود   ها راه گونه ايننداشتن مشخصات فني الزم در 

 .باشد مي ها راهكيفيت اين نوع  ازلحاظنشانگر فقر نسبي استان 
 گيـري  نتيجهاستان، چنين  هاي راهدر مورد كيفيت و كميت  گفته پيشبا عنايت به مطالب 

كشاورزي، صنعت  هاي زمينهالزم در  هاي پتانسيلدليل وجود  كه استان فارس به شود مي
 .)1جدول (است اصلي و فرعي  هاي راهمناسب از  اي شبكهو خدمات، نيازمند 

اصـلي   هاي راه، سهم استان فارس از )1392سال (بر اساس اطالعات سالنامه آماري كشور 
بعـد از   چهـارم رتبـه  (درصـد   5/6 ، بزرگراه و راه اصلي معمولي برابرآزادراهشامل  كشور
 صـد  يـك كيلـومتر در   2 ،هـا  راه، تراكم اين نوع )و خوزستان ، كرماناصفهان هاي استان

 .اسـت  دوم، بيسـت و  اين شاخصميزان  ازنظرمساحت استان و رتبه استان  كيلومترمربع
كشـور   مسـاحت  كيلومترمربـع  صد يككيلومتر در  3/2 ،شوركاصلي  هاي راهتراكم  ضمنًا

، )چهـارم رتبـه  (درصد  7/8 ،فرعي كشور هاي راههمچنين سهم استان فارس از  .شدبا مي
مساحت استان و رتبه اسـتان   كيلومترمربع صد يكدر  لومتريك 3/3 ها راه گونه اينتراكم 
 9/2نيـز   شـور ك فرعي هاي راهتراكم  .باشد مي شانزدهم، ها راه گونه اينميزان تراكم  ازنظر

 .كشور است مساحت مترمربعكيلو صد يككيلومتر در 
 

 كيلومتر: واحد 1392استان فارس در سال  غير روستايي هاي راهانواع  – 1جدول 

 / استان
 شهرستان

راه كل جمع
 غير هاي

 روستايي

 ساير آسفالته فرعي راه اصلي راه

 جمع
 شش
 خطه

 چهار
 خطه

 عريض جمع معمولي
 معمولي

 شني آسفالته جمع
 وددرجه يكدرجه

 520 274 794 569 1127 1841 3537 2309 1234 79 3622 7953 استان كل
 0 0 0 167 23 0 190 36 174 0 210 400 آباده

 0 0 0 12 18 33 63 71 0 0 71 134 ارسنجان
 0 0 0 0 0 80 80 24 67 9 100 180 استهبان

 0 13 13 31 171 46 248 52 0 0 52 313 اقليد
 0 0 0 65 102 0 167 83 0 0 83 250 بوانات

 0 0 0 0 0 4 4 28 63 0 91 95 پاسارگاد
 0 59 59 0 64 95 159 120 63 0 183 401 جهرم
 0 0 0 0 32 41 73 32 0 0 32 105 خرامه
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 / استان
 شهرستان

راه كل جمع
 غير هاي

 روستايي

 ساير آسفالته فرعي راه اصلي راه

 جمع
 شش
 خطه

 چهار
 خطه

 عريض جمع معمولي
 معمولي

 شني آسفالته جمع
 وددرجه يكدرجه

 0 0 0 0 48 0 48 92 89 0 181 229 بيد خرم
 5 0 5 0 34 36 70 105 15 0 120 195 خنج

 0 0 0 0 131 28 159 172 6 0 178 337 داراب
 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 72 72 رستم
زرين
 دشت

146 64 0 0 64 82 56 26 0 0 0 0 

 0 0 0 0 16 211 227 41 46 0 87 314 سپيدان
 0 16 16 0 0 0 0 46 55 0 101 117 سروستان

 0 0 0 82 82 38 202 66 195 31 292 494 شيراز
 0 0 0 59 62 0 121 90 7 0 97 218 فراشبند

 0 0 0 0 94 43 137 123 56 0 179 316 فسا
 0 0 0 0 8 24 32 151 10 0 161 193 فيروزآباد

 قيرو
 كارزين

188 24 0 5 19 153 0 118 35 11 11 0 

 44 0 44 32 0 0 32 232 53 0 285 361 كازرون
 0 0 0 0 0 0 0 52 29 0 81 81 كوار

 44 0 44 0 10 49 59 24 9 0 33 136 گراش
 340 0 340 0 12 419 431 248 67 8 323 1094 الرستان

 49 11 60 0 62 156 218 0 60 0 60 338 المرد
 0 91 91 0 9 154 163 63 65 26 154 408 مرودشت
 0 73 73 86 0 0 86 36 10 0 46 205 ممسني

 38 0 38 0 0 52 52 0 68 0 68 158 مهر
 0 0 0 0 5 276 281 167 22 5 194 475 ريزني
 1392سال ه آماري استان فارس، سالنام: مأخذ

 

 روستايي هاي راه -2

كيلومتر بوده اسـت كـه از    12052برابر  1392استان فارس در سال  روستايي هاي راهطول 
) درصـد  2/43(كيلـومتر   5201و  آسـفالته ) درصـد  8/56( كيلومتر 6851اين ميزان راه، 

 روسـتايي  هاي راهتركيب  در و خاكي شوسه هاي راهباالي سهم . شوسه و خاكي بوده است
 .نمايد ميرا گوشزد  ها راه گونه اينتسريع در آسفالت  لزوم
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 هـاي  راه، سهم استان فارس از كـل  )1392سال (بر اساس اطالعات سالنامه آماري كشور 
از  ،)دومرتبه (درصد  2/6 ،و شوسه و بدون احتساب خاكي آسفالته شامل روستايي كشور

درصـد   6/3شوسه  روستايي هاي راهو از ) دومرتبه (درصد  8/6 آسفالتهروستايي  هاي راه
كيلـومتر در   5/6 ،روستايي اسـتان  هاي راهراكم كل همين اساس ت بر .باشد مي) 13رتبه (

اسـتان نيـز    آسـفالته روستايي  هاي راهو تراكم ) 23رتبه (مساحت  كيلومترمربع صد يك
 هـاي  راهتـراكم كـل   . باشـد  مي) 22رتبه (مساحت  كيلومترمربع صد يككيلومتر در  7/5

 صـد  يـك كيلـومتر در   2/6و  8كشور نيز به ترتيب  آسفالتهروستايي  هاي راه روستايي و
 .مساحت كشور بوده است كيلومترمربع

شده  آورده ،2و شوسه در جدول  آسفالتهروستايي  هاي راهاستان از  هاي شهرستانسهم 
 .است

 
 كيلومتر: واحد 1392ان فارس به تفكيك شهرستان در سال روستايي است هاي راهانواع  - 2جدول 

 و خاكي شوسه آسفالته جمع شهرستان/ استان 
 از )درصد(سهم شهرستان 

 شوسه و خاكي آسفالته جمع
 100 100 100 5201 6851 12052 كل استان

 1/5 1/6 1/6 80 112 192 آباده
 2/3 2/6 2/5 119 177 296 ارسنجان
 2/5 1/6 2 131 110 241 استهبان

 3/6 4 3/8 186 272 458 اقليد
 2/8 2 2/3 147 136 283 بوانات

 1/5 1 1/2 80 67 147 پاسارگاد
 5/8 4/2 4/9 300 288 588 جهرم
 0/5 1 0/8 28 66 94 خرامه

 1/4 1 1/2 74 70 144 خرم بيد
 1/3 3 2/3 68 205 273 خنج

 7/2 4/5 5/7 375 308 683 داراب
 6/8 1/3 3/7 352 91 443 رستم

 0/9 1/9 1/5 47 128 175 دشت زرين
 2/6 5/8 4/4 136 395 531 سپيدان

 1/4 1/3 1/4 75 91 166 سروستان
 2/9 9/4 6/6 149 643 792 شيراز

 2/8 3 2/9 144 206 350 فراشبند
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 و خاكي شوسه آسفالته جمع شهرستان/ استان 
 از )درصد(سهم شهرستان 

 شوسه و خاكي آسفالته جمع
 3/3 2/7 3 172 186 358 فسا

 2/1 4/6 3/5 110 315 425 فيروزآباد
 4/2 3/2 3/6 221 218 439 قيرو كارزين

 6/4 6/4 6/4 332 438 770 كازرون
 1 1/2 1/1 50 83 133 كوار

 0/7 0/7 0/7 34 47 81 گراش
 8/2 5/7 6/8 426 393 819 الرستان

 1/6 3/4 2/6 85 233 318 المرد
 1/7 10/6 6/8 89 728 817 مرودشت
 12/5 6/1 8/8 649 416 1065 ممسني

 0/4 2 1/3 23 138 161 مهر
 10/0 4/2 6/7 519 291 810 ريز ني

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ

 

 استان هاي راهتوزيع شهرستاني   -3

 ترتيب با به مرودشت و ممسني، ريز ني، شيرازالرستان،  هاي شهرستان، 1392در سال 
 هاي اهر از مجموعباالترين سهم را  ،درصد 1/6و  3/6، 4/6، 4/6، 6/9 سهمي برابر

 .اند دادهروستايي استان به خود اختصاص  غير روستايي و
، مرودشت، ريز ني، شيراز ،الرستان هاي شهرستان، غير روستايي هاي راهسهم  ازنظر
درصد بيشترين سهم را  5و  5، 1/5، 6، 2/6، 8/13سهمي برابر به ترتيب با  و آباده جهرم

 .اند بودهدارا 
 شيرازو  ريز ني، مرودشت، الرستانممسني،  هاي شهرستان ،روستايي هاي راهسهم  ازنظر

بيشترين سهم را از كل  ،درصد 6/6و  7/6، 8/6، 8/6، 8/8 سهمي برابر به ترتيب با
 ).3جدول ( اند بودهروستايي استان دارا  هاي راه

 
 لومتريك :واحد 1392استان فارس به تفكيك شهرستان در سال  هاي راهطول  – 3جدول 

 شهرستان/استان 
 از صد سهم شهرستاندر ها راهطول 

 روستايي هاي راه غير روستايي هاي راه ها راهمجموع  روستايي غير روستايي جمع
 100 100 100 12052 7953 20005 كل استان
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 شهرستان/استان 
 از صد سهم شهرستاندر ها راهطول 

 روستايي هاي راه غير روستايي هاي راه ها راهمجموع  روستايي غير روستايي جمع
 1/6 5/0 3/0 192 400 592 آباده

 2/5 1/7 2/1 296 134 430 ارسنجان
 2/0 2/3 2/1 241 180 421 استهبان

 3/8 3/9 3/9 458 313 771 اقليد
 2/3 3/1 2/7 283 250 533 بوانات

 1/2 1/2 1/2 147 95 242 پاسارگاد
 4/9 5/0 4/9 588 401 989 جهرم
 0/8 1/3 1/0 94 105 199 خرامه

 1/2 2/9 1/9 144 229 373 خرم بيد
 2/3 2/5 2/3 273 195 468 خنج

 5/7 4/2 5/1 683 337 1020 داراب
 3/7 0/9 2/6 443 72 515 رستم

 1/5 1/8 1/6 175 146 321 دشت زرين
 4/4 3/9 4/2 531 314 845 سپيدان

 1/4 1/5 1/4 166 117 283 سروستان
 6/6 6/2 6/4 792 494 1286 شيراز

 2/9 2/7 2/8 350 218 568 فراشبند
 3/0 4/0 3/4 358 316 674 فسا

 3/5 2/4 3/1 425 193 618 فيروزآباد
 3/6 2/4 3/1 439 188 627 نقيرو كارزي
 6/4 4/5 5/7 770 361 1131 كازرون

 1/1 1/0 1/1 133 81 214 كوار
 0/7 1/7 1/1 81 136 217 گراش

 6/8 13/8 9/6 819 1094 1913 الرستان
 2/6 4/2 3/3 318 338 656 المرد

 6/8 5/1 6/1 817 408 1225 مرودشت
 8/8 2/6 6/3 1065 205 1270 ممسني

 1/3 2/0 1/6 161 158 319 مهر
 6/7 6/0 6/4 810 475 1285 ريز ني

 1392سال  –سالنامه آماري استان فارس : مأخذ
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 استان هاي راهتراكم  -4

به  كيلومتر 3/16 برابر )و غير روستايي روستايي(استان فارس  هاي راهتراكم كل  ،1392 در سال
 و 8/9 ،روستايي هاي راهتراكم  ينهمچن .كيلومترمربع مساحت استان بوده است صد يكازاي 

 .بوده استكيلومترمربع مساحت استان  صد يك در كيلومتر 5/6،روستايي غير هاي راهتراكم 
 دهد مياستان نشان  هاي شهرستاندر ) غير روستاييروستايي و (ها  راهبررسي تراكم كل 

ا تراكمي برابر رستم، مرودشت، ارسنجان، سپيدان و كازرون به ترتيب ب هاي شهرستانكه 
 .اند دادهدرصد، بيشترين تراكم راه را به خود اختصاص  8/27و  8/29، 9/29، 5/33، 50

مهر و ، ارسنجان، سپيدان، مرودشت هاي شهرستاننيز  روستاييغير  هاي راهتراكم  ازنظر
درصد داراي بيشترين تراكم  9و  1/9، 3/9، 1/11، 2/11به ترتيب با تراكمي برابر  استهبان

 .اند بوده
ستم، مرودشت، ارسنجان و ممسني با ر هاي شهرستان ،روستايي هاي راهتراكم  ازنظر

 ).4جدول ( .اند بودهدرصد داراي بيشترين تراكم  19و  6/20، 3/22، 43تراكمي برابر 
 

 1392استان فارس به تفكيك شهرستان در سال  هاي راهتراكم  – 4جدول 

 شهرستان/استان 
 مساحت شهرستان

 )كيلومترمربع(
 )درصد(ها  راهتراكم 

 روستايي هاي راه غير روستايي هاي راه ها راهمجموع 
 9/8 6/5 16/3 122608 كل استان

 3/4 7/1 10/5 5646 آباده
 20/6 9/3 29/9 1439 ارسنجان
 12/1 9/0 21/1 1994 استهبان

 6/4 4/4 10/8 7146 اقليد
 6/0 5/3 11/3 4697 بوانات

 8/8 5/7 14/5 1673 پاسارگاد
 10/2 7/0 17/2 5737 جهرم
 5/9 6/6 12/5 1593 خرامه

 5/3 8/5 13/8 2702 خرم بيد
 6/2 4/4 10/6 4415 خنج

 10/4 5/1 15/5 6560 داراب
 43/0 7/0 50/0 1030 رستم

 3/8 3/2 7/0 4581 دشت زرين
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 شهرستان/استان 
 مساحت شهرستان

 )كيلومترمربع(
 )درصد(ها  راهتراكم 

 روستايي هاي راه غير روستايي هاي راه ها راهمجموع 
 18/7 11/1 29/8 2839 سپيدان

 9/7 6/9 16/6 1708 سروستان
 13/1 8/2 21/3 6049 ازشير

 7/2 4/5 11/7 4856 فراشبند
 8/5 7/5 16/1 4197 فسا

 11/9 5/4 17/4 3559 فيروزآباد
 12/9 5/5 18/5 3395 قيرو كارزين

 18/9 8/9 27/8 4064 كازرون
 12/3 7/5 19/8 1083 كوار

 4/5 7/5 12/0 1815 گراش
 5/8 7/7 13/5 14142 الرستان

 8/1 8/6 16/8 3915 المرد
 22/3 11/2 33/5 3656 مرودشت
 19/0 3/7 22/7 5601 ممسني

 9/3 9/1 18/4 1729 مهر
 7/5 4/4 11/9 10787 ريز ني

 1392سال  –سالنامه آماري استان فارس : مأخذ 
 
 

 اي جاده ونقل حمل -5

 جابجايي مسافر -1 -5

هزار نفـر بـوده    10731 ،، تعداد مسافران جابجا شده در درون استان فارس1392در سال 
مسـافران درون اسـتاني    .است يافته كاهش درصد 7/1برابر ، 1391است كه نسبت به سال 

هزار دستگاه وسايل نقليـه عمـومي شـامل اتوبـوس،      1044، توسط حدود 1392سال در 
 .اند شدهو سواري جابجا  بوس ميني

وسـايل نقليـه    هـزار دسـتگاه   208هزار نفر مسافر توسـط   3789، تعداد 1392در سال 
كـه   انـد  كـرده ، مسافرت )و يا بالعكس(كشور  هاي استانعمومي از استان فارس به ساير 

 .است يافته افزايش درصد 1/1برابر  ،1391 نسبت به سال
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درصد توسط  21درصد از سفرهاي درون استاني توسط سواري،  4/62، برابر 1392در سال 
درصد از  6/71، يادشدهدر سال . است گرفته انجام بوس مينيدرصد توسط  6/16اتوبوس و 
درصـد توسـط    3/4درصد توسـط سـواري و    1/24توسط اتوبوس،  استاني برونسفرهاي 

 .است گرفته انجام بوس ميني
درصـد   28درصد از مسافران درون اسـتاني توسـط اتوبـوس،     8/46برابر  1392در سال 

 درصـد  5/90همچنـين  . انـد  شـده درصد توسط سواري جابجـا   2/25و  بوس مينيتوسط 
درصـد توسـط    1/6توسـط اتوبـوس،   ) از اسـتان  شده خارج(به استان  واردشدهمسافران 
 )6و  5جداول ( .اند شدهجابجا  بوس مينيدرصد توسط  4/3سواري و 

 
درون استاني توسـط انـواع وسـايل نقليـه عمـومي مسـافري        جاشده جابهتعداد سفر و مسافران  -5جدول 

 اي جاده

 سال
 )هزار نفر( جاشده جابهتعداد مسافران  )هزار دستگاه(سفر  تعداد

 ساير سواري بوس ميني اتوبوس جمع ساير سواري بوس ميني اتوبوس جمع
1385 882 258 265 359 2 13362 7298 4624 1434 6 

1386 996 286 294 416 0 15618 8767 5182 1667 2 

1387 1184 316 284 584 0 16622 9284 5000 2338 0 

1388 1216 418 292 506 0 18825 11491 5313 2021 0 

1389 1229 306 307 616 0 15322 7325 5574 2423 0 

1390 1080 265 209 606 0 12438 6413 3616 2409 0 

1391 1020 228 184 608 0 10916 5339 3164 2413 0 

1392 1044 219 173 652 0 10731 5027 3004 2700 0 

سهم 
 )درصد(

100 21 6/16 4/62 0 100 8/46 28 2/25 0 

 1392سال  ،سالنامه آماري استان فارس: مأخذ
 

 اي جادهتوسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري  استاني برون جاشده جابهتعداد سفر و مسافران  -6جدول 

 سال
 )هزار نفر( جاشده جابهتعداد مسافران  )هزار دستگاه(تعداد سفر 

 ساير سواري بوس ميني اتوبوس جمع ساير سواري بوس ينيم اتوبوس جمع
1385 175 128 4 43 0 3534 3310 50 174 0 
1386 170 122 4 44 0 3615 3377 62 176 0 
1387 188 129 6 53 0 3792 3480 100 212 0 
1388 211 139 11 61 0 3812 3396 174 242 0 
1389 227 160 5 62 0 4051 3728 77 246 0 
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 سال
 )هزار نفر( جاشده جابهتعداد مسافران  )هزار دستگاه(تعداد سفر 

 ساير سواري بوس ميني اتوبوس جمع ساير سواري بوس ينيم اتوبوس جمع
1390 213 150 6 57 0 3930 3612 84 234 0 
1391 202 140 7 55 0 3748 3436 91 221 0 

1392 208 149 9 50 0 3789 3430 129 230 0 
سهم 

 )درصد(
100 6/71 3/4 24 0 100 5/90 4/3 1/6 0 

 1392 سال ،سالنامه آماري استان فارس: مأخذ 

 
، اسـتاني  بـرون و مسافران درون و  توزيع شهرستاني مجموع سفرها ازنظر، 1392 در سال

درصـد از   2/61 ،نفر مسافر 9328244مورد سفر و  766250شهرستان شيراز با دارا بودن 
را بـه خـود اختصـاص     استاني بروندرصد از مجموع مسافران درون و  2/64و  كل سفرها
 )8و  7جداول (. داده است

 
در سال و شهرستان  استاني برونتفكيك درون و و مسافر جابجا شده به  شده انجامتعداد سفر  –7جدول 
1392 

 شهرستان
 استاني برون درون استاني جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر
 3789449 208336 10731073 1044092 14520522 1252428 كل استان

 55857 2568 107000 7884 162857 10452 آباده
 116 4 147229 14782 147345 14786 ارسنجان
 11266 328 174817 15710 186083 16038 استهبان

 52349 2442 102084 5467 154433 7909 اقليد
 5564 344 41243 3210 46807 3554 بوانات

 36 2 36 2 72 4 پاسارگاد
 79944 3626 435175 38401 515119 42027 جهرم

 811 23 5161 1432 5972 1455 خرم بيد
 827 93 15829 4874 16656 4967 خنج

 31967 1374 345640 17833 377607 19207 داراب
 240 6 46639 1972 46879 1978 دشت زرين

 15238 566 177258 24503 192496 25069 سپيدان
 1346 54 95325 6578 96671 6632 سروستان

 3106288 164771 6221956 601479 9328244 766250 *شيراز
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 شهرستان
 استاني برون درون استاني جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر
 6800 456 57172 6845 63972 7301 فراشبند

 61146 2827 414094 40102 475240 42929 فسا
 5040 393 251644 44645 256684 45038 فيروزآباد

 1476 53 88293 17764 89769 17817 قيروكارزين
 95142 3889 225282 12211 320424 16100 كازرون
 32282 1744 92574 7999 124856 9743 گراش

 37131 3379 189578 17331 226709 20710 الرستان
 47782 2666 146556 10530 194338 13196 المرد

 21261 649 1069407 126508 1090668 127157 مرودشت
 70438 12809 50201 3559 120639 16368 *ممسني
 1550 37 18630 789 20180 826 مهر

 47552 3233 212250 11682 259802 14915 ريز ني
 شهرستان رستم در شهرستان ممسني منظور شده است آمار كوار در شهرستان شيراز وشهرستان خرامه و  آمار*

 1392سال  –سالنامه آماري استان فارس : مأخذ
 

 1392در سال ) استاني بروندرون استاني و ( جاشده جابهو مسافر  شده انجامتعداد سفر  -8جدول 

 شهرستان
 سواري بوسميني اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر فرمسا سفر مسافر سفر
 2929976 701413 3133681 182405 8456865 368610 14520522 1252428 استان كل

 9110 2272 82276 4891 71471 3289 162857 10452 آباده
 37441 9381 36 2 109868 5403 147345 14786 ارسنجان
 20491 5256 6748 589 158844 10193 186083 16038 استهبان

 1593 397 47879 2976 104961 4536 154433 7909 يداقل
 2601 655 252 18 43954 2881 46807 3554 بوانات

 0 0 72 4 0 0 72 4 پاسارگاد
 193930 24232 52947 3708 268242 14087 515119 42027 جهرم

 684 171 3092 351 2196 933 5972 1455 بيد خرم
 11168 4411 350 51 5138 505 16656 4967 خنج

 2286 499 146870 8642 228451 10066 377607 19207 داراب
 0 0 0 0 46879 1978 46879 1978 دشتزرين

 71383 19113 85669 4925 35444 1031 192496 25069 سپيدان
 12092 3028 40762 2405 43817 1199 96671 6632 سروستان
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 شهرستان
 سواري بوسميني اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر فرمسا سفر مسافر سفر
 1663379 415546 1911165 107093 5753700 243611 9328244 766250 شيراز

 21014 5265 7010 572 35948 1464 63972 7301 فراشبند
 137185 23397 45983 2660 292072 16872 475240 42929 فسا

 163777 41209 34713 2153 58194 1676 256684 45038 فيروزآباد
 65437 16523 9059 585 15273 709 89769 17817 قيروكارزين

 17402 4575 13719 1052 289303 10473 320424 16100 كازرون
 20265 5132 15841 987 88750 3624 124856 9743 گراش

 35937 9426 46145 4552 144627 6732 226709 20710 الرستان
 4340 1264 75012 5258 114986 6674 194338 13196 المرد

 379548 95159 468244 25654 242876 6344 1090668 127157 مرودشت
 55090 13843 7915 496 57634 2029 120639 16368 ممسني

 0 0 0 0 20180 826 20180 826 مهر
 3823 659 31922 2781 224057 11475 259802 14915 ريزني

 شهرستان رستم در شهرستان ممسني منظور شده است آمار شهرستان خرامه و كوار در شهرستان شيراز و آمار*
 1392سال  –ماري استان فارس سالنامه آ: مأخذ

 

 جابجايي بار -5-2

تـن بـوده كـه     23712593، مجموع بار جابجا شده در استان فارس برابـر  1392در سال 
 .است يافته افزايشدرصد  5/4برابر  1391نسبت به سال 

تن بوده كه نسبت بـه   9512697ميزان بار جابجا شده درون استاني برابر  ،1392در سال 
در سال  استاني برونهمچنين ميزان بار جابجا شده . است يافته افزايشدرصد  1 ،سال قبل

 اسـت  يافتـه  افـزايش درصـد   1/7 ،تن بوده كه نسبت به سال قبل 14199896برابر  1392
 .)9جدول (
 

 

 تن: واحد در استان اي جادهتوسط نقليه باري عمومي  جاشده جابهوزن بار  -9جدول 
 استان برون جاييجابه استان درون جاييجابه شده ابجاج بار مجموع شهرستان و سال

1391 22681333 9421443 13259890 
1392 23712593 9512697 14199896 
 2847108 573214 3420322 آباده
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 استان برون جاييجابه استان درون جاييجابه شده ابجاج بار مجموع شهرستان و سال
 487766 144147 631913 ارسنجان
 101367 322695 424062 استهبان

 188583 33666 222249 اقليد
 58488 15169 73657 بوانات

 137976 12541 150517 پاسارگاد
 347427 93633 441060 جهرم

 640071 133737 773808 بيد خرم
 39662 17006 56668 خنج

 430176 864706 1294882 داراب
 49137 38644 87781 رستم

 12875 17315 30190 دشتزرين
 289361 168054 457415 سپيدان

 96805 41277 138082 سروستان
 3091703 2605623 5697326 شيراز

 124479 223228 347707 فراشبند
 161872 121655 283527 فسا

 171516 1212452 1383968 فيروزآباد
 87659 36197 123856 قيروكارزين

 732247 251007 983254 كازرون
 427722 685246 1112968 كوار

 16226 12284 28510 گراش
 445186 208028 653214 الرستان

 644284 127898 772182 المرد
 1661862 594159 2256021 مرودشت
 77543 43987 121530 ممسني

 11489 18232 29721 مهر
 665097 506383 1171480 ريزني

 154209 390514 544723 ساير
 شهرستان خرامه در شهرستان شيراز منظور شده است آمار* 

 1392سال  –سالنامه آماري استان فارس : مأخذ
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 هوايي ونقل حمل -6

 مسافر جايي جابه -6-1

هواپيمـايي داخلـي در پروازهـاي     هاي شركتهزار نفر توسط  1980، جمعًا 1392در سال 
درصـد   5/1برابر  391كه نسبت به سال  اند شدهجابجا استان  هاي فرودگاهداخلي از طريق 

بـدون احتسـاب   (سـافر  هزار نفر م 319، جمعًا 1392همچنين در سال  .است يافته كاهش
اسـتان بـه سـاير كشـورها      هاي فرودگاهداخلي از  هواپيمايي هاي شركت، توسط )حجاج

يادشـده از سـاير كشـورها بـه اسـتان       هـاي  شركتو يا بالعكس توسط (مسافرت كرده 
 كــاهش نشــاندرصــد  7/16برابــر  1391كــه نســبت بــه ســال ) انــد نمــودهمســافرت 

 .دهد مي 
 پروازهاي در(استان  هاي فرودگاهاز /فرين ورودي و خروجي به، مجموع مسا1392در سال 

هزار نفر بوده كه نسـبت   2299هواپيمايي داخلي  هاي شركتتوسط ) المللي بينداخلي و 
 .)11 و 10جداول ( دهد مينشان  كاهشدرصد  9/3برابر  1391به سال 

 
 

 فرودگاه برحسب وازهاي داخليهواپيمايي داخلي در پر هاي شركتمسافران حمل شده توسط  -10جدول 
 هزار نفر: واحد 

 سال
 فرودگاه المرد فرودگاه الر فرودگاه شيراز جمع

 خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي
1385 873 879 848 854 10 10 15 15 
1386 901 1010 870 977 13 15 18 18 
1387 802 796 771 765 16 16 15 15 
1388 989 964 965 938 13 14 11 12 
1389 1063 1037 1037 1010 14 14 12 13 
1390 1029 1004 1006 980 13 13 10 11 
1391 1017 993 993 970 13 12 11 11 
1392 993 987 970 965 13 12 10 10 

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ 
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 المللـي  بـين هواپيمايي داخلي در پروازهاي  هاي شركت توسط) بدون حجاج(مسافران حمل شده  -11جدول 
 نفر هزار :واحد فرودگاه برحسب

 سال
 فرودگاه المرد فرودگاه الر فرودگاه شيراز جمع

 خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي خروجي ورودي
1385 172 217 127 169 35 38 10 10 
1386 206 195 157 150 38 36 11 9 
1387 230 237 186 188 36 40 8 9 
1388 246 241 201 193 37 40 8 8 
1389 154 157 106 107 40 42 8 8 
1390 212 215 165 167 39 40 8 8 
1391 189 194 148 150 36 38 5 7 
1392 159 160 112 110 43 46 4 4 

 1392سالنامه آماري استان فارس، سال : مأخذ
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 ابراتـپست و مخ

مهمي از  هاي بخش عنوان بهپست و مخابرات . اند نهادهحاضر را عصر ارتباطات نام عصر 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به  هاي فعاليتارتباطات نقشي اساسي در تسهيل 

 هاي سالدر . روند ميتوسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها به شمار  زيربنايو  دارند عهده
اين دو مقوله در تسهيل روابط انساني روندي رو به رشد و فزاينده داشته  كارگيري بهاخير 
 .است

 
، محيطي زيست هاي آلودگيمبادالتي، كاهش بار ترافيكي و كاهش  هاي هزينهكاهش 

 .برخي از پيامدهاي مثبت استفاده از اين دو وسيله ارتباطي است
خدمات سريع، كارا و  ارائهكشور در راستاي  استان فارس در چند سال اخير همگام با

 .اساسي برداشته است هاي گامجديد در اين دو بخش،  هاي آوري فناستفاده از 
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 پسـت -1

 پستي رساني خدماتمـراكز  -1-1

اداره كل و يا اداره در استان فارس به ارائه خدمات پستي  29، تعداد 1392در سال 
، تعداد دفاتر 1392در سال . است ، تغييري نداشته1391كه نسبت به سال  اند بودهمشغول 

، 1391كه نسبت به سال  واحد بوده 1و  13در استان به ترتيب  يپستي شهري و روستاي
برابر  1392همچنين تعداد دفاتر ارتباطي شهري استان در سال . است نداشته تغييري

 در سال. است اشتهدرصد افزايش د 11، برابر 1391كه نسبت به سال  واحد بوده 465
برابر  1391واحد بوده كه نسبت به سال  109پستي استان برابر  هاي نمايندگي، تعداد 1392

 ،پستي شهري هاي صندوقتعداد  ،1392همچنين در سال . است يافته كاهشدرصد  4/11
همچنين تعداد . است يافته كاهشدرصد  1/1برابر  1391واحد بوده كه نسبت به سال  471

 )1(جدول  .است يافته كاهشدرصد  8/28پستي روستايي،  هاي صندوق
انواع خدمات پستي در استان از قبيل  دهنده ارائه، تعداد واحدهاي پستي 1392در سال 

پست پيشتاز، خدمات خودرويي، پست تصويري، پست تلفني و ساير خدمات به ترتيب 
طي  گردد ميمالحظه  2جدول كه در  طور همان. واحد بوده است 610و  22، 501، 36، 1154
از  و پست تصويري به ترتيب پست پيشتازخدمات  دهنده ارائه، واحدهاي 1391-92دوره 
 )2جدول . (اند بوده درصد برخوردار 7/8و  4/2ي برابر رشد

 
 1392و  1391 هاي سالدر پايان  برداري بهرهتعداد واحدهاي پستي مورد -1جدول 

 شرح
 سال 

 1392سال  1391سال 
 رصد تغييرات طي دورهد

92-1391 
 0 29 29 اداره كل و اداره

 0 13 13 شهري دفتر پست
 0 1 1 روستايي

 11 465 419 دفاتر ارتباطي شهري
- 4/11 109 123 نمايندگي پستي

- 1/1 466 471 شهري صندوق پستي
- 8/28 386 542 روستايي

 2/0 543 542 ساير
 1392، سالنامه آماري استان فارس: مأخذ
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 انواع خدمات پستي در استان دهنده ارائهواحدهاي پستي  -2جدول 
 سال

 شرح
 1392سال  1391سال 

 درصد تغييرات طي دوره
92-1391 

 4/2 1154 1127 پست پيشتاز
- 2/18 36 44 خدمات خودرويي

 7/8 501 461 پست تصويري
 0 22 22 پست تلفني

 3/4 610 585 ساير خدمات
 1392آماري استان فارس، سالنامه : مأخذ

 
 

 توسط اداره پست استان جاشده جابهانواع مرسوالت پستي  -1-2

، ها نامهبه استان كه شامل  واردشدهتعداد مرسوالت پستي داخلي  ،1392در سال 
مرسوله بوده كه نسبت  11659375، معادل باشد ميكوچك و امانات  هاي بستهمطبوعات، 

از كل تعداد مرسوالت  1392در سال . درصد داشته است 76برابر  كاهشي، 1391به سال 
 8/2مطبوعات،  درصد 9/18، ها نامهدرصد آن را  9/76به استان،  واردشدهپستي داخلي 

تعداد  ،1392در سال . داده استامانات تشكيل مي ،درصد 5/1كوچك و  هاي بستهدرصد 
 ،يادشدهدر سال . ده استبو واردشدهاز استان كمتر از  صادرشدهمرسوالت پستي داخلي 

مرسوله بوده كه نسبت به سال  8156099معادل  صادرشدهتعداد مرسوالت پستي داخلي 
، مطبوعات، ها نامهسهم  ،1392در سال . درصد داشته است 9/80كاهشي معادل  ،قبل

، 4/25، 5/50كوچك، امانات و ساير در تركيب اين نوع از مرسوالت به ترتيب  هاي بسته
 .درصد بوده است 2/19و  5/0، 3/4

 47124از مبادي خارج از كشور برابر  واردشده، تعداد مرسوالت پستي 1392در سال 
از كل اين نوع . درصد داشته است 9/16كاهشي برابر  ،مرسوله بوده كه نسبت به سال قبل

كوچك و  هاي بستهدرصد  12درصد مطبوعات،  6/36، ها نامه درصد 7/44از مرسوالت، 
، تعداد مرسوالت يادشدههمچنين در سال . داده استامانات تشكيل مي آن راصد در 7/6

مرسوله بوده كه نسبت به سال  20971به مقصد خارج از كشور معادل  صادرشدهپستي 
را درصد  1/14 از كل اين نوع از مرسوالت،. درصد داشته است 3/2كاهشي برابر  ،1391

درصد امانات تشكيل  28 و كوچك هاي بستهصد در 8/10درصد مطبوعات،  1/47، ها نامه
روند تغييرات كل  ،موردبررسيكه در دوره  دهد ميفوق نشان  هاي بررسي. داده استمي
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 91469268انواع مرسوالت از  تعداد كلكه  اي گونه بهمرسوالت كاهشي بوده است 
مرسوله در سال  19883569درصد به  3/78با كاهشي معادل  1391مرسوله در سال 

 ).3(رسيده است جدول  ،1392
كه از تقسيم  باشد ميمهم در بخش پست، سرانه مرسوالت پستي  هاي شاخصيكي از 

حاصل جمع كل مرسوالت صادره داخلي و خارجي و مرسوالت وارده خارجي بر جمعيت به 
كه  مرسوله بوده 7/1ميزان اين شاخص در استان برابر  ،1392در سال . آيد ميدست 

 .است يافته كاهش شدت به ،)مرسوله 2/9( 1391نسبت به سال 
 

 تعداد انواع مرسوالت پستي جابجا شده توسط اداره پست استان فارس -3جدول 

 مرسوالت انواع
 
 

 شرح

 مطبوعات ها نامه
 هاي بسته

 كوچك
 جمع ساير امانات

13
91

 

13
92

 

13
91

 

13
92

 

13
91

 

13
92

 

13
91

 

13
92

 

13
91

 

13
92

 

13
91

 

13
92

 

 پستي مرسوالت
 واردشده داخلي

45
84

30
79

 

89
62

00
4

 

23
58

92
1

 

22
00

49
7

 

26
98

79
 

32
42

70
 

17
62

64
 

17
26

04
 

0
 

0
 

48
64

81
43

 

11
65

93
75

 

 پستي مرسوالت
 صادرشده داخلي

11
19

47
25

 

41
16

89
4

 

72
75

55
 20

75
07

9
 

29
02

22
 

35
30

52
 

53
12

5
 

42
14

1
 30

47
73

11
 

15
68

93
3

 42
74

29
38

 

81
56

09
9

 

 پستي مرسوالت
 مبادي از واردشده
24 كشور از خارج

70
0

 

21
08

4
 

20
10

0
 

17
23

0
 

79
14

 

56
57

 

40
05

 

31
53

 

0
 

0
 56

71
9

 

47
12

4
 

 پستي مرسوالت
 مقصد به صادرشده

87 كشور از خارج
30

 

29
50

 

30
23

 

98
77

 

24
28

 

22
62

 

72
87

 

58
82

 

0
 

0
 21

46
8

 

20
97

1
 

 جمع

56
71

12
34

 

13
10

29
32

 

31
09

59
9

 

43
02

68
3

 

57
04

43
 

68
52

41
 

24
06

81
 

22
37

80
 30

47
73

11
 

15
68

93
3

 91
46

92
68

 

19
88

35
69
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 233 پست و مخابرات

 مخـابرات -2

 ثابت هاي تلفن -2-1

شماره  1778039ثابت منصوبه در استان فارس معادل  هاي تلفن، تعداد 1392در سال 
همچنين تعداد . درصد داشته است 5/1برابر  افزايشي ،1391بوده كه نسبت به سال 

 3/3برابر  با افزايشي 1391شماره در سال  1491148غول بكار استان از ثابت مش هاي تلفن
 .است تغييريافته ،1392شماره در سال  1540225درصد به 
كه ميزان اين  درصد محاسبه گرديده 7/32، ضريب نفوذ تلفن ثابت برابر 1392در سال 

داري سهم برخور ،ضريب نفوذ تلفن. است بهبوديافته، 1391شاخص نسبت به سال 
 .دهد ميجمعيت يك جامعه را از تلفن نشان 

 كاهشيبا  1391 در سالدستگاه  12102همگاني مشغول به كار استان از  هاي تلفنتعداد 
گسترش روزافزون . رسيده است ،1392دستگاه در سال  10201درصد به  7/15برابر 

جدول . داده است همگاني را كاهش هاي تلفنميزان استفاده از  ،استفاده از تلفن همراه
)4( 
 

 وضعيت ارتباطات تلفن ثابت استان -4جدول 
 سال

 شرح
 1391-92درصد تغييرات طي دوره  1392سال  1391سال 

 5/1 1778039 1751249 تلفن ثابت منصوبه
 3/3 1540225 1491148 تلفن ثابت مشغول بكار
 2 7/32 06/32 ضريب نفوذ تلفن ثابت

- 7/15 10201 12102 تلفن همگاني مشغول به كار
 1392سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ

 

 وضعيت ارتباطات سيار استان -2-2

به  1391شماره در سال  3851628همراه مشغول به كار استان از  هاي تلفنتعداد 
طي دوره  موردبحثنرخ رشد متغير . است يافته افزايش ،1392شماره در سال  3947602

بديهي است هر چه ضريب پوشش مخابراتي باالتر . د بوده استدرص 5/2برابر  ،92-1391
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بوده و روند توسعه اقتصادي، اجتماعي و توسعه انساني را  تر سريعباشد، گردش اطالعات 
درصد در  9/83به  1391درصد در سال  8/82ضريب نفوذ تلفن همراه از . كند ميشتابان 

استان تحت پوشش  موجود شهر 102د تعدا ،1392در سال . است يافته افزايش ،1392سال 
شهر نوبنياد استان نيز از  1تعداد  ،يادشدهدر سال  ديگر بيان به. اند بودهتلفن همراه 

 )5(جدول  .استامكانات ارتباطات سيار برخوردار شده 
 

 وضعيت ارتباطات سيار استان -5جدول 
 سال

 شرح
 1392سال  1391سال 

 درصد تغييرات
 1391-92طي دوره 

 5/2 3947602 3851628 اد تلفن همراه مشغول به كارتعد
 3/1 9/83 8/82 )درصد(ضريب نفوذ تلفن همراه 

 1 102 101 تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه
 1392سالنامه آماري استان فارس، : مأخذ

 

 نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني -2-3
روستا  3378لفني در استان برابر ، تعداد نقاط روستايي داراي ارتباط ت1392در سال 

 .درصد برخوردار بوده است 6/11از رشدي معادل  1391كه نسبت به سال بوده 
 

 نقاط روستايي داراي ارتباط تلفني در استان -6جدول 
 سال

 شرح
 1391-92طي دوره  درصد تغييرات 1392سال  1391سال 

 6/11 3378 3028 تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني
 1392سالنامه آماري استان فارس، : أخذم
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 237 آب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آب

 منابع آب  -1

حلقه  84225شامل  88212استان برابر  زيرزميني هاي آبمجموع منابع ، 1392در سال 
نسبت به سال  كه چشمه بودهدهنه  2233قنات و رشته  1754چاه عميق و نيمه عميق، 

 7983 مقدار تخليه ساالنه منابع آب، 1392همچنين در سال . است قبل تغييري نكرده
است  يافته افزايشدرصد  1/0به ميزان تنها  قبلبت به سال نس بوده كه  مترمكعبميليون 

 ). 1جدول (
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                                                                                                                      ميليون مترمكعب                     1388-92:  ها آنني و مقدار تخليه ساالنه زيرزمي هاي آبمنابع  -1جدول 

 سال
 چاه نيمه عميق چاه عميق جمع

 تخليه ساالنه تعداد تخليه ساالنه تعداد تخليه ساالنه تعداد
1388 75718 8539 23212 3640 48362 3176 
1389 75715 8748 23210 3641 48361 3176 
1390 76080 9184 23378 3397 48432 2894 
1391 88212 7977 31020 4056 53205 2482 
1392 88212 7983 31020 4058 53205 2482 

 

 مترمكعبميليون                                                          ...و  زيرزميني هاي آبمنابع -1ادامه جدول 

 سال
 چشمه قنات

 تخليه ساالنه تعداد تخليه ساالنه تعداد
1388 1502 335 2642 1388 
1389 1502 350 2642 1580 
1390 1504 916 2766 1977 
1391 1754 401 2233 1038 
1392 1754 403 2233 1040 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

مين آب أو  ظرفيت ت مترمكعب 875300 ،استان آب حجم مخازن تصفيه، 1392در سال  
درصد و  11به ترتيب  مترمكعب بوده كه نسبت به سال قبل 391366849 ها خانه تصفيه

نسبت به  1392در سال همچنين، حجم آب منابع سطحي  .است يافته افزايش درصد 5/3
 ).2جدول (است  نكرده تغيير چندانيسال قبل 

 
 مترمكعب                                                                        1388-92: ي استانها خانه تصفيهتصفيه آب در  -2ول جد

 سال
 حجم آب خام

 ظرفيت تأمين حجم مخازن
 منابع زيرزميني منابع سطحي

1388 46039286 238722829 632200 136675323 
1389 66323132 219972678 719100 158985653 
1390 62963144 207638308 759900 377140497 
1391 57963399 215845511 788450 378280792 
1392 57962880 233457925 875300 391366849 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ



 

 

 

 

 932 صنعت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت

 صنعتی استان های شاخص -1

در سال  ،نفر کارکن و بيشتر 01صنعتي  هاي کارگاهآمارگيري از  آخرين بر اساس نتايج

که نسبت وجود داشته  در استان ده نفر کارکن و بيشترکارگاه صنعتي  303تعداد  0320

صنعتي  هاي کارگاهغالن کل همچنين، تعداد شا. است يافته کاهشدرصد  4/0به سال قبل، 

 يافته کاهشدرصد  5/3نفر بوده که نسبت به سال قبل،  40493، ده نفر کارکن و بیشتر

 (.9و  0جداول )است 
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-2932: صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه مدیریت های کارگاهتعداد  – 2جدول 

2931 

 جمع سال و فعالیت
 نحوه مدیریت

 صوصیخ عمومی

2931 112 3 129 

2933 416 1 441 

2933 463 9 464 

2931 411 1 411 

2932 429 9 421 

 241 2 243 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 21 1 21 تولید منسوجات

    تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

وردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و دباغی و عمل آ

 تولید کفش
1 1 1 

و ( غیر مبلمان) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 ساخت کاال از نی و مواد حصیری
6 1 6 

 26 1 26 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 94 1 94 مواد و محصوالت شیمیاییصنایع تولید 

 91 1 91 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 111 2 112 غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی 

 22 1 22 تولید فلزات اساسی

 61 1 61 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی 

 11 1 11 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 1 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 

 1 1 1 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 21 1 21 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبلمان و مصنوعات 

    بازیافت
 ها فعالیتسایر 

 0329سالنامه آماري استان، سال  :مأخذ

 

 

 

 



 

 

 

 

 940 صنعت

-20: طبقات کارکن و نوع فعاليت ببرحسصنعتي ده نفر کارکن و بيشتر  هاي کارگاهتعداد شاغالن  -9جدول 

0331 

 جمع سال و فعالیت
63-21 

 نفر

33-01 

 نفر

و  نفر 211

 بیشتر

2931 66131 22043 0133 11691 

2933 61031 22112 0601 14262 

2933 69433 21020 0999 11302 

2931 61391 3316 6023 13660 

2932 62619 3339 0122 14013 

 3921 2931 9161 29163 یدنیصنایع مواد غذایی و آشام

 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 340 203 231 2929 تولید منسوجات

 1 1 11 11 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید 

 کفش
1 1 1 1 

و ساخت کاال ( غیر مبلمان) پنبه چوبو  تولید چوب و محصوالت چوبی

 از نی و مواد حصیری
41 41 1 1 

 1 103 134 060 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 03 03 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 030 1 1 030 ای هسته های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک،  زغالصنایع تولید 

 2303 613 063 1394 شیمیایی صنایع تولید مواد و محصوالت

 9941 010 633 6910 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 6661 163 9694 3492 غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی 

 164 41 161 063 تولید فلزات اساسی

 1991 311 939 9411 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی 

 061 1 923 344 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 11 11 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 433 211 191 2211 برقی های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 2119 41 291 2129 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 

مچی  های ساعتر پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و تولید ابزا

 انواع دیگر ساعت
219 00 43 1 

 101 231 91 343 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 1 1 12 12 ونقل حملوسایل  تولید سایر

 612 13 233 411 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبلمان و مصنوعات 

 1 1 1 1 بازیافت

 0329سالنامه آماري استان، سال  :مأخذ
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 33332231 ،استانصنعتي ده نفر کارکن و بيشتر  هاي کارگاه افزوده ارزش، 0320در سال 

همچنزين،  . اسزت  يافتزه  افززايش درصد  3/33ميليون ريال بوده که نسبت به سال قبل، 

ميليزون   9190352 ،استانده نفر کارکن و بيشتر  صنعتي هاي کارگاه گذاري سرمايهميزان 

 (.4و  3جداول ) .است يافته افزايشدرصد  3/93ريال بوده که نسبت به سال قبل، 

 
 میلیون ریال 2931-32: صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن های کارگاهفعالیت  افزوده ارزش -9جدول 

 جمع سال و فعالیت
63-21 

 نفر

33-01 

 نفر

نفر و  211

 بیشتر

2931 21139911 2919331 391234 1361220 

2933 21923163 2206190 103099 21616632 

2933 26913910 2634102 326102 22331911 

2931 23993142 2323913 1301311 29041000 

2932 99443391 9610301 9394441 14611929 

 1114132 1331213 2240131 22149433 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 سیگار-ز توتون و تنباکوتولید محصوالت ا

 436142 10960 13003 161346 تولید منسوجات

 1 1 2610 2610 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 1 1 1 1 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان

و ( غیر مبلمان) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 یریساخت کاال از نی و مواد حص
26016 26016 1 1 

 1 91419 69430 32133 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 9119 9119 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک،  زغالصنایع تولید 

 ای هسته
1110166 1 1 1110166 

 3699112 921121 231439 3362930 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 2210316 219902 33602 2943411 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 1126203 219199 413433 9631132 غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی 

 41316 91911 314663 2121411 تولید فلزات اساسی

 2609114 206200 61164 2461613 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی 

 33141 1 63913 291011 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 231 231 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 610192 219322 13430 413111 برقی های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 120294 20111 23103 163934 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 

 های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 مچی انواع دیگر ساعت
4306 0034 2943 1 

 212316 16030 2342 233091 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر



 

 

 

 

 943 صنعت

 جمع سال و فعالیت
63-21 

 نفر

33-01 

 نفر

نفر و  211

 بیشتر

 1 1 23111 23111 ونقل حملوسایل  تولید سایر

 91103 26346 39210 261163 نشده در جای دیگر بندی طبقهلید مبلمان و مصنوعات تو

 1 1 1 1 بازیافت

 0329سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

-32: نووع فعالیوت و طبقوات کوارکن     برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  های کارگاه گذاری سرمایه -6جدول 

 میلیون ریال 2931

 جمع سال و فعالیت
63-21 

 نفر

33-01 

 نفر

و  نفر 211

 بیشتر

2931 2001349 961046 299014 2116311 

2933 2333366 213111 292419 2013212 

2933 2924111 266913 212362 2101611 

2931 2461911 932326 09331 2116414 

2932 1112303 962133 242933 2023911 

 363111 46340 42019 314261 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 326 136 21 2220 تولید منسوجات

 1 1 1 1 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و 

 تولید کفش
1 1 1 1 

و ساخت ( ر مبلمانغی) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 کاال از نی و مواد حصیری
21 21 1 1 

 1 2939 2460 9193 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 40 40 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک،  زغالصنایع تولید 

 ای هسته
13119 1 1 13119 

 236910 0214 90114 196113 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 31414 21301 13102 213113 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 110114 21163 223312 906161 غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی 

 4061 1 02042 03213 تولید فلزات اساسی

 42922 44142 4123 299031 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی 

 2169 1 23344 11113 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 21211 21211 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 29333 2912 9196 23019 برقی های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 9222 464 9406 1622 ایل ارتباطیو وس ها دستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 
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 جمع سال و فعالیت
63-21 

 نفر

33-01 

 نفر

و  نفر 211

 بیشتر

مچی  های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 انواع دیگر ساعت
412 412 1 1 

 24134 329 43 24313 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 1 1 1 1 ونقل حملوسایل  تولید سایر

 10314 1 1 10314 ه در جای دیگرنشد بندی طبقهتولید مبلمان و مصنوعات 

 1 1 1 1 بازیافت

 0329سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

 جايگاه صنايع استان فارس در كشور -2
 

 دهزد  مي نشان 0320مهم صنعتي استان در مقايسه با کشور در سال  هاي شاخصمقايسه 

درصزد   0/4ي کشور صنعت هاي کارگاهصنعتي استان از کل  هاي کارگاهکه نسبت تعداد کل 

، نسزبت ميززان   (کشور يازدهمرتبه )درصد  4/3، نسبت تعداد شاغالن (کشور دهمرتبه )

 ششزم رتبه )درصد  4ي صنعتي ها فعاليت افزوده ارزشدرصد و نسبت  9/9 گذاري سرمايه

 .بوده است( کشور
 

 مجوزهای صنعتی -3

 گذاري سرمايه بيني پيشصنعتي با  تأسيسفقره جواز  0330تعداد  0329در سال 

. است صادرشدهنفر، در استان  31331اشتغال  بيني پيشميليون ريال و  54199111

درصدي در تعداد جواز  9/03 نشانگر افزايش، 0320مقايسه ارقام فوق با مدت مشابه سال 

درصدي در  4/01و افزايش  گذاري سرمايه بيني پيشدرصدي در  9/44 افزايشصادره، 

 صنعتي صادره تأسيسجوازهاي  همچنين سهم استان فارس از. ده استبواشتغال  بيني پيش

 (.5جدول ) است يافته کاهشبوده که نسبت به سال قبل درصد  1/2 برابر، 0329کشور در سال 

 
 2933-31: صنعتی صادره در استان و کشورتأسیس جوازهای  -0جدول 

 (نفر)اشتغال  (میلیون ریال) گذاری سرمایه (فقره)تعداد  شرح سال

2933 

 21214 01114661 413 فارس

 602101 394314111 29939 کشور

 3/9 3/4 2/0 (درصد)سهم 



 

 

 

 

 945 صنعت

 (نفر)اشتغال  (میلیون ریال) گذاری سرمایه (فقره)تعداد  شرح سال

2933 

 12216 96101091 331 فارس

 646261 349994111 20326 کشور

 4/6 6 1/4 (درصد)سهم 

2931 

 92331 49634311 2412 فارس

 646009 321941911 20311 کشور

 3/4 3/1 0/21 (درصد)سهم 

2932 

 10312 91612111 2442 فارس

 900330 461310111 20643 کشور

 1/1 3/0 1/21 (درصد)سهم 

2931 

 91931 06111111 2332 فارس

 631223 2162141111 23114 کشور

 2/4 9/6 1/3 (درصد)سهم 

 2931سال  -صنعت، معدن و تجارت نماگر ماهانه: مأخذ

 

توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادره  برداري بهره ايه پروانهتعداد  ،0329در سال 

ميزان اشزتغال   .است يافته کاهشدرصد  0/0که نسبت به سال قبل، فقره بوده  034استان، 

بوده که نسزبت بزه   نفر  3450 ، برابر0329در سال صادره  برداري بهره هاي پروانه بر اساس

 بزر اسزاس   گزذاري  سزرمايه ميززان  همچنزين  . است يافته افزايشدرصد  3/03 سال قبل،

که نسبت بزه سزال    شده گزارشميليون ريال  019903901 ،صادره برداري بهره هاي پروانه

 .(3تا  3ول اجد) دهد ميرا نشان  افزايش زياديقبل، 

 
توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  صادرشده برداری بهره های پروانهتعداد  -4جدول 

 (فقره)2933-31: نوع فعالیت برحسبی صنعت های کارگاه

 2931 2932 2931 2933 2933 فعالیت

 236 234 162 164 141 جمع

 10 14 64 01 63 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 2 6 2 6 1 تولید منسوجات

 1 1 1 1 1 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 1 2 1 9 1 کفش تولید آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و و عملدباغی 

و ساخت کاال از نی ( غیر مبلمان) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 و مواد حصیری
6 1 22 4 21 

 0 0 6 1 3 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
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 2931 2932 2931 2933 2933 فعالیت

 1 2 1 2 2 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 1 9 9 1 2 ای هسته های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک  زغالصنایع تولید 

 21 29 21 26 4 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 91 93 01 13 91 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 93 60 01 46 16 غیرفلزیتولید سایر محصوالت کانی 

 2 1 2 1 9 تولید فلزات اساسی

 3 29 11 12 91 تجهیزات آالت ماشین جز بهفلزی فابریکی  محصوالت تولید

 1 4 29 20 11 نشده درجای دیگر بندی طبقه و تجهیزات آالت ماشینتولید 

 1 1 2 1 2 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

نشده در  بندی طبقهبرقی  های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 جای دیگر
3 4 4 1 1 

 1 1 1 2 1 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 

 9 1 1 6 9 مچی های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 1 9 2 4 6 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 1 1 1 1 2 ونقل حملتولید وسایل 

 3 4 6 4 6 نشده در جای دیگر بندی طبقهبلمان و مصنوعات تولید م

 1 1 1 2 1 مربوطه های فعالیتکامپیوتر و 

 9 1 9 1 1 بازیافت

 

توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  صادرشده برداری بهره های پروانهتعداد  -4ادامه جدول 

 2931: نوع فعالیت برحسبصنعتی  های کارگاه

 2931 فعالیت

 9 استخراج سایر معادن

 2 تولید انرژی

 1 مسافرتی های آژانس های فعالیت ؛ونقل حملپشتیبانی و کمکی  های فعالیت

 1 خدمات مهندسی های فعالیتسایر 

 2931سالنامه آماری استان، سال : مأخذ
 

وسط سازمان ت صادرشده برداری بهره های پروانهصنعتی بر اساس  های کارگاهمیزان اشتغال -1جدول 

 نفر :واحد 2933-31: صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت

 2931 2932 2931 2933 2933 فعالیت

 9602 1341 6340 4312 6169 جمع

 121 312 2213 311 2634 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 0 62 26 113 9 تولید منسوجات



 

 

 

 

 941 صنعت

 2931 2932 2931 2933 2933 فعالیت

 11 11 1 16 44 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید 

 کفش
1 16 1 6 1 

و ساخت ( غیر مبلمان) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 کاال از نی و مواد حصیری
93 229 39 211 10 

 33 14 92 93 46 غذیتولید کاغذ و محصوالت کا

 1 21 1 99 3 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 41 60 91 4 21 ای هسته های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک  زغالصنایع تولید 

 293 131 944 609 61 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 011 011 2963 960 910 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 2290 424 331 2306 131 غیرفلزیلید سایر محصوالت کانی تو

 101 222 3 26 23 تولید فلزات اساسی

 36 291 003 2001 421 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فلزی فابریکی 

 01 63 191 291 136 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 21 1 1 ری و حسابگر و محاسباتیادا آالت ماشینتولید 

 بندی طبقهبرقی  های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 نشده
202 926 04 12 1 

 1 1 11 1 1 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تلویزیون و 

 61 12 13 11 23 مچی های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 22 21 21 634 91 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 1 1 21 11 21 ونقل حملتولید وسایل 

 11 93 13 10 13 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبلمان و مصنوعات 

 1 1 1 21 1 مربوطه های فعالیتکامپیوتر و 

 91 1 13 1 24 بازیافت

 

توسط سازمان  صادرشده برداری بهره های پروانهصنعتی بر اساس  های ارگاهکمیزان اشتغال -1جدول ادامه 

 نفر 2931: صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت

 2931 فعالیت

 11 استخراج سایر معادن

 21 تولید انرژی

 14 مسافرتی های آژانس های فعالیت ؛ونقل حملپشتیبانی و کمکی  های فعالیت

 60 مهندسی خدمات های فعالیتسایر 

 2931سالنامه آماری استان، سال : مأخذ
 

صادره شده توسط سازمان  برداری بهره های پروانه بر اساسصنعتی  های کارگاه گذاری سرمایهمیزان  -3جدول 

 میلیون ریال 2933-31: نوع فعالیت برحسب صنعت، معدن و تجارت
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 2931 2932 2931 2933 فعالیت

 21124121 1330142 9092110 4209030 جمع

 011133 336160 2103344 430012 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 - - 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 2400 94260 21001 110239 تولید منسوجات

 9331 21399 - 342 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

ن زین و دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدا

 یراق و تولید کفش
24129 - 2301 1 

و ( غیر مبلمان) پنبه تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 ساخت کاال از نی و مواد حصیری
33120 60113 31221 19126 

 210160 221311 20193 61191 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 94100 1 91236 شده های ضبط انتشار و چاپ و تکثیر رسانه

های نفت و سوخته  صنایع تولید زغال کک پاالیشگاه

 ای هسته
1309 21101 04113 13291 

 213092 239019 114362 463944 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 014341 639469 311210 033016 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 1100130 613623 069394 1441391 تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 0162112 296112 14211 1111 تولید فلزات اساسی

آالت و  جز ماشین تولید محصوالت فلزی فابریکی به

 تجهیزات
901101 123100 132691 931136 

بندی نشده در جای  آالت و تجهیزات طبقه تولید ماشین

 دیگر
33969 31023 69900 90124 

 1 1 631 1 باتیآالت اداری و حسابگر و محاس تولید ماشین

های برقی  آالت مولد و انتقال برق و دستگاه تولید ماشین

 بندی نشده در جای دیگر طبقه
910931 93313 24649 1 

 1 1 9149 9921 ها و وسایل ارتباطی تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 ساعتهای مچی انواع دیگر  ساعت
03332 0631 91361 96911 

 1193 9131 20321 919010 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 1 1 33310 29111 ونقل تولید وسایل حمل

 91321 24933 20066 12293 بندی نشده در جای دیگر تولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 1 1 1 011 های مربوطه کامپیوتر و فعالیت

 20910 1 11011 1 بازیافت

 

 

توسط  صادرشده برداری بهره های پروانهصنعتی بر اساس  های کارگاه گذاری سرمایهمیزان -3ادامه جدول 

 میلیون ریال 2931: سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت



 

 

 

 

 942 صنعت

 2931 فعالیت

 93614 استخراج سایر معادن

 20320 تولید انرژی

 12331 های مسافرتی آژانس های فعالیت ونقل؛ کی حملهای پشتیبانی و کم فعالیت

 13230 های خدمات مهندسی سایر فعالیت

 2931سالنامه آماری استان، سال : مأخذ

 

 صنعتی های شهرک - 4
کزه  هكتزار بزوده    3930شهرك صنعتي با مساحت  33استان داراي  ،0329پايان سال در 

قرار واحزدهاي صزنعتي و کارگزاهي در    ظرفيت است. است تغييرنيافتهنسبت به سال قبل 

 .اسزت  بزوده نفزر   005341و ظرفيت اشتغال  قطعه 3513 برابر صنعتي استان هاي شهرك

نفزر   93349برابزر   0329در سزال   هزا  شزهرك  اشتغال واحدهاي صنعتي موجزود  ميزان

 ترتيزب  ايزن  به. است يافته افزايشدرصد  01به ميزان  ،قبلکه نسبت به سال  شده گزارش

درصد بوده که نسبت به سزال   4/91اشتغال واقعي به ظرفيت اشتغال در اين سال،  نسبت

 هزاي  شزهرك موجود امكانات  و شده انجام اقدامات ساير وضعيت. است يافته افزايشقبل 

 .است شده ارائه 2 در جدول ،0329 در سال صنعتي استان
 

 
 2931یان سال صنعتی آماده واگذاری در استان فارس تا پا های شهرک -3 جدول

(هکتار)مساحت نام شهرک تلفن همراهتلفنبرقآبنشانی شهرک 

   مرودشت–شیراز  جاده 10کیلومتر  91آب باریک

    شیراز -آباده جاده 0کیلومتر  122 آباده

    شیراز -استهبان جاده 21کیلومتر  91استهبان

   سورمقمدخل ورودی شهر اقلید از جاده 211 2-اقلید

  سورمق-اقلید  جاده 22کیلومتر  110-اقلید 

  -پل فسا دوراهی از شمال 6کیلومتر  66 برمشور

   کیلومتری کمربندی جنوب شیراز 6/9 2611بزرگ شیراز

   شیراز-صفاشهر جاده 9کیلومتر  263 خرمبید

   بندرعباس-داراب جاده 3کیلومتر  19 داراب

    شیراز-سپیدان جاده 21متر کیلو 291-سپیدان

    فسا از جاده شهر سروستانورودی  64سروستان

   داراب-فسا جاده 21کیلومتر  211 فسا

    شیراز-میمند جاده 20کیلومتر  234-فیروزآباد
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 2931صنعتی آماده واگذاری تا پایان سال  های شهرک -3 ادامه جدول

 
(هکتار)مساحت نام شهرک  تلفن همراه تلفن برق آبرکنشانی شه 

    قیر-فیروزآباد جاده 0/1کیلومتر  142-فیروزآباد

   اوز-گراش جاده 9کیلومتر  61 گراش

   الرفرودگاه خور روبروی جاده 9کیلومتر  223 الر

   مهر-جاده المرد 3کیلومتر  11 المرد

   مرودشتآباد فتحکمربندی مجاور روستای  62ودشتمر

   بیضاء-شیراز جاده 11کیلومتر  993ملوسجان

   شیراز-نورآباد جاده 0کیلومتر  93 نورآباد

   آباده طشک-نیریز جاده 19کیلومتر  211غدیرگه-نیریز

   آباده طشک-نیریزجاده 61کیلومتر  01تنگ حنا-نیریز

 آباده طشک

 ریز نی
 ارسنجان -جاده آباده طشک 6کیلومتر  30

   مجاور رودخانه شور 61 جهرم

  از شیراز ریز نیورودی  234 شهر سنگ

 اجرا در حال اصفهان -ایزد خواستجاده  1کیلومتر  36 ایزد خواست

   گراش -جاده اوز 1کیلومتر  94 اوز

 اقدام درد است هنگام -جاده قیر 6کیلومتر  10 قیروکارزین

    شیراز -ده فراشبندجا 6کیلومتر  221 فراشبند

    شیراز -جاده خرامه 9کیلومتر  31 خرامه

    شیراز -جاده المرد 6کیلومتر  2139 انرژی بر

    شیراز -جاده سروستان 10کیلومتر  120 1سروستان 

   المرد-مهر جاده 0کیلومتر  112 مهر

  سعادت شهر-ارسنجانجاده 1کیلومتر  44ارسنجان

-  در دست اقدام شمال شهر کازرون 19 کازرون

 -   داراب -دشت جاده زرین 1کیلومتر  211 دشت زرین

    صفاشهر -جاده سعادت شهر 1کیلومتر  01 سعادت شهر

9/4 فناوری شیراز     کمربندی جنوب شیراز 

9993 61 90 شهرک 93 4142 جمع

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 950 صنعت

 2931ی تا پایان سال صنعتی آماده واگذار های شهرک -3 ادامه جدول

گازنام شهرک
سند قابل 

ترهین

ظرفیت استقرار 

(قطعه)

اشتغال ظرفیت 

(نفر)

تعداد واحد 

بردار بهره

اشتغال 

(نفر)

 تعداد واحد

وساز ساخت

 3 2941 34 2611 211   آب باریک
 23 631 96 6111 111   آباده

 6 191 21 011 61 استهبان
 21 232 29 6111 211   2اقلید

 1 1 1 1111 291  1-اقلید 
 1 1 1 311 41 برمشور

 2232 21012 330 91111 6011  بزرگ شیراز
 93 419 41 2411 231   خرمبید
 26 106 23 2011 11  داراب
 21 931 10 411 11  2-سپیدان

 11 061 23 2111 61 سروستان
 0 41 21 2011 31   فسا

 2 1 1 2011 31   2-فیروزآباد
 16 36 1 2111 41 1-فیروزآباد
 0 69 0 461 01   گراش

 03 013 41 2111 111  الر
 21 229 21 911 91  المرد

 22 213 21 2111 01  ودشتمر
 23 111 13 1011 01  ملوسجان

 4 216 24 001 01  نورآباد
 2 1 1 2111 261  غدیرگه-نیریز

تنگ -نیریز

حنا
 46 011 9 11 9 

 آباده طشک

 ریز نی
  201 1111 1 1 9 

 21 139 29 311 01   جهرم

 26 2343 299 1011 210   شهر سنگ

 1 1 1 2111 31 -  ایزد خواست

 1 1 1 411 61   اوز

 1 1 1 311 31   قیروکارزین

 1 1 1 2011 210-  فراشبند

 9 1 1 2011 31  خرامه

 1 1 1 11111 611-  انرژی بر

 1 1 1 20111 901-  1ستان سرو
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2931های صنعتی آماده واگذاری تا پایان سال  شهرک -3ادامه جدول 

گازنام شهرک
سند قابل 

ترهین

ظرفیت 

استقرار 

(قطعه)

ظرفیت 

(نفر)اشتغال 

تعداد واحد 

بردار بهره
(نفر)اشتغال 

 تعداد واحد

وساز ساخت

1010111112مهر

112111111ارسنجان

 9 1 1 2111 40 کازرون

 1 1 1 2011 31 - دشت زرین

 2 1 1 301 00 - سعادت شهر

 1 1 1 911 10  فناوری شیراز

 استان فارس صنعتی های شهرکشرکت : مأخذ

 

 یصنعت های تعاونی -5

نفر  1193 وجود داشته که فارس در استان فعال عتينتعاوني ص 313تعداد  0329در سال 

 يافته افزايشدرصد  3/03اين ميزان اشتغال نسبت به سال قبل . اند کردهيجاد اشتغال ا

همچنين . بوده است نفر 00359 برابر 0329در سال  ها تعاونيتعداد اعضاي اين . است

ميليون ريال بوده که نسبت به سال  311523در اين سال برابر  ها شرکتميزان سرمايه 

 (.01جدول )است  يافته افزايشدرصد  9/5قبل معادل 

 
 2933-31: تعاونی فعال صنعتی های شرکتمشخصات عمومی  -21جدول 

 (میلیون ریال)سرمایه  (نفر)تعداد شاغالن  (نفر)تعداد اعضاء  تعداد شرکت سال

2933 633 1419 9321 210036 

2933 061 3119 6210 214039 

2931* 404 21119 0214 191946 

2932 161 22113 4120 131914 

2931 314 22401 1114 911033 

 .تجدیدنظر شده است ربط ذیتوسط دستگاه  2931مربوط به سال  اطالعات *
 2931سالنامه آماری استان، سال : مأخذ
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 معـدن
 

 معادن فعال استان -1

 185تعداد  1391در سال كشور،  برداري بهرهبر اساس نتايج آمارگيري از معادن در حال 
 يافته كاهشدرصد  6/4وجود داشته كه نسبت به سال قبل به ميزان معدن در استان 

بيشترين فراواني  .معدن تحت مديريت بخش خصوصي بوده است 177از اين تعداد، . است
 36(تزئيني  هاي سنگستخراج ا ،)معدن 41(سنگ الشه استخراج به ترتيب در نيز معادن 
شاغالن معادن تعداد  1391در سال . بوده است )معدن 35( گچسنگ استخراج و ) معدن

كه نسبت به سال قبل  بودهميليون ريال  120766 گذاري سرمايه ميزاننفر و  3972استان 
 ).1جدول ( است يافته افزايشدرصد  4/13درصد و  2/4به ترتيب 
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 1387-1391: استان برداري بهرهمشخصات عمومي معادن در حال  -1جدول 

 فعاليت/ سال 
 تعداد معادن

 )نفر(تعداد شاغالن 
 گذاري سرمايه

 مديريت عمومي مديريت خصوصي جمع )ميليون ريال(
1387 260 250 10 5247 216616 
1388 232 221 11 4420 103964 
1389 289 275 14 5299 139883 
1390 195 187 8 3812 106475 
1391 185 177 8 3972 120766 

 2228 168 0 7 7 آهن سنگاستخراج 
 729 41 0 1 1 سرب و روي استخراج سنگ

 1360 64 0 1 1 مس استخراج سنگ
 114- 42 0 1 1 كروميت استخراج

 10668 265 5 17 22 استخراج شن و ماسه
 54264 1394 0 36 36 تزييني هاي سنگ استخراج

 13351 496 2 39 41 سنگ الشه استخراج
 11785 504 1 22 23 آهك سنگاستخراج 
 14982 363 0 35 35 سنگ گچ استخراج

 9942 533 0 8 8 كائولن و خاك نسوز استخراج
 1128 84 0 8 8 استخراج نمك

 443 18 0 2 2 سنگ سيليس استخراج
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

، به 1391استان در سال  برداري بهرهمعادن در حال  افزوده ارزشهمچنين ارزش توليد و 
ميليون ريال بوده كه نسبت به سال قبل به  1502305ميليون ريال و  1795998ترتيب 

 ).2ل جدو(است  يافته افزايشدرصد  9/69درصد و  3/60ترتيب به ميزان 
 
 

 1387-1391: استان برحسب فعاليت برداري بهرهمعادن در حال  افزوده ارزشتوليد و  ارزش -2جدول 

 فعاليت/ سال 
 مقدار توليد

 )هزار تن(
ميليون ( ارزش توليد
 )ريال

ميليون ( افزوده ارزش
 )ريال

1387 23524 1939657 1662387 
1388 18665 1610797 1459623 
1389 24241 2156389 1952232 
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 فعاليت/ سال 
 مقدار توليد

 )هزار تن(
ميليون ( ارزش توليد
 )ريال

ميليون ( افزوده ارزش
 )ريال

1390 19814 1120093 884342 
1391 16668 1795998 1502305 

 60099 68854 352 آهن سنگاستخراج 
 46778 58406 34 سرب و روي سنگ

 4363 8972 50 سنگ مس
 5873 7300 4 كروميت

 72815 96832 2114 استخراج شن و ماسه
 496416 580690 1583 تزييني هاي سنگ

 105363 150803 3289 سنگ الشه
 139502 190826 5588 آهك سنگ

 97795 124587 953 سنگ گچ
 448691 479707 2300 كائولن و خاك نسوز

 22979 26364 325 استخراج نمك
 1631 2657 76 سنگ سيليس

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 كشور فارس در جايگاه معادن استان -2

درصد از معادن  5/3وجود داشته كه فعال در استان  معدن 185تعداد  1391در سال 
درصد  7/4كه  بودهنفر  3972شاغالن معادن استان . است كشور را به خود اختصاص داده

 8/1و  افزوده ارزشدرصد  9/1، اين تعداد معادن. اند دادهكشور را تشكيل  شاغلين معادن
در  گذاري سرمايهسهم . اند دهدارا به خود اختصاص درصد از ارزش توليدات معادن كشور 

به خود اختصاص در معادن كشور را  گذاري سرمايهدرصد از  4/1معادن استان نيز تنها 
 ).3جدول (است  داده

 
 1387-1391: معدني استان با كشور هاي شاخصمقايسه  -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزوده ارزش

 )ميليون ريال(
 ارزش توليد

 )ريالميليون (
 گذاري سرمايه

 )ميليون ريال(
 216616 1939657 1662387 5247 260 1387فارس 

 3302300 35567776 27754400 75458 4116 كشور
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 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزوده ارزش

 )ميليون ريال(
 ارزش توليد

 )ريالميليون (
 گذاري سرمايه

 )ميليون ريال(
 5/6 4/5 9/5 9/6 3/6 )درصد(سهم 

 103964 1610797 1459623 4420 232 1388فارس 
 3631020 35586170 26662764 76854 4426 كشور

 8/2 5/4 4/5 7/5 2/5 )درصد(سهم 
 139883 2156389 1952232 5299 289 1389فارس 

 6340513 50147576 38736873 81293 4974 كشور
 2/2 3/4 0/5 5/6 8/5 )درصد(سهم 

 106475 1120093 884342 3812 195 1390فارس 
 6149346 65442497 47826873 84528 5246 كشور

 7/1 7/1 8/1 5/4 7/3 )درصد(سهم 
 120766 1795998 1502304 3972 185 1391فارس 

 8606538 101209836 79163479 84922 5316 كشور
 4/1 8/1 9/1 7/4 5/3 )درصد(سهم 

 1391كشور، سال  برداري بهرهدر حال از معادن  آمارگيريو نتايج  1392، سال استانسالنامه آماري : مآخذ
 
 

 صادره در استان مجوزهاي معدني -3

Uپروانه اكتشافU:  در شود مين به دارنده پروانه اجازه داده آ بر اساسكه مجوزي است 
 .اقدام به انجام عمليات اكتشاف نمايد موردنظرمحدوده 

مدركي دال بر تأييد تكميل عمليات اكتشاف توسط متقاضي و كشف : گواهي كشف
 .معدني برداري بهرهصدور پروانه  منظور بهذخيره اقتصادي 

در  شود مين به دارنده پروانه اجازه داده آ بر اساسمجوزي است كه  :برداري بهرهپروانه 
كشف مربوطه براي مدت مشخص و همچنين ميزان تناژ استخراجي  نامه گواهيمحدوده 

 . نمايد برداري بهرهو استخراج ماده معدني مندرج در پروانه  برداري بهرهمعين اقدام به 
كه نسبت به سال قبل  صادرشده استاندر  پروانه اكتشاف 103تعداد  1392در سال 

فقره با ظرفيت  53صادره، كشف  هاي نامه گواهيتعداد  همچنين، .است يافته كاهش
 ).4جدول ( استبوده ميليون ريال  28700 بر بالغهزينه عملياتي  وتن  148617000
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 1387-1392: در استان صادرشدهپروانه اكتشاف و گواهي كشف  -4جدول 

 تشافپروانه اك شرح
 گواهي كشف

 )ميليون ريال( هزينه عمليات )تن( تناژ ذخيره )فقره( تعداد
1387 77 32 107824000 10026 
1388 119 36 72541000 14963 
1389 141 63 130176000 20096 
1390 123 65 222869000 31248 
1391 124 51 162711000 33600 
1392 103 53 148617000 28700 

 1387-1392: ، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارتريزي برنامهونت معا: مأخذ

 
نفر  619با ايجاد اشتغال  برداري بهرهپروانه  فقره 63تعداد  1392در سال همچنين  

كه نسبت به سال قبل ميليون ريال صادر گرديده  421400 گذاري سرمايه ميزانو 
در مقايسه با كشور،  صادره استان برداري رهبه هاي پروانه سهم تعداد. است يافته كاهش

، شده انجام گذاري سرمايهدرصد و سهم  3/6 ايجادشدهدرصد، سهم ميزان اشتغال  9/6
 ).5جدول (درصد بوده است  4/3
 

 1387-1392: معادن استان و كشور برداري بهره هاي پروانه -5جدول 

 شرح
 

 اجازه برداشت برداري بهرهپروانه 
 تعداد

 )فقره(
 ظرفيت استخراج

 )تن(
 ذخيره قطعي

 )تن(
 اشتغال

 )نفر(
 گذاري سرمايه

 )ميليون ريال(
 تعداد

 )فقره(
 ميزان استخراج

 )تن(
 20000 2 113674 407 113170000 2117500 37 1387فارس 

 9662764 811 3879228 10422 3803007861 54339834 658 كشور
 2/0 2/0 9/2 9/3 9/2 8/3 6/5 )درصد(سهم 

 2389550 22 196853 602 146789000 3228000 49 1388فارس 
 15412829 845 4344795 8918 3489973451 43822172 830 كشور

 5/15 6/2 5/4 7/6 2/4 3/7 9/5 )درصد(سهم 
 1096802 27 371510 1223 150949200 6569400 76 1389فارس 

 19486149 829 5761604 10244 3416812440 59302674 997 كشور
 6/5 2/3 4/6 9/11 4/4 0/11 6/7 )درصد(سهم 

 1468000 13 687900 1466 498450000 22878000 95 1390فارس 
 17000000 746 9622200 10415 2675747000 68147000 1040 كشور
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 شرح
 

 اجازه برداشت برداري بهرهپروانه 
 تعداد

 )فقره(
 ظرفيت استخراج

 )تن(
 ذخيره قطعي

 )تن(
 اشتغال

 )نفر(
 گذاري سرمايه

 )ميليون ريال(
 تعداد

 )فقره(
 ميزان استخراج

 )تن(
 8/8 7/1 1/7 1/14 6/18 5/33 1/9 )درصد(سهم 

 2354000 27 522700 992 173620000 5212000 78 1391فارس 
 49000000 1473 7323000 7000 2326000000 43000000 819 كشور

 8/4 8/1 1/7 1/14 4/7 1/12 5/9 )درصد(سهم 
 5246900 73 421400 619 214933000 4724000 63 1392فارس 

 61626600 1539 12049300 9771 4277343000 78712000 905 كشور
 5/8 7/4 4/3 3/6 0/5 0/6 9/6 )درصد(سهم 

 1387-1392: ، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارتريزي برنامهمعاونت : مأخذ
 

 استان تعاوني معدني هاي شركت -4

نفر شاغل در استان  720عضو و  43169تعاوني معدني فعال با  47تعداد  1392در سال  
معدني در  هاي تعاونيميزان سرمايه . است يافته كاهشوجود داشته كه نسبت به سال قبل 

 ).6جدول (ميليون ريال بوده است  32735 اين سال،
 

 1388-1392: معدني فعال استان هاي تعاوني هاي شركتمشخصات  -6جدول 
 )ميليون ريال( سرمايه )نفر(شاغالن  )نفر(عضو  تعداد سال

1388 58 7498 829 21821 
1389 45 3370 626 16280 
1390 47 3593 634 16380 
1391 50 36201 742 32969 
1392 47 43169 720 32735 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
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 زيست محيط

 زيست محيطپرندگان مهاجر و مناطق  -1

 تان برابراس يسرا سر هاي تاالبتعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در  1392در سال 
كه  يافته كاهشدرصد  5/15كه نسبت به سال قبل به ميزان  شده گزارشپرنده  32780

شماري به علت برف و يخبندان و عدم سر ها تاالبناشي از عواملي نظير خشك شدن 
 ).1جدول (است  بوده
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 1392: استان سرا سري هاي تاالبتعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در  -1جدول 
 اكراسيان لكيان لك حواصيليان باكالنيان پليكانيان كشيميان جمع تاالب

 0 0 396 108 21 203 32780 جمع كل
 0 0 160 0 0 0 2976 پريشان

 .بارش برف و يخبندان انجام نشد به علت ارژن
 0 0 69 43 15 149 5576 درود زنسد 

 .است شده خشك كافتر
 0 0 21 0 0 2 10474 مهار لو
 0 0 17 0 0 2 8756 طشك
 0 0 0 0 0 0 35 بختگان

 0 0 234 0 0 0 3436 جان كم
 0 0 7 0 0 0 937 هيرم

 .است شده خشك كاريان -هرم
 سيوند

 .و يخبندان انجام نشد به علت بارش برف
 مالصدرا

 0 0 2 29 0 0 50 سد تنگاب
 0 0 0 35 6 50 141 سد سلمان

 0 0 0 0 0 0 142 دشت بنارويه
 0 0 0 0 0 0 2 كفه خنج

 0 0 17 1 0 0 55 دشت كنار
 استان فارس زيست محيطاداره كل حفاظت : مأخذ

 
 

 1392: استان سرا سري هاي تاالب تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در -1ادامه جدول 

 تاالب
 كفچه

 ها نوك
 فالمينگو

انواع اردك، 
 مرغابي و غازها

 كنار آبزيان چنگر درناييان
كاكائي و 

 دريايي پرستو
 2354 2833 317 1497 21684 3363 4 جمع كل
 0 2050 200 0 710 0 0 پريشان

 .به علت بارش برف و يخبندان انجام نشد ارژن
 278 0 67 0 5152 0 3 درود زنسد 

 .است شده خشك كافتر
 2002 295 34 0 5120 3000 0 مهار لو
 1 185 0 1320 7028 203 0 طشك
 0 0 0 0 0 0 0 بختگان
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 تاالب
 كفچه

 ها نوك
 فالمينگو

انواع اردك، 
 مرغابي و غازها

 كنار آبزيان چنگر درناييان
كاكائي و 

 دريايي پرستو
 0 142 7 0 3052 1 0 جان كم

 35 158 6 0 572 159 0 هيرم
 .است شده خشك كاريان -هرم

 سيوند
 .به علت بارش برف و يخبندان انجام نشد

 درامالص
 2 0 0 0 17 0 0 سد تنگاب
 36 0 0 0 0 0 0 سد سلمان

 0 0 0 142 0 0 0 دشت بنارويه
 0 2 0 0 0 0 0 كفه خنج

 0 0 3 0 33 0 1 دشت كنار
 استان فارس زيست محيطاداره كل حفاظت : مأخذ

 

 
 شاملمنطقه  31 استان مناطق تحت پوشش اداره كل حفاظت محيط، تعداد 1392در سال 

بوده  شكارممنوع منطقه 20و  شده حفاظت منطقه 7، وحش حياتپناهگاه  1ك ملي، پار 3
 3/11هكتار بوده كه نسبت به سال قبل  2568176مجموع مساحت مناطق مذكور  .است

 ).2جدول (است  يافته افزايشدرصد 
 

 1390-92 :استان زيست محيطتعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره كل حفاظت  -2جدول 

 شرح
1390 1391 1392 

 )هكتار(مساحت  تعداد )هكتار(مساحت  تعداد )هكتار(مساحت  تعداد
 2568176 31 2307676 28 2251949 28 جمع

 256193 3 256193 3 255798 3 پارك ملي
 153721 1 153721 1 155745 1 وحش حياتپناهگاه 
 764801 7 764801 7 769111 7 شده حفاظتمناطق 
 1393461 20 1132961 17 1071295 17 وعشكارممنمناطق 

 استان فارس زيست محيطاداره كل حفاظت : مأخذ

 
 

در جدول  1392 و 1391 هاي سالاستان فارس در  وحش حيات اطالعات مربوط بههمچنين 
 .است شده ارائه 3



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي رش اقتصادي،گزا                                
 

 

262 

 1392و  1391 هاي سال :استان فارس وحش حيات آمار-3جدول 
 گوزن زرد آهو گورخر جبير قوچ و ميش كل و بز محل سرشماري

-  126 433-  1935 1627 ملي هاي پارك
- - - - - -  وحش حياتپناهگاه 
 23- -  163 728 1436 شده حفاظتمناطق 
-  27-  16 736 760 شكارممنوعمناطق 

 23 153 433 179 3399 3823 )1391سال ( جمع
 19 203 486 186 3062 4182 1392سال 

 استان فارس زيست محيطكل حفاظت  اداره: مأخذ
 

 4، در جدول شماره 1392استان در سال  شكارممنوعفهرست مناطق چهارگانه و 
در سال  زيست محيطالزم به ذكر است كه مساحت مناطق تحت مديريت  .است شده ارائه

كه ناشي از افزايش مناطق  يافته افزايشدرصد  3/11نسبت به سال قبل به ميزان  1392
 .در اين سال بوده است منوعشكارم

 
 1392: استان فارس شكارممنوعفهرست مناطق چهارگانه و  -4جدول 

 زيست محيطمناطق تحت مديريت 
وسعت 

 )هكتار(
 موقعيت

درصد نسبت به مساحت 
 استان

 شيراز كيلومتري 20 48611 پارك ملي بمو

0/2 
 كيلومتري استهبان 40 175767 پارك ملي بختگان

 ريز نيكيلومتري  50 31815 رويهپارك ملي قط
  256193 ملي هاي پاركجمع مساحت 

 2/1 كيلومتري استهبان 40 153721 بختگان وحش حياتپناهگاه 
 ريز نيكيلومتري  50 372704 بهرام گور شده حفاظتمنطقه 

2/6 

 كيلومتري الرستان 55 208731 هرمد شده حفاظتمنطقه 
 كيلومتري سپيدان 30 3195 نمار گوآبشار  شده حفاظتمنطقه 
 كيلومتري فسا 25 56528 فسا ميان جنگل شده حفاظتمنطقه 

 56729 ارژن و پريشان شده حفاظتمنطقه 
كيلومتري  60و  20

 كازرون
 كيلومتري مرودشت 60 14960 تنگ بستانك شده حفاظتمنطقه 

 كيلومتري شيراز 10 51954 مله گاله شده حفاظتمنطقه 
  764801 شده حفاظتحت مناطق جمع مسا

 4/11 كيلومتري اقليد 20 151000 بصيران شكارممنوعمنطقه 
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 زيست محيطمناطق تحت مديريت 
وسعت 

 )هكتار(
 موقعيت

درصد نسبت به مساحت 
 استان

 كيلومتري بوانات 90 144000 دره باغ شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري داراب 70 109000 چاه نفت شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري ممسني 80 87221 كوه دراء شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري جهرم 40 54264 گرم كوه شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري داراب 90 94230 كوهستان شكارممنوعمنطقه 

 فيروزآبادكيلومتري  10 51334 پادنا شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري ارسنجان 15 32830 كوه سياه شكارممنوعمنطقه 

 فيروزآبادكيلومتري  60 54453 داالن شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري شيراز 20 33650 ر لومها شكارممنوعمنطقه 
 فسا 29940 خرمنكوه شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري بوانات 30 18380 توت سياه شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري داراب 80 90874 مزايجان شكارممنوعمنطقه 

 فيروزآبادكيلومتري  70 15703 مل بلند شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري المرد 80 129658 تنگ خور شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري بوانات 100 31129 روشن كوه شكارممنوعمنطقه 

 كيلومتري شيراز 40 295 آق جلو شكارممنوعمنطقه 
 كيلومتري ارسنجان 30 33500 كوه خم شكارممنوعمنطقه 

 كيلومتري خنج 10 167000 بناب شكارممنوعمنطقه 
 ي پاسارگادكيلومتر 20 65000 كوه خرسي شكارممنوعمنطقه 

  1393461 شكارممنوعجمع مناطق 
جمع مناطق تحت مديريت 

 زيست محيط
2568176  9/20 

 استان فارس زيست محيطاداره كل حفاظت : مأخذ
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 و منابع طبيعي كشاورزي

 زراعت -1

 محصوالت زراعي -1-1

) آبي و ديم(سطح زير كشت محصوالت زراعي استان  1391- 92در سال زراعي  
درصد از مجموع سطح زير كشت محصوالت زراعي كشور را  1/6هكتار بوده كه  753439

خراسان رضوي و خوزستان،  هاي استانبه خود اختصاص داده و از اين لحاظ بعد از 
همچنين ميزان توليد محصوالت  .را دارا بوده است كردستان، رتبه چهارم در سطح كشور

درصد از مجموع توليد زراعي  5/8تن بوده كه  5830185) آبي و ديم(استان زراعي 
 كشور را به خود اختصاص داده كه بعد از استان خوزستان، رتبه دوم كشور را دارا بوده

 ).1جدول (است 
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 1391-92سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان و كشور در سال زراعي  -1جدول  

 عنوان
 سطح زير كشت

 )هكتار(
 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ميزان توليد
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 رتبه

 2 5/8 5830185 4 1/6 753439 فارس
-  100 68074229-  100 12231887 كشور

 1392ر، سال آمارنامه كشاورزي كشو: مأخذ
 

نسبت به سال  1391-92سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان در سال  
 ).2جدول (است  يافته كاهشدرصد  36درصد و  4/18قبل به ترتيب به ميزان زراعي 

 
 وضعيت سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان -2جدول 

 عنوان
 سال زراعي

90-1389 
 سال زراعي

91-1390 
 سال زراعي

92-1391 
 درصد تغييرات

92-1391 
- 4/18 753439 923615 846729 سطح زير كشت زراعي

- 36 5830185 9107437 7537358 ميزان توليد زراعي
 1392، سال سالنامه آماري استان: مأخذ

 

 گروه محصوالت -1-2

كتار ه 566783) آبي و ديم(غالت استان سطح زير كشت  1391- 92در سال زراعي  
رتبه ( درصد از سطح زير كشت غالت كشور را به خود اختصاص داده است 3/6بوده كه 

 3/10تن بوده كه  1693818 )آبي و ديم(استان  ميزان توليد غالتهمچنين . )چهارم
وضعيت سطح ). رتبه دوم(درصد از كل توليد غالت كشور را به خود اختصاص داده است 

در جدول نيز روه محصوالت استان و مقايسه آن با كشور زير كشت و ميزان توليد ساير گ
 .است شده ارائه 3شماره 

 
 1391-92مقايسه سطح زير كشت و ميزان توليد گروه محصوالت زراعي استان در سال زراعي  -3جدول 

 گروه محصوالت
 سطح زير كشت

 )هكتار(
 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ميزان توليد
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 رتبه

 2 3/10 1693818 4 3/6 566783 غالت
 2 5/13 68162 7 2/5 40059 حبوبات
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 گروه محصوالت
 سطح زير كشت

 )هكتار(
 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ميزان توليد
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 رتبه

 4 1/4 446545 4 6/6 37388 محصوالت صنعتي
 2 2/10 1601548 2 9/7 40621 سبزيجات

 4 4/8 751859 4 3/8 29502 محصوالت جاليزي
 2 8 1249163 10 2/4 38528 اي علوفهنباتات 

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ

 

 مگند -1-3

هكتار و  389346گندم آبي و ديم استان، سطح زير كشت  1391- 92در سال زراعي  
درصد  9/7كه نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان  تن بوده 1043352ميزان توليد آن 

سطح زير كشت  ازلحاظدر اين سال زراعي، رتبه استان . است يافته كاهشدرصد  2/37و 
 ).4جدول (ر به ترتيب هفتم و دوم بوده است در سطح كشو توليد گندمو ميزان 

 
 سطح زير كشت و ميزان توليد گندم استان -4جدول  

 عنوان
 سال زراعي

90-1389 
 سال زراعي

91-1390 
 سال زراعي

92-1391 
 درصد تغييرات

 92-1391 
- 9/7 389346 422581 411066 )هكتار(كشت سطح زير 
- 2/37 1043352 1661620 1486683 )تن(توليد ميزان 

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ 

 
زراعي  هاي سال درسطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت عمده زراعي استان  وضعيت

 .است شده ارائه 6و  5در جداول  نيز 1391-92و  91-1390
 

 1391-92سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان در سال زراعي  -5جدول 

  الت زراعيمحصو
 )تن(ميزان توليد  )هكتار(سطح زير كشت 

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع
 56869 1636949 1693818 127807 438976 566783 غالت
 42032 1001320 1043352 77761 311585 389346 گندم
 14814 186966 201780 50038 60215 110253 جو
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  الت زراعيمحصو
 )تن(ميزان توليد  )هكتار(سطح زير كشت 

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع
 0 130552 130552 0 23192 23192 برنج

 23 318111 318134 8 43984 43992 اي انهدذرت 
 4646 63516 68162 7471 32588 40059 حبوبات
 1369 1934 3303 2029 1600 3629 نخود
 665 56666 57331 368 27855 28223 لوبيا

 2612 4220 6832 5075 2878 7953 عدس
 0 0 0 0 0 0 ماش
 0 696 696 0 254 254 ساير

 89 446456 446545 92 37296 37388 محصوالت صنعتي
 0 26598 26598 0 9539 9539 پنبه
 0 5153 5153 0 2685 2685 كلزا

 89 15493 15582 92 15355 15447 روغني هاي دانهساير 
 0 399047 399047 0 9500 9500 چغندرقند
 0 1601548 1601548 0 40621 40621 سبزيجات

 0 254285 254285 0 8082 8082 زميني سيب
 0 155842 155842 0 3566 3566 پياز

 0 985865 985865 0 20121 20121 فرنگي گوجه
 4579 747280 751859 308 29194 29502 محصوالت جاليز

 0 1249163 1249163 0 38528 38528 اي علوفهنباتات 
 1 19089 19090 6 553 559 ساير محصوالت

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 1390-91سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان در سال زراعي  -6جدول 

 محصوالت زراعي 
 )تن(ميزان توليد  )هكتار(سطح زير كشت 

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع
 133460 2417049 2550509 121602 519431 641033 غالت
 85634 1575986 1661620 74122 348459 422581 گندم
 47826 300630 348456 47480 90995 138475 جو

 0 215925 215925 0 40977 40977 برنج
 0 324508 324508 0 39000 39000 اي دانهذرت 

 5555 115332 120887 10925 47770 58695 حبوبات
 2018 11599 13617 4755 5388 10143 نخود
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 محصوالت زراعي 
 )تن(ميزان توليد  )هكتار(سطح زير كشت 

 ديم آبي جمع ديم آبي جمع
 0 84665 84665 0 34926 34926 لوبيا

 3537 8918 12455 6170 4741 10911 عدس
 0 1794 1794 0 1400 1400 ماش
 0 8356 8356   1315 1315 ساير

 0 531700 531700 0 41657 41657 محصوالت صنعتي
 0 61742 61742 0 16534 16534 پنبه
 0 8576 8576 0 4003 4003 كلزا

 0 924 924 0 615 615 آفتابگردان روغني
 0 9475 9475 0 8612 8612 كنجد

 0 450983 450983 0 11893 11893 چغندرقند
 0 2112420 2112420 0 48960 48960 سبزيجات

 0 370270 370270 0 10825 10825 زميني سيب
 0 396210 396210 0 7433 7433 پياز

 0 1124464 1124464 0 23132 23132 فرنگي گوجه
 0 1324611 1324611 0 38242 38242 محصوالت جاليز

 0 2460285 2460285 0 93066 93066 اي علوفهنباتات 
 797 6228 7025 590 1372 1962 ساير محصوالت

 1391سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 باغداري -2

سطح محصوالت باغي كشور  1392بر اساس گزارش آمارنامه كشاورزي كشور، در سال 
ارس با دارا بودن ميليون هكتار بوده كه استان ف 59/2، حدود )اعم از بارور و غير بارور(

كشور را نسبت  هاي باغدرصدي از كل سطح محصوالت باغي، باالترين سطح  9/13سهم 
ميليون تن بوده  9/15همچنين ميزان توليد باغي كشور،  .ديگر داشته است هاي استانبه 

درصدي از كل توليد باغي، بيشترين سهم  1/16استان فارس با دارا بودن سهم  بازهمكه 
 ).7جدول (است  را داشتهباغي كشور از توليد 

 
 1392: رمقايسه سطح محصوالت باغي و ميزان توليد آن در استان و كشو -7جدول 

 تن -هكتار
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 سطح محصوالت

 رتبه سهم ميزان توليد رتبه سهم
 جمع غير بارور بارور

 1 1/16 2572486 1 9/13 362579 6/47239 4/315339 استان
-  100 15956384 = 100 2594556 399575 2194981 كشور

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ

 
به تفكيك نيز  1391باغي استان در سال  سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت

 .است شده ارائه 8در جدول شماره محصول، 
 

 

 1391باغي استان در سال  سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت -8جدول  
 )تن( ديتولميزان  )هكتار( زير كشتسطح  لنام محصو

 3401614 402105 كل
 171848 16412 دار هسته هاي ميوه

 1510096 181499 دار دانه هاي ميوه
 566124 28505 سيب
 4171 346 گالبي

 35018 3331 به
 265430 22480 انار

 33827 48191 انجير
 605526 78646 انگور

 1421066 61828 مركبات
 427329 23591 تقالپر

 201686 11438 نارنگي
 555478 16073 ليموشيرين
 178848 7991 ليموترش

 57725 2735 ساير
 258054 112571 خشك هاي ميوه

 40982 46309 مبادا
 19193 22516 پسته
 166235 32018 خرما
 31644 11728 گردو

 40550 29795 ساير محصوالت باغي
 1391ستان، سال سالنامه آماري ا: مأخذ
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به  نسبت به سال قبل باغي استانو ميزان توليد اراضي  زير كشتسطح ، 1392در سال  
 ).9جدول (است  يافته كاهشدرصد  4/24درصد و  8/9ترتيب 

 
 )تن –هكتار ( استانباغي  وضعيت سطح زير كشت و ميزان توليد -9جدول  

 عنوان
 سال زراعي

90-1389 
 سال زراعي

91-1390 
 راعيسال ز

92-1391 
 درصد تغييرات

91-1392 
- 8/9 362579 402105 393550 سطح زير كشت باغي

- 4/24 2572486 3401614 3107918 ميزان توليد باغي
 1392سالنامه آماري استان، سال آمارنامه كشاورزي كشور و : مأخذ 

 

 آبزيان وو طيور  دام -3

 استاندام داراي  هاي برداري بهرهتعداد  -3-1

، تعداد 1390كشور در سال  هاي دامداريساس نتايج حاصل از طرح آمارگيري از بر ا
 5/75بر اساس اين نتايج، . داراي دام در استان وجود داشته است برداري بهره 147234

درصد  2/9درصد داراي دام سنگين و  2/15داراي دام سبك،  ها برداري بهرهدرصد از اين 
ي ها برداري بهره همچنين سهم كل. اند بوده) توأم(گين روه دام سبك و سنداراي هر دو گ

 ).10جدول (درصد بوده است  2/6داراي دام استان در مقايسه با كشور، 
 

 )برداري بهره( 1390: در استان و كشور ها آني داراي دام و تعداد دام ها برداري بهره –10جدول 
 دام سبك و سنگين دام سنگين دام سبك كل شرح
 13603 22388 111243 147234 فارس
 437977 675806 1248242 2363024 كشور
 1/3 3/3 9/8 2/6 سهم

 1390كشور،  هاي دامدارياز  آمارگيرينتايج  -مركز آمار ايران: مأخذ

 
رأس گوسفند و بره و  3931711 رأس شامل 8187622همچنين تعداد دام سبك استان 

 يافته افزايشدرصد  5به ميزان  1387سال رأس بز و بزغاله بوده كه نسبت به  4255911
بوده كه نسبت به  و گوسالهرأس گاو  261839تعداد دام سنگين استان نيز برابر . است
 ).11جدول (است  يافته كاهشدرصد  3/12به ميزان  87سال 
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 رأس - برداري بهره 1390:در استان فارس ها آنو تعداد دام  ها برداري بهرهتعداد  -11جدول 

 شرح
 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره

 تعداد دام برداري بهرهتعداد  تعداد دام برداري بهرهتعداد  تعداد دام برداري بهرهتعداد 
 261839 35876 4255911 106370 3931711 70576 استان
 6075772 1096303 22094251 1129427 50214617 1277798 كشور
سهم 
 استان

5/5 8/7 4/9 2/19 2/3 3/4 

 1390كشور،  هاي دامدارياز  آمارگيرينتايج  -مركز آمار ايران: مأخذ
 

 صنعتي هاي گاوداري -3-2

 1927، تعداد 1392در سال صنعتي كشور  هاي گاوداريبر اساس نتايج طرح آمارگيري از 
 1337 رأس در استان وجود داشته كه شامل 250416با ظرفيت  گاوداري صنعتيواحد 
با ظرفيت ( غيرفعالگاوداري واحد  590و  )رأس 194750با ظرفيت (اري فعال گاود واحد

 هاي گاوداريفعال از كل  هاي گاوداري، سهم ترتيب اين به. بوده است) رأس 55666
الزم به ذكر است كه اين سهم در  .درصد بوده است 69، برابر 1392صنعتي استان در سال 

فعال استان نسبت به سال  هاي گاوداريتعداد  .درصد بوده است 81ر با ، براب1389سال 
كل سهم استان از تعداد همچنين . است يافته كاهشدرصد  1/1قبل، به ميزان 

 ).12جدول (وده است پنجم بدرصد و داراي رتبه  6/7كشور،  صنعتي هاي گاوداري
 

 رأس 1392: صنعتي استان و كشور برحسب وضع فعاليت هاي گاوداريتعداد و ظرفيت  -12جدول 

 شرح
 غيرفعال فعال جمع

 ظرفيت كل تعداد گاوداري ظرفيت كل تعداد گاوداري ظرفيت كل تعداد گاوداري
 55666 590 194750 1337 250416 1927 فارس
 691594 7054 2572999 18299 3264593 25353 كشور

كشور سهم استان از 
 )درصد(

6/7 7/7 3/7 6/7 4/8 8 

 2 2 3 5 3 5 رتبه استان در كشور
 1392صنعتي كشور،  هاي گاودارينتايج آمارگيري از  -مركز آمار ايران: مأخذ
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رأس مربوط به  187349گاوداري با ظرفيت  1385 صنعتي استان، هاي گاودارياز كل 
رأس، مربوط به فعاليت  63067گاوداري با ظرفيت  542فعاليت پرورش گاو شيري و تعداد 

 ).13جدول (بوده است  پرواربندي گاو و گوساله
 

 رأس 1392: صنعتي استان برحسب نوع فعاليت هاي گاوداريتعداد و ظرفيت  -13جدول 

 شرح
 

 پرواربندي پرورش گاو شيري جمع
 ظرفيت كل تعداد گاوداري ظرفيت كل تعداد گاوداري ظرفيت كل تعداد گاوداري

 63067 542 187349 1385 250416 1927 فارس
 1392صنعتي كشور،  هاي گاودارينتايج آمارگيري از  -ر ايرانمركز آما: مأخذ

 
رأس بوده  98497صنعتي فعال استان  هاي گاوداريدر تعداد گاو و گوساله  ،1392در سال 

از اين تعداد گاو و . است يافته افزايشدرصد  6/8به ميزان ، 1389كه نسبت به سال 
و ) درصد 7/21( دورگهرأس گاو  21360، )درصد 8/73(رأس گاو اصيل  72631گوساله، 

همچنين سهم استان فارس از تعداد گاو و گوساله اصيل كشور، . اند بودهمابقي گاو بومي 
 ).14جدول (درصد بوده است  1/8
 
 1392: نژاد برحسبصنعتي فعال استان  هاي گاوداريتعداد گاو و گوساله موجود در  -14جدول  

 شرح
 گاو و گوسالهتعداد 

 بومي دو رگ لاصي جمع
 4506 21360 72631 98497 فارس
 91698 376754 897473 1365935 كشور

 9/4 7/5 1/8 2/7 )درصد( سهم استان از كشور
 1392صنعتي كشور،  هاي گاودارينتايج آمارگيري از  -مركز آمار ايران: مأخذ

 

 صنعتي هاي مرغداري -3-3

 1038، تعداد 1391در سال  گذار متخگوشتي و  هاي مرغداريبر اساس نتايج آمارگيري از 
واحد  334واحد آن فعال و  704مرغداري پرورش مرغ گوشتي در استان وجود داشته كه 

پرورش مرغ گوشتي استان در مقايسه با  هاي مرغداريسهم . بوده است غيرفعالآن 
. ثابت بوده است 1391تا  1387درصد بوده است كه اين نسبت طي دوره  7/5كشور 
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واحد  30در استان وجود داشته كه  گذار تخممرغداري پرورش مرغ  32تعداد همچنين 
استان در مقايسه با كشور  گذار تخمپرورش مرغ  هاي مرغداريسهم . آن فعال بوده است

ثابت بوده است  تقريبًا 1391تا  1387درصد بوده است كه اين نسبت نيز طي دوره  3/2
 ).15جدول (
 

 1388-91: وضع فعاليت برحسبعتي استان و كشور صن هاي مرغداري -15جدول 
 1391 1390 1389 1388 سال/ شرح

 گوشتي

 كل
 1038 999 999 999 استان
 18097 17192 17192 17192 كشور
 7/5 8/5 8/5 8/5 سهم

 فعال
 704 680 726 835 استان
 14356 13878 13919 15207 كشور
 9/4 8/4 2/5 4/5 سهم

 غيرفعال
 334 319 273 164 تاناس

 3741 3314 3273 1985 كشور
 9/8 6/9 3/8 2/8 سهم

 گذار تخم

 كل
 32 28 28 28 استان
 1350 1286 1286 1380 كشور
 3/2 1/2 1/2 2 سهم

 فعال
 30 27 25 27 استان
 1133 1025 1018 1210 كشور
 6/2 6/2 4/2 2/2 سهم

 غيرفعال
 2 1 3 1 استان

 217 261 268 170 وركش
 9/0 3/0 1/1 5/0 سهم

 1391كشور،  گذار تخمپرورش مرغ گوشتي و  هاي مرغدارياز  سرشمارينتايج  -مركز آمار ايران: مأخذ
 
 

 

 شده ارائه 16، در جدول 1391و  1390 هاي سالصنعتي استان در  هاي مرغداري هاي سالنوضعيت 
 .است
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 1391و  1390 هاي سالاستان در  هاي مرغداري هاي سالن تعداد، مساحت و ظرفيت -16جدول 

 1391 1390 سال/ شرح
 درصد تغييرات

91-1390 

 گوشتي
 1/4 1542 1481 تعداد سالن

 1/17 1459324 1246433 )مترمربع(مساحت 
 6/20 15499 12853 )هزار قطعه(ظرفيت 

 گذار تخم
 1/16 144 124 تعداد سالن

 _ _ _ مساحت
 2/5 2644 2514 )هزار قطعه(ظرفيت 

 1391كشور،  گذار تخمپرورش مرغ گوشتي و  هاي مرغدارينتايج سرشماري از  -مركز آمار ايران: مأخذ

 

 دام و طيور توليدات -3-4

 142619تن و  81250توليد گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان به ترتيب  1392در سال 
نسبت به سال قبل  ، توليد گوشت قرمز و گوشت مرغترتيب اين به. تن بوده است

ت به سال قبل كه نسببوده تن  729249توليد شير استان نيز  ميزان .است يافته افزايش
 ).17جدول (است  يافته افزايش

 

 تن 1388-92: توليدات دام و طيور استان -17جدول 

 1392 1391 1390 1389 1388 عنوان شاخص
-92درصد تغييرات 

1391 
 6/1 81250 80001 70000 64499 64000 گوشت قرمز
 4/9 142619 130400 108000 88350 79000 گوشت مرغ

 7/2 729249 710003 693500 694350 655140 شير
 6/24 4529 3636 2701 1829 1080 عسل

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 زنبورعسلپـرورش  -3-4-1

و  ها گلوجود انواع  وهوا آببه دليل گستردگي، مناسب بودن قابليت اقليم سرزمين فارس 
اهميت زيادي داشته و سهم استان از توليد عسل كشور  زنبورعسلگياهان در پرورش 

بومي و (دو كن 543611 برابر ،1392كندوهاي موجود استان در سال . باشد مي افزايش قابل
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عداد كندو و ميزان توليد عسل نسبت ت .تن بوده است 4539توليد عسل  و ميزان) مدرن
قبل  هاي سالكه نسبت به درصد بوده  1/6و  3/8مقايسه با كشور به ترتيب  استان در

 ).18جدول (است  يافته افزايش
 

 

 1387-1392: ليد عسل به تفكيك كشور و استانوضعيت واحدهاي تو -18جدول 

 شرح
 )كيلوگرم(ميزان توليد عسل  تعداد كندو

 جمع مدرن بومي جمع مدرن بومي
 1496000 1489000 7000 225076 221242 3834 1387فارس 

 40713000 38732000 1981000 3779044 3451428 327616 كشور
 6/3  9/5  )درصد(سهم 

 1079781 1073496 6385 240744 238309 2435 1388فارس 
 46419826 44406120 2013706 4373228 3997602 375626 كشور

 3/2  5/5  )رصدد(سهم 
 2279492 2275629 3863 308184 306208 1976 1389فارس 

 45023466 43515145 1508321 5011767 4638532 373235 كشور
 0/5  1/6  )درصد(سهم 

 2507000 2503000 4000 354411 352139 2272 1390فارس 
 50712900 49153000 1559900 5172082 4806922 365160 كشور

 9/4  3/7  )رصدد(سهم 
 3624939 3618050 6889 402572 400789 1783 1391فارس 

 71142249 69426495 1715754 5613259 5331070 282189 كشور
 1/5  2/7  )درصد(سهم 

 4539668 4533433 6235 543611 541738 1873 1392فارس 
 74576781 72774705 1802076 6644114 6326093 318021 كشور

 1/6  2/8  )رصدد(سهم 
 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ

 

 پرورش آبزيان -2 -4 -3

 هكتار و 84بي با مساحت آمزرعه پرورش ماهيان گرم  612استان داراي ، 1392در سال 
تعداد مزارع . است هكتار بوده 6/14با مساحت  سرد آبيمزرعه پرورش ماهيان  65
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تعداد مزارع پرورش ماهيان درصد از مزارع كشور و  2/4بي استان، آپرورش ماهيان گرم 
 ).19جدول ( استدرصد از مزارع كشور را به خود اختصاص داده  4/3بي استان، آسرد 

 
 1386-1390: سرد آبي تعداد و مساحت مزارع پرورش ماهيان گرم آبي و -19جدول 

 شرح
 سرد آبي گرم آبي

 )هكتار(احت مس )باب(تعداد  )هكتار(مساحت  )باب(تعداد 
 9/10 47 57 335 1388فارس 

 6/169 1180 34504 8362 كشور
 4/6 9/3 1/0 0/4 )درصد(سهم 

 8/11 57 67 369 1389فارس 
 2/230 1387 40261 10527 كشور

 1/5 1/4 1/0 5/3 )درصد(سهم 
 14 61 60 435 1390فارس 

 5/236 1607 43722 11968 كشور
 9/5 7/3 1/0 9/1 )درصد(سهم 

 6/15 66 73 477 1391فارس 
 9/257 1907 46587 14295 كشور

 6 5/3 1/0 3/3 )درصد(سهم 
 6/14 65 84 612 1392فارس 

 6/230 1923 48697 14615 كشور
 3/6 4/3 2/0 2/4 )درصد(سهم 

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ
 

ي به تفكيك استان و كشور و داخل هاي آبوضعيت ميزان توليد آبزيان در  20در جدول 
، 1392در سال . است شده ارائه 1390تا  1386 هاي سالسهم استان در توليد كشور طي 

درصد بوده كه نسبت به سال قبل  5/2در مقايسه با كشور، توليد آبزيان سهم استان از 
 .است يافته كاهشاندكي 

 

 تن 1388-92 :استان و كشورداخلي به تفكيك  هاي آبميزان توليد آبزيان در  -20جدول 
 جمع ساير منابع آبي سرد آبي گرم آبي شرح

 3956 3 350 3201 402 1388فارس 
 207353 5778 27503 73642 100430 كشور
 9/1  سهم
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 جمع ساير منابع آبي سرد آبي گرم آبي شرح
 5582 5 200 4952 425 1389فارس 

 251374 6908 31339 91519 121608 كشور
 2/2  سهم

 6019 14 332 5247 426 1390فارس 
 285351 8676 38089 106409 132177 ركشو

   سهم
 8934 0 475 7897 562 1391فارس 

 338878 10493 42363 131000 155022 كشور
 6/2  سهم

 9236 0 396 8226 614 1392فارس 
 370876 12961 45551 143917 168447 كشور
 5/2  سهم

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ

 
 زينتي و داروييو گياهان  ها گل -4

شامل  مترمربع 3120100كل سطح زير كشت گل و گياهان زينتي در استان،  1392در سال 
كه مساحت فضاي آزاد بوده  مترمربع 2846050و  ها گلخانهمساحت  مترمربع 274050

سطح زير ، 1392در سال . است يافته افزايشدرصد  7/87نسبت به سال قبل به ميزان 
درصد از كل سطح زير كشت گل و گياهان  4/5نتي در استان، كشت گل و گياهان زي

جدول (است  يافته افزايشكه نسبت به سال قبل  زينتي كشور را به خود اختصاص داده
21.( 

 
 مترمربع 1389- 92:تي استانسطح زير كشت گل و گياهان زين -21جدول 

 كل سطح زير كشت مساحت فضاي آزاد مساحت كل گلخانه شرح
 1337621 1183121 154500 )1389(فارس 

 47641673 25876876 21764797 كشور
 8/2 5/4 7/0 )درصد(سهم 
 1554430 1309600 244830 )1390(فارس 

 48039418 26660112 21379306 كشور
 2/3 9/4 1/1 )درصد(سهم 
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 كل سطح زير كشت مساحت فضاي آزاد مساحت كل گلخانه شرح
 1661800 1404000 257800 )1391(فارس 

 51359330 30944953 20414377 كشور
 2/3 5/4 3/1 )درصد(سهم 
 3120100 2846050 274050 )1392(فارس 

 57340209 35469552 21870657 كشور
 4/5 8 2/1 )درصد(سهم 

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ
 

 7/1899آن توليد ميزان هكتار و  471 زعفران در استان سطح زير كشت ،1392در سال 
سهم استان از توليد زعفران . است يافته يشافزاكه نسبت به سال قبل  بودهكيلوگرم 

كه حاكي از بهبود كشور را به خود اختصاص داده  پنجمدرصد بوده و رتبه  6/0كشور، 
 ).22جدول ( باشد ميوضعيت استان نسبت به سال قبل 

 

 1389-92: وضعيت توليد زعفران استان و كشور -22جدول 

 شرح
 سطح زير كشت

 )هكتار(
 ميزان توليد

 )رمكيلوگ(
 عملكرد

 )كيلوگرم در هكتار(
 8/3 4/1226 8/354 )1389(فارس 

-  8/239244 1/70044 كشور
-  5/0 5/0 )درصد(سهم 

-  7 6 رتبه در كشور
 7/4 2/1677 3/375 )1390(فارس 

 5/3 6/254060 9/73118 كشور
-  6/0 5/0 )درصد(سهم 

 4 5 6 رتبه در كشور
 7/4 1/1740 6/434 )1391(فارس 

 3/3 261520 79394 كشور
-  6/0 5/0 )درصد(سهم 

 4 7 7 رتبه در كشور
 4 7/1899 471 )1392(فارس 

 7/3 311073 84738 كشور
-  6/0 5/0 )درصد(سهم 

 5 5 6 رتبه در كشور
 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ
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 كشاورزي هاي نهاده -5

 مصرف كود شيميايي - 5-1

بوده است كه تن  142827 جمعاً، شده توزيعانواع كود شيميايي  مصرف 1392در سال  
 ).23جدول (است  يافته كاهشدرصد  7/34بت به سال قبل نس

 
 

 

 تن 1388-92 :شده توزيعمقدار انواع كود شيميايي  -23جدول 
 تري پل فسفاتسوپر  آمونيومنيترات  آمونيومفسفات  اوره جمع سال

1388 323698 244017 19848 6019 36655 
1389 273309 206187 19058 3062 35674 
1390 190584 129764 11672 1502 25837 
1391 218641 188724 4519 1077 13645 
1392 142827 118349 0 1771 5964 

 
 

 تن شده توزيعمقدار انواع كود شيميايي  -23ادامه جدول 
 ساير مونيومآسولفات  پتاسيم ركلرو كامل ماكرو سولفات پتاسيم سال

1388 4146 13013 0 0 0 
1389 6780 2148 400 0 0 
1390 10364 9515 0 0 1930 
1391 4520 5191 965 0 0 
1392 585 2053 0 0 14105 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 
 

افته است يچشمگيري كاهش ، ميزان مصرف سموم نسبت به سال قبل 1392در سال 
 ).24جدول (
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 تن 1388-92 :شده فروختهمقدار انواع سموم  -24جدول 
 كش كنه كش قارچ كش علف كش حشره جمع سال

1388 327 23 245 51 8 
1389 220 27 118 75 // 
1390 220 7 186 12 15 
1391 197 2 177 17 1 
1392 20 // 20 // // 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 آالت ماشين -5-2

و  26510، ميزان موجودي تراكتور و كمباين غالت در استان به ترتيب، 1392 در سال
سهم موجودي تراكتور و كمباين غالت در استان در مقايسه با . دستگاه بوده است 2467

جدول (است  يافته كاهشقبل  هاي سالكه نسبت به  درصد بوده 6/16درصد و  4/6كشور، 
25.( 

 
 دستگاه 1389-92: و ادوات كشاورزي استان آالت ماشينموجودي  - 25جدول 

 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات كاشت كمباين تراكتور 
 18405 14876 1578 2360 25390 )1389(فارس 

 347593 193678 71758 12012 325594 كشور
 2/5 6/7 1/2 6/19 7/7 سهم

 18672 13960 10779 2456 26434 )1390(فارس 
 368632 218463 101278 12467 378348 كشور
 5 3/6 6/10 7/19 4/9 سهم

 18672 14128 11183 2458 26510 )1391(فارس 
 391012 235461 157936 14608 389536 كشور
 8/4 6 1/7 8/16 8/6 سهم

 18672 14128 11480 2467 26510 )1392(فارس 
 364989 235044 107741 14842 415033 كشور
 1/5 6 6/10 6/16 4/6 سهم

 1392آمارنامه كشاورزي كشور، سال : مأخذ
 

 



 1392سال  -و فرهنگي استان فارس اجتماعي گزارش اقتصادي،                              
 

 

282 

 تعاوني كشاورزي هاي شركت -6

 840 كل تعاون تعاوني كشاورزي فعال زيرپوشش اداره هاي شركتتعداد  1392در سال 
 هاي شركتتعداد  همچنين .شركت بوده كه نسبت به سال قبل افزايش داشته است

شركت فعال رسيده  80روستايي به تعاوني كشاورزي فعال زيرپوشش سازمان تعاوني 
 ).27و  26جداول (است 

 
 1387-92: رزي فعال زيرپوشش اداره كل تعاونتعاوني كشاو هاي شركتمشخصات عمومي – 26جدول 

 )ميليون ريال(سرمايه  شاغالن عضو تعداد سال
1387 415 9664 3040 22076 
1388 505 10836 3465 23230 
1389 605 11501 3454 31943 
1390 664 13439 4005 75038 
1391 759 14189 4837 82793 
1392 840 14635 5786 118731 

 1392آماري استان، سال  سالنامه :مأخذ
 

-92: روستايي تحت پوشش سازمان تعاون كشاورزي تعاوني هاي شركتمشخصات عمومي  -27جدول 
1387 

 )ميليون ريال(سرمايه  شاغالن عضو تعداد سال
1387 93 73609 286 25334 
1388 95 72651 265 23734 
1389 98 75622 211 25879 
1390 99 73188 240 30146 
1391 79 71811 230 42007 
1392 80 71949 188 54522 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 و مراتع ها جنگل -7

وجود دارد كه ارزش و مراتع  ها جنگلمتعدد و متنوعي از  هاي گونهدر استان فارس 
جلوگيري از بياباني شدن  .است توجه قابلختلف، وسيع و اقتصادي اين منابع در ابعاد م
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جذب طبيعي جهت  اندازهاي چشم، ايجاد وهوا آببر  ات مطلوباقليم فارس، تأثير
گردشگر، منابع توليد علوفه، رونق اقتصادي زندگي عشايري و روستايي، جلوگيري از 

اين منابع در اقتصاد  و تأثيرفراوان  هاي قابليت دهنده نشانهمگي ... فرسايش خاك و 
 .باشند مياستان 

بوده كه نسبت به ميليون هكتار  2/2حدود در ي استان ها گلمساحت جن 1392در سال 
 9/3كه  بودهميليون هكتار  3/7مراتع استان كل مساحت  .است تغييري نيافتهسال قبل 

و مابقي را مراتع خوب ميليون هكتار مراتع متوسط  7/2 فقير، عمرات راميليون هكتار آن 
نسبت  1392استان نيز در سال  هاي بيابانو مساحت مساحت كل مراتع . اند دادهتشكيل 

 ).28جدول (است  تغييري نيافتهبه سال قبل 
 

 1390-92: استان فارس هاي بيابان، مراتع و ها جنگلمساحت  -28جدول 

 شرح
 )هكتار(مساحت 

1390 1391 1392 
 2217542 2217542 2217542 جنگل

 7309242 7309242 7309242 كل مراتع
 598106 598106 598106 مراتع خوب

 2780756 2780756 2780756 مراتع متوسط
 3930380 3930380 3930380 مراتع فقير

 1139286 1139286 1139286 بيابان
 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ

 

دولتي و خصوصي  هاي بخش وسيله بهدر استان كه  كاري جنگلمساحت  1392در سال 
اين  .يافته استكاهش چشمگيري ، كه نسبت به سال قبل هكتار بوده 2952 ،شده انجام

 ).29جدول ( بوده است يافته تخصيصكاهش اعتبارات ناشي از  ،كاهش
 
 رهكتا 1388-92: در استان كاري جنگلمساحت  -29جدول  

 خصوصي دولتي جمع سال
1388 2400 900 1500 
1389 44975 44525 45 
1390 3286 3286 0 
1391 8385 261 8124 
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 خصوصي دولتي جمع سال
1392 2952 49 2903 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ 
 

روان و  هاي شنتثبيت  و داري مرتع، حفاظت آبخيزها هاي ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليت
 .است شده ارائه 32و  31، 30در جداول  1392تا  1388 هاي سال طي، زدايي بيابان

 
 1388-92 :حفاظت آبخيزها ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليت -30جدول 

 سال
و  چين خشكهاحداث سدهاي 

 )مترمكعب( ونيگاب

احداث 
 بانكت

 )كيلومتر(

پتينگ 
 )كيلومتر(

 ريغمثمر و  كاري نهال
 )هكتار( مثمر

حفاظت و قرق 
 )هكتار(مراتع 

1388 199827 1078 0 3052 38213 
1389 77105 1078 0 4984 85000 
1390 98643 1180 0 560 107100 
1391 12013 0 0 0 85179 
1392 15669 221 0 4 28759 

 
 حفاظت آبخيزها ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليت -30ادامه جدول 

 سال
سكوبندي اراضي 

 )هكتار( دار شيب
بذركاري و 

 )هكتار(پاشي بذر
علوفه كاري 

 )هكتار(
حوضچه تغذيه مصنوعي 

 )مترمكعب(

پخش 
 سيالب

 )مترمكعب(
1388 70 2135 0 1441720 54000 
1389 100 2463 0 499352 20000 
1390 0 1900 0 0 0 
1391 0 100 0 238690 0 
1392 0 437 0 103860 0 

 
 اظت آبخيزهاحف ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليت – 30ادامه جدول 

 سال
سيل بند و سيل برگردان 

 )مترمكعب(
بند خاكي 

 )مترمكعب(
اصالح شخم 

 )هكتار(
آبياري و مراقبت 

 )هكتار(
مطالعه پروژه 

 )مورد(
1388 0 1452453 0 5766 24 
1389 0 162680 200 1585 35 
1390 10500 677000 0 1790 0 
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 سال
سيل بند و سيل برگردان 

 )مترمكعب(
بند خاكي 

 )مترمكعب(
اصالح شخم 

 )هكتار(
آبياري و مراقبت 

 )هكتار(
مطالعه پروژه 

 )مورد(
1391 230 0 0 870 27 
1392 0 0 0 599 0 

 1392سالنامه آماري استان، سال  :مأخذ
 

 1388 -92 :و اصالح مراتع داري مرتع ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليتاهم -31جدول 

 سال
بوته كاري و توليد 

 )هكتار(نهال 
كپه كاري و كشت 

 )هكتار(مستقيم 
 كودپاشي

 )هكتار(
ذخيره نزوالت 

 )هكتار( آسماني
 احداث آبشخور

 )دستگاه(
1388 0 1986 0 0 0 
1389 200 2675 0 1765 34 
1390 130 2668 0 1245 13 
1391 310 2421 0 1590 13 
1392 130 5531 0 2086 5 

 

 و اصالح مراتع داري مرتع ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليتاهم  -31ادامه جدول 

 سال
 مال داريحفر چاه 

 )حلقه(
 انبار آباحداث 

 )باب(
 داري مرتع هاي طرحتهيه 

 )هكتار(
 ميزي و تنسيق مراتعم

 )هكتار(
1388 0 0 40000 450000 
1389 7 8 100000 75000 
1390 3 2 0 300000 
1391 6 5 58300 155000 
1392 1 2 250000 20000 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
 

 1388-92 :زدايي بيابانروان و  هاي شنتثبيت  ٴدرزمينه شده انجام هاي فعاليت-32جدول 

 سال
 تهيه طرح

 )هكتار(
 توليد نهال گلداني

 )هزار اصله(
 كاري نهال

 )هكتار(
 بذركاري و بذرپاشي

 )هكتار(
1388 10000 160 700 0 
1389  -102 235 0 
1390 0 0 113 0 
1391 0 0 35 0 
1392 2590 20 530 557 

 1392سالنامه آماري استان، سال : مأخذ
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