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و فرهنگی  اجتماعی ،ش اقتصادیگزار
 استان افرس

 

 3191 سال
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 9313سال  -استان فارس و فرهنگی اجتماعیگزارش اقتصادی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19-93: شماره نشریه

 9319 زمستان :تاریخ انتشار

 جلد921شمار: 

 مادیتاچاپ و تکثیر: 

 وبودجه برنامهمعاونت هماهنگی  -استان فارس ریزی برنامهسازمان مدیریت و : ناشر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أخذ مجاز است.همه حقوق برای ناشر محفوظ است. هرگونه برداشت و نقل مطلب با ذکر م
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 7 آشنایی مقدماتی با استان

 پیشگفتار

رسانی به  در راستای اطالع ریزی استان سازمان مدیریت و برنامهیکی از وظایف مهم و اساسی 

اجتماعی و  ،ریزی و مطالعات، تهیه گزارش اقتصادی اندرکاران برنامه مسئولین، محققین و دست

های مختلف اقتصادی،  باشد. در این گزارش، روند عملکرد بخش ی ساالنه استان میفرهنگ

اجتماعی مورد ارزیابی  –های کالن اقتصادی  وسیله شاخص اجتماعی و فرهنگی استان، به

های دولتی از اهمیت خاصی در گزارش  قرارگرفته است. همچنین بررسی روند عملکرد دستگاه

گردد تا شناخت و آشنایی  امه تهیه این گزارش در استان موجب میباشد. اد حاضر برخوردار می

ای مستند و  مسئولین و کارشناسان از وضعیت استان آنان را ترغیب نماید، با استفاده از مجموعه

موجود، با درک و بینش  دستاوردهایهای گذشته و  بهنگام، ضمن اطالع از نتایج فعالیت

 ریزی نمایند. های آتی را برنامه ان فائق آمده و فعالیتتری بر مسائل و مشکالت است مناسب

، شامل دو بخش عمده وضعیت 1333اجتماعی و فرهنگی استان فارس در سال  ،گزارش اقتصادی

اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماعی، زیربنایی و تولیدی  ،کالن اقتصادی

ها، از  ها و چگونگی پیوند بین بخش ن استانباشد. بدیهی است پرداختن به شناخت وضعیت کال می

های الزم را بین مناطق و  ای بوده و همبستگی ریزی منطقه های مهم و اساسی در امر برنامه شاخص

 آورد. کشور به وجود می

صورت سری زمانی آورده شود تا قابلیت  االمکان آمارها به در این گزارش سعی شده است، حتی

های ملی برای ارزیابی استان  ها افزایش یابد. عالوه بر آن بعضاً از شاخص گیری و تحلیل آن نتیجه

 شده است. در سطح ملی استفاده

گیری از گزارش حاضر، نقاط قوت استان تقویت و نقاط ضعف برطرف گردیده و  امید است با بهره

و بهبود کیفی  نظران محترم، موجبات ارتقاء های کارشناسان و صاحب استفاده از نظرات و پیشنهاد

 های آتی فراهم آورد. گزارش را در سال

ها، نهادهای انقالبی، همکاران محترم گروه استخراج  ها، شرکت های دولتی، سازمان از کلیه دستگاه

که با در اختیار قرار دادن آمار و اطالعات الزم زمینه تهیه سازمان و بازبینی اطالعات دفتر آمار 

 جناب آقای سلحشوری معاون محترمنمایم. همچنین از  اند، تشکر می این گزارش را فراهم نموده

 یادشدهریزی معاونت  آقای محمدی مسئول محترم بخش برنامه و جناب وبودجه برنامههماهنگی 

اند و نیز از کارشناسان  دار بوده که مسئولیت هماهنگی و نظارت بر تهیه این گزارش را عهده

 آید. لف گزارش، تقدیر و تشکر به عمل میهای مخت کننده بخش محترم تهیه

 

 ساسان تاجگردون

 فارسریزی استان  رئیس سازمان مدیریت و برنامه
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 بخش اول

 
و  اجتماعی ،وضعیت کالن اقتصادی

 فرهنگی
 

 استان فارس
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 آشـناییمقـدماتیبااسـتان

موقعیتجغرافیاییوسیاسی-1

دقیقه عرض  42درجه و  31دقیقه تا  1درجه و  27استان فارس در جنوب غربی بین 

دقیقه طول شرقی از  44درجه و  55دقیقه تا  34درجه و  51شمالی از خط استوا و 

اصفهان و یزد، از غرب به  های استاناست. این استان از شمال به  شده واقع، النهار نصف

بویراحمد، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان بوشهر و کهگیلویه و  های استان

 .شود میکرمان، محدود 
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هاآبادیوهادهستان،هاشهرستانتعداد-2

 23، استان فارس دارای 1333بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 

، تعداد یادشدهدهستان بوده است. در سال  215شهر و  112بخش،  84شهرستان، 

 4/51آبادی ) 4133 ،آبادی بوده است که از این تعداد 8335 ،موجود در استان های دیآبا

 .باشد میدرصد(، خالی از سکنه  6/43آبادی ) 4136درصد( دارای سکنه و 

 

مسـاحت-3

درصد از مساحت کل کشور را  5/7، کیلومترمربع 122618 بر بالغاستان فارس با مساحتی 

کشور در جایگاه چهارم قرار  های استاناز این حیث در بین به خود اختصاص داده است و 

و شهرستان  ترین وسیع، کیلومترمربع 14142دارد. شهرستان الرستان با وسعتی معادل 

ترین شهرستان استان، محسوب  ، کم وسعتکیلومترمربع 1131رستم با وسعتی معادل 

 ازلحاظ کیلومترمربع 6143. شهرستان شیراز، مرکز استان با مساحتی معادل گردند می

( و داراب کیلومترمربع 7146(، اقلید )کیلومترمربع 11787) ریز نیوسعت، بعد از الرستان، 

 (.1( در رتبه پنجم قرار دارد. جدول )کیلومترمربع 6561)
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 9313شوری سال ستان بر اساس تقسیمات کا های شهرستانمساحت -9جدول 

 شرح

 شهرستان

مرکز 

 شهرستان

 مساحت

 (کیلومترمربع)

 سهم از کل

 درصد()استان 

 تعداد

 بخش

 تعداد

 شهر

 تعداد

 دهستان

 212 912 19 911 922211 - کل استان

 2 2 9 9.2 2292 آباده آباده

 3 9 9 9.2 9931 ارسنجان ارسنجان

 3 3 2 9.2 9119 استهبان استهبان

 1 9 3 2.1 7992 اقلید اقلید

 7 9 3 3.1 9217 بوانات بوانات

 9 2 2 9.9 9273 سعادت شهر پاسارگاد

 92 2 9 9.7 2737 جهرم جهرم

 2 2 2 9.3 9213 خرامه خرامه

 3 2 2 2.2 2712 صفاشهر خرمبید

 9 9 2 3.2 9992 خنج خنج

 92 9 9 2.9 2221 داراب داراب

 9 2 2 1.1 9131 مصیری رستم

 2 3 2 3.7 9219 آباد جیحا دشت زرین

 1 3 3 2.3 2131 اردکان سپیدان

 9 2 2 9.9 9711 سروستان سروستان

 92 2 3 9.1 2191 شیراز شیراز

 9 3 2 9.1 9122 فراشبند فراشبند

 1 2 9 3.9 9917 فسا فسا

 2 2 2 2.1 3221 فیروزآباد فیروزآباد

 2 2 2 2.1 3312 قیر قیر و کارزین

 99 2 2 3.3 9129 کازرون کازرون

 9 9 2 1.1 9113 کوار کوار

 9 9 2 9.2 9192 گراش گراش

 93 1 2 99.2 99992 الر الرستان

 1 9 9 3.2 3192 المرد المرد

 92 2 2 3.1 3222 مرودشت مرودشت

 1 3 3 9.2 2219 نورآباد ممسنی

 1 2 9 9.9 9721 مهر مهر

 1 9 9 1.1 91717 ریز نی ریز نی

 9313 –آماری استان فارس مأخذ: سالنامه 
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وهواآباقلیم،-4

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

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

و گرم  خشک مهنیناحیه جنوبی از جنوب غربی تا جنوب شرقی استان دارای اقلیم 

 جنوبی و جنوب شرقی، اقلیم گرم و خشک وجود دارد. تر پست های قسمتو در  باشد می

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

بری و در نواحی  ای مدیترانهعمده دارای اقلیم  های قسمتدر  شود میاز استان را شامل 

که جزو  باشد میبحری  ای مدیترانه صورت بهدر ارتفاعات، اقلیم شمال و شمال غربی 

 .شوند میاستان محسوب  های بخشترین  پرباران

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

 تا خشک سرد است. خشک نیمه، دارای اقلیم گردد میمنطقه استان فارس محسوب 

بوده است. میزان دما  گراد سانتیدرجه  3/18، میانگین دمای مرکز استان، 1333در سال 

درجه  8/41حداکثر مطلق درجه حرارت  که طوری بهمختلف سال متفاوت بوده،  های ماهدر 

، ماه دیدر  گراد سانتیدرجه  -4/4و حداقل مطلق درجه حرارت  مردادماهدر  گراد سانتی

 است. شده گزارش

، نوسانات زیادی داشته است. 1333مختلف سال  های ماهرکز استان در میزان بارندگی م

متر(  میلی 3/43) آذرمربوط به ماه  یادشدهبیشترین میزان بارندگی مرکز استان در سال 

شته است و در بارندگی دا متر میلی 7/221بوده است. در سال فوق، مرکز استان، جمعاً، 

 (2وده است. جدول )فاقد بارش ب مرداد و شهریور، های ماه
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 9313سال  ماه در برحسبوضعیت جوی مرکز استان -2جدول 

 ماه
 بارندگی ماهانه (گراد سانتیدرجه )دمای هوا 

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق (متر میلی)

 7/229 3/91 -9/9 1/99 کل سال

 3/37 1/92 2/9 1/21 فروردین

 9/1 12/21 1/1 9/32 اردیبهشت

 2/1 2/22 1/93 9/31 خرداد

 1/9 9/21 92 2/31 تیر

 1 12/21 9/92 1/99 مرداد

 1 1/22 99 9/32 شهریور

 9/1 2/29 1 39 مهر

 3/22 22/92 -9 2/21 آبان

 3/91 9/1 -2/2 2/29 آذر

 9/92 12/7 -9/9 29 دی

 29 92/91 -2/3 2/23 بهمن

 2/91 9/91 -9 2/22 اسفند

 9313 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
 

 

پیشینهتاریخی-5

 ها کوهکه در سینه  ای برجسته های نقشمراکز تمدن بشری است.  ترین کهنفارس یکی از 

، آثار معماری بس ازتاریخ پیش های تپهدر  ونگار پرنقش، ظروف سفالی شده کنده ها صخرهو 

علمی، گواه  های کاوشدر  آمده دست بهزیبا و شگرف، صدها مسجد، برج و بارو و سایر آثار 

 این تمدن کهن است.

مربوط به حدود شش هزار سال قبل،  ازتاریخ پیشصنایع ادوار  های نمونهآثار هنری و 

فارس مربوط به چهار هزار سال پیش،  های کوهستاننقش برجسته دوران عیالمیان در 

تخت جمشید، پاسارگاد، آثار دوران هخامنشی در حدود قرن ششم قبل از میالد، برج 

دوره اشکانیان و آثار دوران ساسانیان که در اغلب  فرد منحصربهرآباد از آثار نو

فارس پراکنده است، نشان از پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ این منطقه  های شهرستان

 دارد.

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

کشور  تمامی بهرا بر این سرزمین نهادند. این کلمه بعدها سکونت اختیار کردند و نام خود 

پرشیا در زبان انگلیسی و پرس و یا پرشین در زبان فرانسه  صورت بهایران اطالق گردید و 
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غیر ایرانی راه یافت. فارس معرف پارس است که امروز به این  های زباناختالف به  باکمیو 

 .گردد میاستان اطالق 
 

 

اهیرـمش-6

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

 ، میراث علمی و ادبی ایران بشمار ها آندامان خود پرورانده است که آثار جاویدان 

به سعدی، حافظ، سیبویه، مالصدرا، منصور حالج،  توان می. از شمار این بزرگان روند می

ی، مهدی حمیدی، میرزا ریز نیرازی، فرصت شیرازی، احمد شی الدین قطبوصال شیرازی، 

، میرزای شیرازی، سیمین دانشور، دکتر صورتگر و شهید صوراسرافیلجهانگیرخان 

 دستغیب اشاره نمود.
 

ذهبـانومـزب-7

مختلف محلی صحبت  های گویشزبان بیشتر مردم اهالی فارس، فارسی است و به 

ستان شامل گویش شیرازی، گویش شهرهای شمالی متداول در ا های گویش. کنند می

زبان  ترین رایج. زبان ترکی بعد از زبان فارسی باشند میفارس، گویش الری و گویش لری 

استان نیز به زبان عربی تکلم  های شهرستان. در بخشی از باشد مینزد اهالی این استان 

 .کنند می

درصد از  35/33، بیش از 1331 بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال

 16/1. حدود باشند میکه اکثریت آنان شیعه  دهند میجمعیت استان را مسلمانان تشکیل 

 12/1درصد مسیحیان و  13/1درصد زرتشتیان،  12/1درصد از جمعیت فارس را کلیمیان، 

ا درصد از جمعیت استان نیز مذهب خود ر 36/1. دهند میدرصد را سایر ادیان، تشکیل 

 .اند ننمودهاظهار 
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 جمعیت و نیروی انسانی

 جمعیت -1

کنترل موالید، عواملی از قبیل باال رفتن سن ازدواج،  باسیاستطی دو دهه اخیر همگام 

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

 کشور است. های استانجمعیت استان همانند دیگر 

 ومیر مرگعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی منجر به کاهش از طرف دیگر توس

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

جمعیت استان را موجب شده است. همچنین تحوالت مذکور، ترکیب سنی جمعیت استان 

وانی جمعیت استان ، ضریب جیادشدهکه طی دوره  ای گونه بهرا نیز دگرگون کرده است 

است. مهاجرت فزاینده  یافته افزایشکاهش چشمگیری یافته و میانگین سنی جمعیت 

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

 :گیرد میو مداقه قرار  موردبررسیادامه شرح تحوالت هر یک از متغیرهای جمعیتی 
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 هم آن در کشورجمعیت استان و س -1-1

، جمعیت این استان معادل 9731بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 است. داده میدرصد از جمعیت کل کشور را تشکیل  71/3نفر بوده که  7393273

 8773333، جمعیت این استان 9731بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

است. نرخ رشد متوسط  شده میرا شامل درصد از جمعیت کل کشور  91/3نفر بوده که 

 .گردد میدرصد محاسبه  03/9معادل  9731-31استان طی دهه  سالیانه جمعیت

نفر  8113313، جمعیت این استان 9712بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

است. نرخ رشد متوسط سالیانه  شده میدرصد از جمعیت کل کشور را شامل  90/3بوده که 

 بینی پیشبر اساس . گردد میدرصد محاسبه  93/9برابر  9731-12استان طی دوره جمعیت 

هزار نفر  8371برابر  9717توسط مرکز آمار ایران، جمعیت استان در سال  آمده عمل به

 .باشد می
 

بوده است.  کیلومترمربعنفر در  1/73برابر  9712تراکم نسبی جمعیت استان در سال 

که در سال  ای گونه به رود میکم تراکم بشمار  های استانردیف استان فارس تقریباً در 

کشور به خود  های استاندر خصوص این شاخص رتبه بیست و سوم را در بین  یادشده

 اختصاص داده است.

نفر در  33/7و  9731نفر در سال  08/8به  9731نفر در سال  21/1بعد خانوار در استان از 

 نفر بوده است. 11/7 ،بعد خانوار در کشور ،9712ر سال است. د یافته کاهش ،9712سال 
 

 به تفکیک مناطق تعداد جمعیت و خانوار استان و کشور-3جدول 

 عنوان
 کشور استان

 بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت

3131 

 30/0 35133511 31111035 11/1 311553 1333113 کل

 31/0 3303351 13301513 31/0 003535 5331333 شهری

 55/1 0003131 51531511 13/1 113313 3311333 روستایی

3131 

 11/0 33113333 31031335 50/0 3155353 0113333 کل

 33/1 35011130 03513330 35/0 300331 5315303 شهری

 13/0 1133333 55511333 01/0 133103 3331313 روستایی

3131 

 11/1 53331303 31303333 33/1 3513133 0133313 کل

 03/1 31053303 11303333 35/1 313300 1313315 شهری

 31/1 1313333 53111113 31/1 135333 3033353 روستایی

 3131و  3131، 3131 های سال: سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ

 



 

 

 09 جمعیت و نیروی انسانی

 تعداد جمعیت استان و کشور به تفکیک مناطق و جنس-5جدول 

 عنوان
 کشور استان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

3131 

 51513333 13333333 31111033 3311333 5331333 1333113 جمع

 33331313 33311151 11131313 311513 3311033 3301335 مرد

 33153131 33135333 53101153 333333 3113313 3333100 زن

3131 

 55511333 03513330 31031335 3331313 5315303 0113333 جمع

 33533351 50133005 11333135 313133 3103333 5510315 مرد

 31301333 51331155 10353051 353331 3111313 5315153 زن

3131 

 53111113 11303333 31303333 3033353 1313315 0133313 جمع

 31335113 53151313 13311333 311113 3135113 5131330 مرد

 31351333 53351151 13500111 313133 3100333 5531300 زن

 3131و  3131، 3131 های سال: سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ

 

 

 سنی های گروهترکیب  نسبت جنسی، میزان شهرنشینی و -1-2

که نسبت به  اند دادهدرصد جمعیت استان را مردان تشکیل  73/12برابر  9712در سال 

درصد جمعیت کشور  88/12برابر  9712است. در سال  یافته کاهش، این نسبت 9731سال 

 .اند دادهرا مردان تشکیل 

صد زن بوده است. این  ازاینفر مرد به  8/927برابر  9731نسبت جنسی در استان در سال 

، 9712است. در سال  یافته کاهشصد زن  ازاینفر مرد به  1/929به  9712شاخص در سال 

تفاوت  ،صد زن بوده است. بررسی فوق ازایمرد به نفر  3/929 ،نسبت جنسی در کشور

 .سازد نمیمحسوسی را در ترکیب جنسی جمعیت استان و کشور آشکار 

 ،9712درصد در سال  3/33به  9731درصد در سال  0/39ضریب شهرنشینی استان از 

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

پدیده  ازآنجاکه. باشد میاز دالیل رشد ضریب شهرنشینی طی دوره مذکور شهر 

خاصی بوده است، پیامدهای ناخواسته بسیاری را  مندی نظامشهرنشینی شتابان و خارج از 

اجتماعی و انواع  های آسیب، گسترش عدالتی بیتوزیع  ازجملهموجب شده است. 

برابر  9731هرنشینی کشور در سال . ضریب شاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی های بحران

 درصد بوده است. 8/39برابر  9712درصد و در سال  1/33
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ادامه سیاست کنترل موالید و مهار رشد جمعیت، ضریب  به دلیل 9731-12طی دوره 

به  9731درصد در سال  1/07این شاخص از  که طوری بهاست.  یافته کاهشجوانی جمعیت 

 است. یافته کاهش 9712درصد در سال  7/00

 همزمان با کاهش ضریب جوانی جمعیت، به سهم جمعیت موردبررسیطی دوره 

درصد در  1/32است. میزان جمعیت این گروه سنی از  شده افزودهساله استان  38-91 

است. تحوالت مذکور در ساختار  یافته افزایش، 9712درصد در سال  9/30به  9731سال 

-98نسبت جمعیت  دیگر عبارت به؛ گی گردیده استسنی جمعیت، باعث کاهش نرخ وابست

درصد در ابتدای دوره به  89ساله، از  91-38ساله و بیشتر به جمعیت  31ساله و جمعیت  2

 درصد در انتهای دوره رسیده است. 3/73

 

 عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان -1-3

اجرت. نرخ باروری و و مه ومیر مرگ، زادوولداز  اند عبارتعوامل مؤثر بر رشد جمعیت  

در یک جامعه  زادوولدمیزان  کننده تعیینتعداد زنان در سنین باروری نیز از عوامل 

. طبیعی است هر چه نرخ باروری و تعداد زنان در سنین باروری زیادتر باشد، باشد می

. نرخ باروری تابعی از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و یابد مینیز افزایش  زادوولدمیزان 

دی جامعه است. ساختار نسبی جمعیت و شرایط بهداشتی و پزشکی جامعه از عوامل اقتصا

 های پدیده. از دیگر دهد میاست که میزان جمعیت را تحت تأثیر قرار  ومیر مرگبر  اثرگذار

 .باشد میجمعیتی مؤثر بر میزان جمعیت، مهاجرت 

 

 باروری زنان -1-3-1

است. عوامل مؤثر در  یافته کاهشدر استان که میزان باروری  دهند مینشان  ها بررسی

. آموزش اند بودههمان عواملی دانست که در سطح کشور مؤثر  توان میکاهش باروری را 

آنان و هزینه باالی پرورش و نگهداری  دیرهنگامدختران تا سطوح باالی تحصیلی، ازدواج 

 .شود میفرزندان از عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری قلمداد 

وه بر عوامل فوق، افزایش ضریب شهرنشینی، اشتغال زنان در خارج از منزل و بهبود عال

 .اند بودهوضعیت زندگی زنان نیز در کاهش میزان باروری مؤثر 

 9731نوزاد در سال  3/9به  9731نوزاد در سال  17/0میزان باروری زنان استان از 

 است. یافته کاهش



 

 

 07 جمعیت و نیروی انسانی

 

 ر استان فارسروند شاخص باروری زنان د -1جدول 

 3131سال  3131سال  عنوان

 3/3 31/5 شاخص باروری زنان

 3131و  3131: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ

 

 

 ازدواج و طالق -1-3-2

است.  شده ثبتمورد طالق در استان  3020مورد ازدواج و  87839تعداد  ،9717در سال 

 ،مورد( 83932) 9710تان نسبت به سال صورت گرفته در اس های ازدواجدر این سال تعداد 

 یافته کاهشدرصد  9/97 ،ها طالقتعداد  همچنین،درصد داشته است.  3/3کاهشی معادل 

مورد در  3020به  9710مورد در سال  1873در استان از  ها طالقتعداد  دیگر بیان به. است

 صورت بهاست. شاخص دیگری که وضعیت ازدواج و طالق را  یافته کاهش ،9717سال 

. میزان این شاخص در استان در باشد می، نسبت طالق به ازدواج دهد میگویاتری نشان 

 1/93و به رقم  بهبودیافته ،9717در سال این نسبت درصد بوده که  02معادل  9710سال 

 درصد(. 02است ) یافته کاهش درصد

بر مناطق ابر 1/9 ،شاخص طالق به ازدواج در مناطق شهری ،دهند میآمارها نشان 

برای مناطق شهری و روستایی  9717میزان این شاخص در سال  .باشد میروستایی استان 

زندگی شهری  های پیچیدگیدرصد بوده است. مشکالت و  3/97و  1/91استان به ترتیب 

 (.8)جدول  باشد میعوامل بروز این پدیده  ازجملهنسبت به زندگی روستایی 

 
 در نقاط شهری و روستایی استان دهش ثبتازدواج و طالق  -0جدول 

 3131سال  3135سال  عنوان

 جمع استان

 01033 03331 ازدواج

 3515 3013 طالق

 3/33 51 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 مناطق شهری

 13333 03333 ازدواج

 3531 3351 طالق

 3/33 3/51 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

مناطق 

 روستایی

 3530 1333 ازدواج

 335 331 طالق

 3/31 3/31 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 3131و  3135 های سال: سالنامه آماری استان فارس، مأخذ
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 شده ثبتمیـزان متولدین  -1-3-3

، نشان از 9731-17طی دوره زمانی  شده ثبتبررسی روند زمانی تعداد متولدین  

نتیجه  ،مذکور دارد. این روند درصدی این شاخص طی دوره 23/0کاهش متوسط ساالنه 

و عواملی از قبیل باال رفتن سن ازدواج، افزایش هزینه کنترل موالید  های سیاست اعمال

تربیت و رشد کودکان، افزایش تحصیالت زنان، توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و 

متولدین  تعداد. باشد میگردیده است  نوزادان ومیر مرگدرمانی که منجر به کاهش 

 0/7 افزایش، از 9710مورد بوده که نسبت به سال  33038برابر  9717 در سال شده تثب

 (.1درصدی برخوردار بوده است )جدول 

 
 در استان فارس شده ثبتمتولدین -1جدول  

 متولدین پسر و دختر سال

3131 313313 

3131 35113 

3133 33033 

3133 30310 

3131 31311 

3133 30311 

3135 33351 

3131 33133 

3130 35133 

3131 30333 

3133 33133 

3133 33133 

3133 31353 

3133 33331 

3131 31303 

3133 35313 

3135 30133 

3131 33530 

 3131، سال فارس : سالنامه آماری استانمأخذ 

 

 

 



 

 

 01 جمعیت و نیروی انسانی

 ومیر مرگمیزان  -1-3-4

واقعه بوده که  00719، برابر 9717استان در سال  شده ثبت ومیرهای مرگتعداد  

 ومیر مرگنرخ  ،9717درصد داشته است. در سال  9معادل  افزایشی ،9710نسبت به سال 

است  نیافته تغییری ،9719در هزار نفر جمعیت بوده که نسبت به سال  3/8استان برابر 

 (.3)جدول 

 
 در استان فارس شده ثبت ومیرهای مرگتعداد -3جدول 

 3131سال  3135سال  عنوان

 55131 55311 (واقعه) ومیر مرگاد تعد

 3/0 3/0 (نفر در هزار) ومیر مرگنرخ 

 3131: سالنامه آماری استان فارس سال مأخذ

 

 

 

 مهـاجرت -1-3-5

سکونتی انسان از  وانتقال نقلمهاجرت یک پدیده جمعیت شناختی است که به  

ه شرایط اقتصادی، ک هایی سرزمین. مردم غالباً از شود میمکانی به مکان دیگر مربوط 

 های جاذبهو به مناطقی که دارای  شوند میاجتماعی و فرهنگی آن نامساعد است خارج 

 باالتر و شرایط اجتماعی، اقتصادی بهتری است مهاجرت  دستمزدهایشغلی بهتر، 

ت جمعیتی وانتقاال نقلگذشته شاهد نوسانات زیادی در  های دهه. استان فارس در کنند می

بوده ولی در دو  مهاجرپذیر، استانی 9731تا  9781 های سالن استان طی بوده است. ای

 است.  شده تبدیلبه استانی مهاجر فرست  9731-31و  9731-31دهه 

عواملی از قبیل پایین بودن تمرکز  دهند مینشان  صورت گرفته در استان، های پژوهش

 اند بودهعواملی  ازجمله کمبود شغل ، کمبود آب وسالی خشکصنایع بزرگ،  ویژه بهصنایع 

 منفی گردد. ،که باعث شده خالص مهاجرت در استان

مهاجر فرست کشور بوده است اما با  های استاناز  9781استان فارس پیش از سال  

کشاورزی، گردشگری، توریستی، فرهنگی و آموزشی  های قابلیتو  ها ظرفیتافزایش 

تا  9711 های سال. در فاصله شود میه مهاجرت به استان تغییرات چشمگیری دید درروند

خدماتی استان و همچنین جنگ تحمیلی، مهاجرپذیری  های تواندر ادامه افزایش  9731

خاتمه جنگ و برگشتن تعداد زیادی  به خاطر 9731تا  9731آن ادامه یافته است. در دهه 
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 های انتوافزایش  دررونداز مهاجران جنگی به موطن خود و همچنین عدم توجه کافی 

 صنعتی و خدماتی، این استان مهاجر فرست شده است.

که  گونه همانتداوم داشته است.  9731-31مهاجر فرستی استان همچنان در دهه روند 

استان کشور مهاجر فرست و  09استان فارس نسبت به  گردد می( مشاهده 3در جدول )

همچون ایالم، بوشهر  هایی استانبوده است. حتی نسبت به  مهاجرپذیراستان  1نسبت به 

. اری وضعیت مهاجر فرستی داشته استو کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختی

همچون دهه پیشین استانی مهاجر فرست بوده  9731-31استان فارس در دهه  درمجموع

 است.

آمار خارجی ) های مهاجرتاز  نظر صرف، استان فارس، 9731-12 ساله پنج دورهطی 

رت از خارج کشور به داخل استان در سرشماری موجود ولی مهاجرت از استان به مهاج

بوده است. میزان مهاجرت خالص  مهاجرپذیر.(، استانی باشد میخارج از کشور، موجود ن

 71873( برابر اظهارنشدهبدون احتساب مزبور ) دورهدرون کشوری در استان فارس طی 

استان،  3و نسبت به  مهاجرپذیراستان کشور،  00نفر بوده است. استان فارس نسبت به 

گیالن، ایالم، بوشهر، زنجان،  های استانمهاجر فرست بوده است. استان فارس نسبت به 

کشور،  های استانمهاجر فرست و نسبت به مابقی سمنان، یزد، قزوین و خراسان جنوبی، 

 (3جدول )بوده است.  مهاجرپذیر

 



 

 

 03 جمعیت و نیروی انسانی

 

 

 3131-31شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره  ارجمهاجران واردشده و خ -3جدول 

 استان
به  واردشدهمهاجران 

 استان فارس

از  شده خارجمهاجران 

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

وضعیت استان فارس نسبت 

 ها استانبه سایر 

 مهاجر فرست -103 5133 3313 مرکزی

 مهاجر فرست -333 5303 5531 گیالن

 مهاجر فرست -053 5103 5353 مازندران

آذربایجان 

 شرقی
 مهاجر فرست -333 1503 1133

 مهاجر فرست -310 3333 3313 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 333 3301 5333 کرمانشاه

 مهاجرپذیر 0111 33130 53050 خوزستان

 مهاجرپذیر 515 3330 3333 کرمان

 مهاجر فرست -3315 1051 1331 خراسان رضوی

 مهاجر فرست -3333 55151 31313 اصفهان

و سیستان 

 بلوچستان
 مهاجرپذیر 3101 0130 1333

 مهاجرپذیر 111 333 3150 کردستان

 مهاجرپذیر 310 5130 5333 همدان

چهارمحال و 

 بختیاری
 مهاجر فرست -3333 1535 5111

 مهاجرپذیر 3135 3353 5313 لرستان

 مهاجر فرست -311 315 033 ایالم

کهگیلویه و 

 بویراحمد
 مهاجر فرست -333 35311 35133

 مهاجر فرست -0313 53333 50331 بوشهر

 مهاجر فرست -053 353 113 زنجان

 مهاجر فرست -313 3103 135 سمنان

 مهاجر فرست -1303 31333 3333 یزد

 مهاجر فرست -1333 55103 33313 هرمزگان

 مهاجر فرست -30015 13113 53133 تهران

 مهاجر فرست -353 313 313 اردبیل

 مهاجر فرست -333 5033 3331 قم

 مهاجر فرست -133 333 133 قزوین

 مهاجر فرست -311 3131 333 گلستان

 مهاجرپذیر 313 003 131 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -113 131 555 خراسان جنوبی

 مهاجرپذیر 50051 - 50051 خارج از کشور

 مهاجرپذیر 5153 - 5153 اظهارنشده

 3131سال  و مسکن: سرشماری عمومی نفوس مأخذ
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 3131-31شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره  مهاجران واردشده و خارج -3جدول 

 استان
به  واردشدهمهاجران 

 استان فارس

از  شده خارجمهاجران 

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 ها استان نسبت به سایر

 ذیرمهاجرپ 33 353 331 مرکزی

 مهاجر فرست -33 333 333 گیالن

 مهاجرپذیر 303 355 331 مازندران

 مهاجرپذیر 111 135 3355 آذربایجان شرقی

 مهاجرپذیر 311 030 133 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 533 333 331 کرمانشاه

 مهاجرپذیر 3101 1531 3353 خوزستان

 مهاجرپذیر 013 1111 1313 کرمان

 مهاجرپذیر 131 3013 3310 خراسان رضوی

 مهاجرپذیر 3151 1333 3515 اصفهان

 مهاجرپذیر 5311 3315 1315 و بلوچستانسیستان 

 مهاجرپذیر 531 133 133 کردستان

 مهاجرپذیر 331 151 3531 همدان

 مهاجرپذیر 133 113 3133 بختیاریچهارمحال و 

 مهاجرپذیر 133 331 3115 لرستان

 ر فرستمهاج -31 151 535 ایالم

 مهاجرپذیر 5131 5301 0311 کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -5330 35150 3111 بوشهر

 مهاجر فرست -51 333 333 زنجان

 مهاجر فرست -313 131 513 سمنان

 مهاجر فرست -3133 1103 5003 یزد

 مهاجرپذیر 5351 3350 3103 هرمزگان

 مهاجرپذیر 5133 1351 3333 تهران

 مهاجرپذیر 513 331 3550 البرز

 مهاجرپذیر 333 333 535 اردبیل

 مهاجرپذیر 511 351 3351 قم

 مهاجر فرست -3 501 513 قزوین

 مهاجرپذیر 55 010 053 گلستان

 مهاجرپذیر 0 333 515 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -33 113 535 خراسان جنوبی

 - - - 3150 خارج از کشور

 - - - 11533 اظهارنشده

 3131سال  و مسکن: سرشماری عمومی نفوس مأخذ

 



 

 

 01 جمعیت و نیروی انسانی

 جمعیت عشایری استان -1-4

ایل عشایری استان،  ترین بزرگ، باشد میمهم عشایری ایران یکی از مناطق  ،استان فارس

 دره شوری، کشکولی،  های بانامایل قشقایی است. این ایل دارای شش طایفه 

 .باشد میتیره  723شش بلوکی، فارسیمدان و عمله و 

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

است. سومین گروه عشایر استان،  گرفته شکلعرب، اینانلو، بهارلو، نفر و باصری  های نام

. عالوه بر این سه باشد میبکش، جاوید، رستم و دشمن زیاری  های طایفهایل ممسنی با 

چون کوهمره، قرایی، خلج، شاهسون، افشار و ... در  تری کوچک گروه، طوایف مستقل و

 فارس حضور دارند.

نفر  970081نفر جمعیت قشالق و  983312، شامل 9733جمعیت عشایری استان در سال 

خانوار ییالقی را در برداشته  08302خانوار قشالقی و  03031جمعیت ییالق بوده که 

درصد( بسر  23/00عشایر در شهرستان اقلید )است. در دوره ییالق بیشترین جمعیت 

درصد(،  33/92درصد(، سپیدان ) 37/93شیراز ) های شهرستان. بعد از اقلید برند می

 39/1درصد(، مرودشت ) 73/3درصد(، ممسنی ) 30/3درصد(، فیروزآباد ) 37/3بوانات )

یر در دوره درصد( به ترتیب دارای باالترین سهم جمعیت عشا 21/7درصد( و پاسارگاد )

 . شهرستان استهبان در دوره ییالق، جمعیت عشایری ندارد.باشند میییالق 

درصد( ساکن  17/07در دوره قشالق بیشترین جمعیت عشایر در شهرستان ممسنی )

درصد دومین شهرستان  10/97. سپس شهرستان فراشبند با سهمی معادل باشند می

کازرون  های شهرستاندو شهرستان،  ینازا پس .باشد میجمعیت عشایر قشالق  ازلحاظ

درصد( بیشترین جمعیت عشایر را در دوره قشالق در خود  79/3درصد( و الر ) 03/90)

 (1جدول ) . شهرستان آباده در دوره قشالق، جمعیت عشایری ندارد.اند داده جای



 3131سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                             
 

 

72 

  -الق و قشالقیی های دورهتعداد خانوارها و میزان جمعیت عشایری به تفکیک شهرستان در -3جدول 

 3133سال 

 شرح

 

 شهرستان

 دوره قشالق دوره ییالق

 خانوار
 جمعیت

 (نفر)

درصد سهم 

 جمعیت
 خانوار

 جمعیت

 (نفر)

درصد سهم 

 جمعیت

 311 303331 53533 311 315503 50351 کل استان

 1 1 1 11/3 3335 130 آباده

 13/3 3311 115 33/1 331 331 ارسنجان

 30/3 3335 103 1 1 1 استهبان

 10/1 13 31 13/55 53335 1133 اقلید

 33/1 515 13 31/3 33103 5530 بوانات

 55/1 150 13 11/1 0115 313 پاسارگاد

 33/1 3133 3333 31/3 3151 531 جهرم

 05/1 351 310 33/5 1130 333 خرم بید

 11/1 3013 3133 15/1 50 1 خنج

 5/0 3511 3331 13/3 3313 153 داراب

 35/5 0331 313 31/3 5113 133 دشت زرین

 30/1 3501 553 33/31 30353 5111 سپیدان

 13/1 313 331 33/1 3313 550 سروستان

 33/0 3333 3333 31/33 50313 0311 شیراز

 50/5 1131 333 33/3 5513 053 فسا

 15/31 33333 1315 33/1 503 11 فراشبند

 53/1 3311 3133 35/3 33133 5113 فیروزآباد

 33/3 3331 3333 51/1 153 13 قیر و کارزین

 53/35 33355 1101 13/3 3000 533 کازرون

 13/3 31313 5131 33/3 3110 535 الر

 3 3035 531 11/1 331 311 المرد

 31/1 313 531 33/1 3031 3010 مرودشت

 51/1 133 33 1 1 1 مهر

 11/51 10333 1313 13/3 3313 3351 ممسنی

 15/3 3310 015 55/1 531 10 نی ریز

 نتایج مقدماتی -3133: سرشماری اجتماعی، اقتصادی عشایر کوچنده مأخذ

 

 

 

 

 

 



 

 

 79 جمعیت و نیروی انسانی

 نیروی انسانی های شاخصاشتغال، بیکاری و  -2

و بیشتر استان که همان جمعیت در سن کار است، معادل  ساله ده، جمعیت 9712در سال 

نفر  9833371 ،وده است. از این تعدادب (درصد کل جمعیت استان 1/38)نفر  7127378

برابر  یادشدهنرخ فعالیت استان در سال  ،. بر این اساسباشند میرفعال آن فعال و بقیه غی

 ،درصد و برای مناطق روستایی 7/73 ،درصد بوده، این نرخ برای مناطق شهری 3/73

 درصد بوده است. 9/71

. بر این اند بودهنفر آن بیکار  081113در سال مذکور از کل جمعیت فعال استان معادل 

درصد  3/93 ،درصد بوده، این نرخ برای مناطق شهری 1/93 ،نرخ بیکاری در استان ،اساس

 .(92جدول )درصد بوده است  0/91 ،و برای مناطق روستایی
 

 3131در سال  های نیروی انسانی شاخص-31جدول 

و غیر  مناطق روستایی مناطق شهری کل استان عنوان

 نساک

 3513153 5331313 1311310 و بیشتر ساله دهجمعیت 

 3/31 3/31 3/30 و بیشتر ساله دهدرصد جمعیت 

 031331 330150 3033313 جمعیت فعال

 3/13 1/13 3/13 (درصد)نرخ فعالیت 

 031130 333313 3553331 تعداد شاغلین

 3/30 1/35 3/31 (درصد)نرخ اشتغال 

 31303 331331 503113 تعداد بیکاران

 5/31 3/33 3/33 (درصد)نرخ بیکاری 

 3131سال  ،و مسکن: سرشماری عمومی نفوس مأخذ
 

تغییرات ، 9731-12 دورهاقتصادی در  های بخش برحسبررسی ترکیب اشتغال ب 

ترکیب  دیگر عبارت به؛ سازد میآشکار  ،تار اقتصادی استانبسیار ناچیزی را در ساخ

 مذکور تقریباً ثابت مانده است. ساله پنجدوره استان در اقتصادی  های بخشل در اشتغا

 (99جدول )
 

 3131و  3131 های دورهاقتصادی طی  های بخشسهم شاغلین استان در -33جدول 

 اقتصادی های بخش
 (درصد)سهم شاغلین 

 3131سال  3131سال 

 3/53 30/55 کشاورزی

 5/51 13/53 و معدنصنعت 

 3/11 03/03 خدمات

 3131 و 3131 های سال و مسکنرشماری عمومی نفوس : سمأخذ
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 «9717سال اشتغال و بیکاری خانوار،  های ویژگی» گیری نمونهاساس نتایج طرح  بر 

 8/37اقتصادی فعال و بقیه ) ازلحاظدرصد آن  3/73 ،نمونه استان فارس، از کل جامعه

شهری و روستایی  نرخ فعالیت برای مناطق ،. در سال مذکوراند بوده غیرفعالدرصد( 

درصد  3/92و  0/30به ترتیب  وزناندرصد و برای مردان  8/73و  1/71ترتیب  استان به

 (90بوده است. )جدول 

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

ان زن طورکلی به هرچند. سازد مینمایان  وزنانشکاف زیادی را بین نرخ مشارکت مردان 

اما امروزه  دارند عهدهفرزندان و مدیریت منزل را به  تربیتما نقش اساسی در  جامعه

مهم توسعه  های شاخصیکی از  عنوان بهاقتصادی  های فعالیتمیزان مشارکت زنان در 

 .گردد میانسانی محسوب 
 

در نقاط وضع فعالیت و جنس  برحسب 3131ساله و بیشتر در سال  31توزیع نسبی جمعیت  -35جدول 

 شهری و روستایی )درصد(

 شرح
و  ساله دهجمعیت 

 بیشتر

 ازنظر غیرفعالجمعیت  اقتصادی ازنظرجمعیت فعال 

 بیکار شاغل جمع اقتصادی

 0/31 1/0 3/15 3/13 311 کل استان

 3/13 3/1 1/13 5/35 311 مرد

 0/33 0/1 5/3 3/31 311 زن

 3/30 3/1 3/11 3/11 311 نقاط شهری

 3/33 0/1 11 0/13 311 وستایینقاط ر
 3131: سالنامه آماری استان، سال مأخذ

 

برابر  ،9717از کل جمعیت فعال جامعه نمونه در سال نتایج طرح مذکور  بر اساس 

 وزنان. نرخ بیکاری برای مردان اند بودهدرصد( بیکار  8/90درصد آن شاغل و بقیه ) 3/33

 (97ده است. )جدول درصد محاسبه گردی 1/79و  9/1به ترتیب 
 

 3131جنس در سال  برحسببیشتر ساله و  31بیکاری در جمعیت فعال  نرخ اشتغال و -31جدول 
 نرخ بیکاری نرخ اشتغال جمعیت فعال شرح

 0/35 3/33 311 کل استان

 3/3 3/31 311 مرد

 3/13 3/33 311 زن
 3131: سالنامه آماری استان، سال مأخذ

 



 

 

 77 جمعیت و نیروی انسانی

عمده اقتصادی در  های بخش برحسبن جامعه نمونه استان بررسی توزیع نسبی شاغال

 3/72 بخش کشاورزی، درصد در 3/02این شاغلین،  از کلکه  دهد مینشان  ،9717سال 

 .اند بودهدرصد در بخش خدمات مشغول فعالیت  3/83بخش صنعت و معدن و  درصد در

 (98جدول )

 
عمده فعالیت  های گروه برحسبنمونه استان فارس  و بیشتر جامعه ساله دهتوزیع نسبی شاغالن  -30جدول 

 3131در سال 
 خدمات صنعت و معدن کشاورزی جمع عنوان

 3/03 3/11 3/51 311 کل استان )مرد و زن(

 3/03 1/13 3/53 311 مرد

 3/31 3/51 3/35 311 زن
 3131: سالنامه آماری استان، سال مأخذ
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 53 بودجه و درآمدهای استان

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و درآمدهاي استان بودجه

 بودجه عمرانی استان -1

از محل  استان )عمرانی( ای سرمایه های داراییاعتبارات مصوب تملک  ،3535در سال 

میلیون  1005533 برابر میلیون ریال و تخصیص آن 33035303برابر  درآمدهای عمومی

 1035333عملکرد اعتبارات عمرانی مبلغ ( بوده است. میزان درصد 5/15)معادل ریال 

. میزان تخصیص بوده استدرصد از میزان تخصیص  0/33میلیون ریال بوده كه برابر 

و عملکرد اعتبارات  درصد 8/38 برابر با 3535در سال  )جاری( ای هزینهاعتبارات 

 (.3جدول ) بوده است درصد 8/33نیز در این سال  ای هزینه
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 میلیون ريال 3113-3131: ه استانیخالصه بودج -3جدول 
 3131 3131 3133 3131 3113 شرح

  مصوب

 322١2311 3311323١ 331121١1 31932133 3129129 ها دريافتی

 31311١12 31121391 ١211١3١ 29١9١11 2121193 درآمدهای استانی از محل

 3212132 3121223 1921993 2313311 22311١١ از محل درآمدهای ملی

 322١2311 3311323١ 331121١1 31932133 3129129 ها ختیپردا

 11١1913 1331911 1١13112 1313211 1133311 ای هزينه

 31١112١3 1132332 1231222 ١212211 921١339 ای سرمايه های دارايیتملک 

  تخصیص

 3222١191 31111111 ١12١329 1121331 ١391119 ها دريافتی

 3222١191 31111111 ١12١329 22١1939 232323١ از محل درآمدهای استانی

 1 1 1 1١١123١ 1131١13 از محل درآمدهای ملی

 3123١١21 9193312 23١2912 1121331 ١391119 ها پرداختی

 1112221 13١1213 1922211 1921211 1139211 ای هزينه

 9١١1113 1133239 1113139 2212211 2292١11 ای سرمايه های دارايیتملک 

  ملکردع

 3222١191 31111111 ١12١329 111١311 ١393939 ها دريافتی

 3222١191 31111111 ١12١329 22١1939 232323١ از محل درآمدهای استانی

 1 1 1 1١99212 1131333 از محل درآمدهای ملی

 3111١212 9111193 23١2111 111١311 ١393939 ها پرداختی

 1222131 13١١399 1922211 1921211 1139211 ای هزينه

 9١21332 1122132 1113131 22١1221 2292121 ای سرمايه های دارايیتملک 

 3535استان، سال  آماریمأخذ: سالنامه 

 

 

 و عمرانی اي هزینهاعتبارات  -2

 5334533 ابراستان از محل درآمد عمومی بر ای هزینهاعتبارات عملکرد  ،3535در سال 

 3535 در سال استان اجرایی های دستگاهرد اعتبارات جاری عملک. استمیلیون ریال بوده 

و سازمان مسکن ، 3533در سال الزم به ذكر است كه است. شده ارائه 2در جدول 

ادغام گردیده و تحت عنوان اداره كل راه و  باهمو اداره كل راه و ترابری  شهرسازی

ادغام و تحت عنوان اداره  همبااداره كل كار و امور اجتماعی و اداره كل تعاون  شهرسازی،

و سازمان صنایع و معادن با سازمان بازرگانی ادغام و تحت  و رفاه اجتماعی كار كل تعاون،

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



 

 

 50 بودجه و درآمدهای استان

 )میلیون ريال(   های اجرايی از محل درآمد عمومی عملکرد اعتبارات جاری دستگاه -1جدول 

 3131 اجرايی دستگاه

 1222131 جمع

 32923 استانداری

 13129 احوال ثبتاداره کل 

 1١1122 و امالک اسناد ثبتاداره کل 

 21212 اداره کل اوقاف و امور خیريه

 1 اداره کل امور مالیاتی فارس

 13391 اداره کل بازرسی و نظارت

 91199 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 13١211 و تربیتی تأمینیو اقدامات  ها انزنداداره کل 

 11122 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 39321 اداره کل ورزش و امور جوانان فارس

 311231 اداره کل دامپزشکی

 393١12 اداره کل منابع طبیعی

 1129١ زيست محیطاداره کل حفاظت 

 311223 اداره کل راه و شهرسازی فارس

 92913 راه و شهرسازی الرستان اداره کل

 32193 و رفاه اجتماعی کار اداره کل تعاون،

 ١3123 اداره کل امور عشاير

 12293 اداره کل هواشناسی

 1 شورای عالی حوزه علمیه قم

 1 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 1 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 1 دانشگاه پیام نور

 1 دگی سپاه فجر فارسبسیج سازن

 1 جامعه المصطفی العالمیه

 1 امام خمینی )ره( پژوهشیو  آموزشیسسه وم

 1 عمومی کشور های کتابخانهنهاد 

 1 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 1 اداره کل گمرک

 1 نیروی انتظامی

 32211 بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

 ١19١1 انتقال خون فارس اداره کل

 1 فارس احمر هاللعیت جم

 331321 فارس وپرورش آموزشسازمان 

 311211 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 112199 بهزيستی اداره کل
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 )میلیون ريال(  های اجرايی از محل درآمد عمومی عملکرد اعتبارات جاری دستگاه -1جدول ادامه 

 3131 دستگاه اجرايی

 2١112 اداره کل پزشکی قانونی

 2١31١١ ان جهاد کشاورزیسازم

 21291 سازمان امور اقتصادی و دارايی

 23311 سازمان تبلیغات اسالمی

 2219 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 1 بنیاد شهید و امور ايثارگران اداره کل

 331111 و گردشگری فارس دستی صنايعسازمان میراث فرهنگی، 

 31331١ شرکت آب و فاضالب روستايی فارس

 1 فارس ای منطقهشرکت سهامی سازمان آب 

 1 شهرداری شیراز

 1 و درمانی فارس بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 1 دانشگاه شیراز

 1 مرکز فارس صداوسیمایسازمان 

 33231 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

 1 ای حرفهفنی و  اداره کل آموزش

 3535سال استان،  آماریمأخذ: سالنامه 

 

 1035333 ابرعمرانی استان از محل درآمد عمومی برعملکرد اعتبارات  3535در سال 

 داشتهدرصد  3/338 به میزان افزایش چشمگیری ریال بوده كه نسبت به سال قبل میلیون

شركت  مربوط به ،بیشترین سهم اعتبارات عمرانی از كل اعتبارات عمرانی استاناست. 

(، درصد 3/8) اداره کل راه و شهرسازی فارس درصد(، 8/30ارس )ف ای منطقهسهامی آب 

)جدول  بوده استدرصد(  0/4) استان های شهرداریدرصد( و  3/1) شركت آبفا روستایی

5.) 
 

 (های اجرايی از محل درآمد عمومی )میلیون ريال عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه -1جدول 

 3131 اجرايی دستگاه

 9١21332 جمع

 321922 انداریاست

 1131 احوال ثبتاداره کل 

 1323 و امالک اسناد ثبتاداره کل 

 113 اداره کل دادگستری

 33113١ اداره کل اوقاف و امور خیريه

 132 اداره کل امور مالیاتی فارس

 21112 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 33١111 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس



 

 

 53 بودجه و درآمدهای استان

 ()میلیون ريال       های اجرايی از محل درآمد عمومی  عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه -1ل جدوادامه 

 3131 دستگاه اجرايی

 331١21 اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

 12213 اداره کل دامپزشکی

 93222 اداره کل منابع طبیعی

 39١11 زيست محیطاداره کل حفاظت 

 911291 فارس اداره کل راه و شهرسازی

 113111 اداره کل راه و شهرسازی الرستان

 19293 اداره کل امور عشاير

 31331 و نظارتاداره کل بازرسی 

 3119 اداره کل هواشناسی

 31311 ای حرفهاداره کل آموزش فنی و 

 132 استان های پايانهو  ای جاده ونقل حملاداره کل 

 ١11 اداره کل پست

 1 کل اطالعات اداره

 119١3 کار و رفاه اجتماعی استان فارس ،اداره کل تعاون

 31933 اداره کل گمرک

 1 فارس های فرودگاهاداره کل 

 11199 و تربیتی تأمینیو اقدامات  ها زنداناداره کل 

 1 اداره کل بیمه سالمت

 133191 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 32111 دفاع مقدس های ارزشبنیاد حفظ آثار و نشر 

 9223 انتقال خون فارس آموزشی ای منطقهپايگاه 

 121 پارک علمی و تحقیقاتی استان فارس

 1 جهاد دانشگاهی

 11١33 فارس احمر هاللجمعیت 

 ١3١11 دانشگاه شیراز

 1 طبیعی داراب و منابعدانشکده کشاورزی  -دانشگاه شیراز

 13121 دانشگاه صنعتی شیراز

 1 مرکز آموزش عالی کازرون

 1١1211 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

 12١١2 دانشکده علوم پزشکی و خدمات...فسا

 1199١ دانشکده علوم پزشکی و خدمات...جهرم

 1929 مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 ١121 دانشگاه پیام نور

 211 ديوان محاسبات

 1 فارس یدست صنايعسازمان 

 1 سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی

 2321 اداره کل پزشکی قانونی
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 ()میلیون ريال       های اجرايی از محل درآمد عمومی  عملکرد اعتبارات عمرانی دستگاه -1جدول ادامه 

 3131 دستگاه اجرايی

 1 سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.

 3112 ايیامور اقتصادی و دار اداره کل

 13313 و گردشگری صنايع سازمان میراث فرهنگی،

 39293١ وپرورش آموزشسازمان 

 91331 بهزيستی اداره کل

 119231 سازمان جهاد کشاورزی

 1 آوری فنعلوم و  رسانی اطالع ای منطقهمرکز 

 1 جمهوری اسالمی آهن راهشرکت سهامی 

 1121 کشور های فرودگاهشرکت مادر تخصصی 

 21191 علمیه های حوزهای عالی شور

 2112 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 19113 سازمان تبلیغات اسالمی

 121 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی فارس

 13112 سازمان بنیاد شهید و امور ايثارگران

 1 علمی و صنعتی های پژوهشسازمان 

 1121 فارس ای منطقهشرکت سهامی برق 

 913191 الب روستايیشرکت آب و فاض

 3112199 ای منطقهشرکت سهامی سازمان آب 

 231112 شرکت آب و فاضالب فارس

 1 شرکت مخابرات فارس

 31١21١ شرکت آب و فاضالب شیراز

 331111 صنعتی های شهرکشرکت سهامی 

 ١911 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

 ١132 1شرکت سهامی غله و بازرگانی منطقه 

 1 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

 39119 شرکت ملی گاز استان فارس

 32293 شرکت سهامی توزيع برق استان فارس

 31١3 شرکت سهامی توزيع برق شیراز

 13١312 استان های شهرداری

 ١1123 جمهوری اسالمی ايران صداوسیمای

 29113 فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس

 2911 پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون 

 13١1 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 1 یفنّاورعلوم و  ای منطقهکتابخانه 

 122 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 1 عمومی های کتابخانه اداره کل

 3111 ملی جمهوری اسالمی و کتابخانهاسناد  مرکز



 

 

 43 بودجه و درآمدهای استان

 ()میلیون ريال       های اجرايی از محل درآمد عمومی  نی دستگاهعملکرد اعتبارات عمرا -1جدول ادامه 

 3131 دستگاه اجرايی

 13319 شهرسازیوزارت راه و 

 3111 و اکتشافات معدنی کشور شناسی زمینسازمان 

 1 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 312١ سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس

 32993 ارتش -بسیج های هزينه–انقالب اسالمی ستاد مشترک سپاه پاسداران 

 321 ديوان محاسبات کشور

 113 حکومتی تعزيرات اداره کل

 1123 دانشگاه علوم پزشکی الرستان

 191 دانشگاه علمی کاربردی

 313١ ای حرفهدانشگاه فنی و 

 223 سازمان قضايی نیروهای مسلح

 33221 تیو تأسیسات عمومی دول ها ساختمانسازمان مجری 

 1231 مرکز آموزش عالی استهبان

 1132 عمومی کشور های کتابخانهنهاد 

 3333 وزارت اطالعات

 3131استان، سال  آماریمأخذ: سالنامه 
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 استاندرآمدهاي عمومی  -3

نسبت  كهمیلیون ریال بوده  34440212استان عملکرد درآمدهای عمومی  3532در سال 

 از درآمدهای استان یمالیاتسهم درآمدهای  .است یافته یشافزادرصد  3/43به سال قبل 

. میزان است یافته افزایشكه نسبت به سال قبل  بودهدرصد  0/83 برابر، 3535 در سال

درآمدهای عمومی استان به تفکیک نوع درآمد و همچنین میزان برآورد، مصوب و 

 است. شده ارائه 4تخصیص در جدول 

 

 میلیون ريال 3131-31ستانی: درآمدهای عمومی ا -2جدول 

 3131 3131 3133 3131 شرح

 31311١12 31121391 ١211١3١ 29١9١11 برآورد(اول )مصوب  

 331١1133 112١13١ 92١9111 2131931 درآمدهای مالیاتی

 1931131 1113212 1129131 32١1111 ها شرکتمالیات -بند اول 

 1123113 1323131 1213١١1 3293232 مالیات بر درآمد-بند دوم 

 231111 229123 111111 111113 مالیات بر ثروت-بند سوم 

 1 1 1 1 مالیات بر واردات-بند چهارم 

 2112229 13111١9 322١9١9 911132 مالیات بر کاال و خدمات-بند پنجم 

 3132 11221 11١11 1221١ درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 313١١1 912191 212191 132١39 ات و فروش کاالدرآمدهای حاصل از خدم

 123321 212919 13939١ 3١2221 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 339293 29121 91332 2131١ درآمدهای متفرقه

 312 133 1132 1131 ای سرمايه های دارائیواگذاری 

 3222١191 31111112 ١12١329 22١1939 )عملکرد(

 31112911 1222323 2123922 291١١١1 درآمدهای مالیاتی

 1222912 122113١ 32١1132 3223313 ها شرکتمالیات -بند اول 

 1١19191 1١92929 1111123 3191331 مالیات بر درآمد-بند دوم 

 2311١3 11122١ 121331 193123 مالیات بر ثروت-بند سوم 

 1 1 1 1 مالیات بر واردات-بند چهارم 

 2221121 132١313 3221311 319111١ بر کاال و خدماتمالیات -بند پنجم 

 12113 12293 33119 3١111 درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت

 3١2399 111221 991113 231329 درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کاال

 312213 ١1١113 2221١1 122111 درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات

 3293١١ 313١12 29322 2١331 درآمدهای متفرقه

 32 111 12221 11١93 ای سرمايه های دارائیواگذاری 
 3131استان، سال  آماریمأخذ: سالنامه 



 

 

 

 34 بانکداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 داریـبانک

توسط شبکه بانکی  گذاران سرمایهو اعطای آن به  ها سپردهخلق پول از طریق جذب 

خصوصی و هدایت آن  انداز پس. بدین ترتیب که سیستم بانکی با تجهیز گیرد میصورت 

تولیدی را موجب  های ظرفیت، نهایتاً گسترش زا اشتغالتولیدی و  های فعالیتدر مسیر 

بنابراین هر چه گردش پول بیشتر از طریق سیستم بانکی صورت گیرد، اقتصاد ؛ گردد می

میزان  ها شاخص ترین مهمدارای عملکرد بهتری خواهد بود. در این رابطه یکی از 

در استان  ها سپردهکه روند زمانی جذب  دهند مینشان  ها بررسی. باشد می گذاری سپرده

 روند رضایت بخشی بوده است.
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 ها بانکی مردم نزد ها سپرده -1

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

اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک  مؤسساتدولتی، خصوصی و همچنین  های بانک

میلیارد ریال بوده است. بررسی روند زمانی میزان  473363برابر  ،3434مرکزی در سال 

استان در جذب  های بانکحکایت از موفقیت نسبی  ،3437-34ی دوره ط ها سپرده

 3/32 ،طی دوره مذکور ها سپردهحجم  ی ساالنهی مردم دارد. نرخ رشد متوسط ها سپرده

این متغیر طی همین دوره،  ی متوسط ساالنه . در سطح کشور میزان رشدباشد میدرصد 

ی بانکی استان در سال ها سپردهدرصد بوده است. همچنین درصد افزایش میزان  3/33

درصد محاسبه گردیده است. درصد افزایش این  3/43برابر  3433نسبت به سال  3434

در  دیگر عبارت بهدرصد بوده است.  6/33معادل  یادشدهشاخص در سطح کشور طی دوره 

 بوده است. باالتردر استان از کشور  ها سپردهجذب  درزمینۀ ها بانکعملکرد  ،3434سال 

 دهد مینشان  ،3437-34ی بانکی استان نسبت به کشور طی دوره زمانی ها سپردهسهم 

ولی در فاصله  روندی کاهنده داشته، 3433تا سال  یادشدهدوره  که میزان این شاخص طی

درصد در سال  4/3میزان این شاخص از  ، روندی فزاینده داشته است.3433-34 های سال

 است. تغییریافته ،3434درصد در سال  3/3و  3433درصد در سال  3به  3437

که در  دهد میدر استان فارس و کشور نشان  گذاری سپردهمقایسه سرانه 

در کشور باالتر از استان بوده و هر  گذاری سپرده، سرانه موردبررسیدوره  های سال همه

 گذاری سپرده. سرانه شود میاین شکاف بیشتر  شویم می تر نزدیکپایانی  های سالچه به 

 ،3434میلیون ریال در سال  4/67به  3437میلیون ریال در سال  3/36در استان فارس از 

 3/34 ر،است. نرخ رشد متوسط ساالنه این شاخص در استان طی دوره مذکو یافته افزایش

درصد بوده است. این ارقام در  3/43معادل  3433-34درصد و میزان افزایش آن طی دوره 

 (3)درصد بوده است. جدول  4/33و  3/34یب سطح کشور به ترت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 32 بانکداری

 9331-19 های سالاستان فارس و کشور طی  گذاری سپردهی بانکی و سرانه ها سپردهمیزان  -9جدول 

 1393 9319 9319 1389 1387 1386 شرح

های بانکی استان فارس  سپرده

 )میلیارد ريال(
74877 77692 123638 203684 274939 319969 

 های بانکی کشور سپرده

 )میلیارد ريال(
1741404 1943281 3187671 4977262 6844166 3919619 

های استان فارس به  نسبت سپرده

 درصد(کشور )
4/3 4 3/9 4/1 4 4/4 

گذاری در استان  سرانه سپرده

 فارس )میلیون ريال(
17/1 17/5 27/2 43/9 58/6 3/61 

گذاری در کشور  سرانه سپرده

 (میلیون ريال)
24/4 26/9 43 65/4 88/9 9/901 

 

 ی بانکی و سرانه ...ها سپردهمیزان -9ادامه جدول 

 شرح
نرخ رشد ساالنه طی دوره 

 )درصد( 13-9331

 های سالدرصد تغییرات طی 

13-9319 

 4/39 9/91 ی بانکی استان فارسها سپرده

 6/91 3/94 کشور ی بانکیها سپرده

 9/30 3/93 در استان فارس گذاری سپردهسرانه 

 3/93 9/93 در کشور گذاری سپردهسرانه 

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

 

 ها سپردهتـرکیب  -2

استان اعم  های بانکی بانکی بحث شده در قسمت قبل مربوط به کلیه ها سپردهمانده 

اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی  مؤسساتاز دولتی، خصوصی و همچنین 

بانک به اطالعات  است. به دلیل عدم دسترسی اخذشدهه که از سایت بانک مرکزی بود

، در این قسمت ذکرشده مؤسساتو  ها بانکی بانکی ها سپردهدر مورد ترکیب مرکزی 

تجارت، توسعه صادرات، سپه، رفاه کارگران، ) ییها بانکی ها سپردهمجموع ترکیب 

دی، سینا، ، بانک پستاسارگاد، ، پمعدن صنعت و ،، ملیصادرات، کشاورزی، مسکن، ملت

که اطالعات آن در سالنامه آماری استان  گیرد میقرار  موردبررسی( گردشگری شهر و

 موجود است.
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که در  دهد مینشان  ،3434در سال  یادشده های بانکبررسی ترکیب میزان سپرده 

 درصد 46، دمدتبلن گذاری سرمایهرا سپرده  ها سپردهدرصد از میزان  7/33این سال، 

درصد  3/3 ،انداز پس الحسنه قرض درصد 3/7، مدت کوتاه گذاری سرمایهی ها سپرده

 ،درمجموعاست.  داده میتشکیل  ها سپردهدرصد را نیز سایر  3/3جاری و  الحسنه قرض

 است. داده میتشکیل  گذاری سرمایهی ها سپردهرا  ها سپردهدرصد از میزان  7/33

درصد  6/32که حدود  دهد مینشان  ،یادشدهدر سال  ها سپردهبررسی فراوانی تعداد 

است و بیشترین  داده میتشکیل  انداز پس الحسنه قرضی ها سپردهرا  ها سپردهتعداد از 

متعلق به این نوع سپرده بوده است. معموالً این نوع سپرده توسط اقشار  ها سپردهدرصد 

تعداد از درصد  3/32 ،در سال مذکور. گیرد میو بعضاً متوسط جامعه صورت  درآمد کم

 آن رادرصد  3/3و  مدت کوتاه گذاری سرمایهی ها سپردهی بانکی استان را ها سپرده

ی ها سپردهاست. سهم تعداد  داده میتشکیل  بلندمدت گذاری سرمایهی ها سپرده

 .(3)درصد بوده است. جدول  6/37 ،ها سپردهجاری از کل  الحسنه قرض

 
 9313استان در پايان سال  های بانکنزد  ها سپردهمبلغ انواع  تعداد و -9جدول 

 ها سپردهانواع 
 تعداد

 )فقره(

 مبلغ

 )میلیون ريال(

 ها سپردهسهم انواع 

 تعداد

 )درصد(

 مبلغ

 )درصد(

 900 900 301133391 94031000 جمع

 4/1 6/91 93641140 9343494 الحسنه جاری قرض

 9/1 6/41 91011911 1490133 انداز الحسنه پس قرض

 36 3/91 993433639 3190499 مدت گذاری کوتاه سرمايه

 1/44 4/1 931331103 9399911 گذاری بلندمدت سرمايه

 1/9 4/9 3611143 333309 ساير

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 انداز پسجاری و  الحسنه قرضی ها سپرده -2-1

شامل  های استان بانکنزد  الحسنه جاری قرضی ها سپرده، میزان 3434در سال 

، تجارت، توسعه صادرات، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت های بانک

معادل  گردشگری دی، سینا، شهر و، بانک پستاسارگاد، ، پصنعت و معدن ،ملی

مزبور  های بانکی بانکی ها سپردهمیزان درصد از کل  3/3میلیون ریال بوده که  93641140

است. اهمیت این نوع سپرده که در اقتصاد از آن تحت عنوان  داده میرا تشکیل 



 

 

 

 36 بانکداری

 عنوان به ها سپردهاست که قسمتی از این  جهت ازآن شود می برده نامی دیداری ها سپرده

و در  گذاران سرمایهاختیار در  ها سپردهو بقیه  شود می داشته نگه ها بانکقانونی در   ذخیره 

 .گیرد مید و توسعه اقتصادی کشور قرار مسیر رش

و پرداخت بهره به  طرف ازیک ها بانکبدیهی است در صورت افزایش کارایی 

بیشتر از طریق نظام بانکی  دادوستدهاجاری، حجم مبادالت و  الحسنه قرض های حساب

. البته کند میو این مسئله به رونق اقتصادی کشور کمک شایان توجهی  گیرد میصورت 

، دهند مینسبت به قبل با توجه به خدمات بیشتری که به مشتریان ارائه  ها بانکروزه ام

 .کنند میقسمتی از این دین را ادا 

. مزیت این باشد می انداز پس الحسنه قرض سپرده ،الحسنه قرضی ها سپردهنوع دیگر 

مختلف جامعه  از اقشار انداز پسآن است که مبادرت به جذب  گذاری سپردهنوع از 

های اندک قشرهای ضعیف جامعه انداز پس، حتی ها سپردهدر این نوع از  .کند می

رواج  هرچند. گیرد میقرار مسیر رشد و توسعه اقتصادی جامعه  و این منابع در آوری جمع

و  در جامعه تقویت شود انداز پسکه فرهنگ  گردد میموجب  گذاری سپردهاین نوع از 

اقتصادی جامعه مدد  های چرخهای اندک جامعه نیز جهت گردش ندازا پسبتوان حتی از 

 گذاری سپردهاعطای سود این نوع  درروش بایست می رسد می به نظرجست ولی 

 آورد. به عمل تجدیدنظر( کشی قرعه)

جمعاً به مبلغ  انداز پس الحسنه قرضفقره سپرده  1490133، تعداد 3434در سال 

مزبور موجود بوده است. بر این اساس در سال  های انکبمیلیون ریال نزد  91011911

 الحسنه قرض های حسابدر  گذار سپردهتوسط هر  گذاری سپردهمذکور متوسط میزان 

متوسط  طور به گذار سپردههر  دیگر عبارت بههزار ریال بوده است.  3373معادل  انداز پس

ت. شاخص مذکور میزان نموده اس گذاری سپرده ها حسابهزار ریال در این نوع  3373

. سازد مینمایان  خوبی بهرا  ها حسابدر این نوع  گذار سپردهتوسط هر  گذاری سپردهاندک 

را این نوع از  یادشده های بانکی ها سپردهدرصد از کل میزان  3/7 ،در سال مذکور

 است. داده میتشکیل  ها سپرده

 

 

 
 

 

 

 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                             
 

 

33 

 گذاری سرمایهی ها سپرده -2-2

است. با استفاده از  بااهمیتدر اقتصاد بسیار  گذاری سرمایهی ها دهسپرکاربرد و نقش 

بر  گذاری سرمایهی ها سپرده. گردد می، کنترل و نظارت بر اقتصاد میسر ها سپردهاین نوع 

 بلندمدتو  مدت کوتاه: اند نوعدو 

به مبلغ  مدت کوتاه گذاری سرمایهفقره سپرده  3190499تعداد  ،3434در سال 

مزبور موجود بوده است. بر این اساس در سال  های بانکمیلیون ریال نزد  993433639

 گذاری سرمایه های حسابدر  گذار سپردهتوسط هر  گذاری سپردهمتوسط میزان ، مذکور

که متوسط  دهد میهزار ریال بوده است. شاخص فوق نشان  43432، مدت کوتاه

درصد از کل  46 ،. در سال مذکوردباش میدر استان پائین  ها حسابدر این  گذاری سپرده

 است. داده میتشکیل  ها سپردهی استان را این نوع از ها سپردهمیزان 

به  بلندمدت گذاری سرمایهفقره سپرده  9399911همچنین در سال مذکور، تعداد 

 ،مزبور موجود بوده است. در سال مذکور های بانکمیلیون ریال نزد  931331103مبلغ 

، بلندمدت گذاری سرمایه های حسابدر  گذار سپردهتوسط هر  گذاری دهسپرمتوسط میزان 

ی ها سپردهدرصد از کل میزان  7/33 ،یادشدههزار ریال بوده است. در سال  334273

 اختصاص داشته است. ها سپردهمزبور به این نوع از  های بانک
 

 

 

 استان های بانکعملکرد  -3

، بهترین عملکرد را ها سپردهصد میزان در 3/33با جذب  ملی، بانک 3434در سال 

به  تجارتو  ملت، بانک ملیهای استان داشته است. پس از بانک جذب سپرده ۀدرزمین

، یادشده. در سال اند داشتهبعدی قرار  های ردهدرصد در  3/34و  3/36ترتیب با جذب 

 و معدنصنعت درصد( و بانک  3/3) توسعه صادراتعملکرد مربوط به بانک  ترین پایین

 (4درصد( بوده است. جدول ) 3/3)
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 مبالغ به میلیون ريال        9313جذب نقدينگی در سال  درزمینۀاستان  های بانکعملکرد  -3جدول 

 ها درصد سپرده ها سپردهمبلغ  نام بانک

 1/93 49691011 تجارت

 9/0 919613 توسعه صادرات

 3/1 91901404 سپه

 9/1 91966331 رفاه کارگران

 3/93 49969193 صادرات

 9/1 93399106 کشاورزی

 9/3 91903400 مسکن

 1/96 11013130 ملت

 3/91 10694113 ملی

 9/0 133311 صنعت و معدن

 1/9 4143090 پاسارگاد

 1/0 9113460 بانک پست

 1/0 9119191 گردشگری

 9/9 1399313 سینا

 3/3 90936439 شهر

 3/0 611163 دی

 900 301133391 جمع

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 تسـهیالت اعطائی -4

تجارت، توسعه  های بانکاستان شامل  های بانکجمع کل مانده تسهیالت اعطایی 

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

 939999116معادل  3434 در سال، دی، سینا، شهر و گردشگری بانک پستپاسارگاد، 

درصد برخوردار بوده  7/4از افزایشی معادل  3433میلیون ریال بوده که نسبت به سال 

درصد در  2/33برابر  3434استان در سال  های بانکاست. از کل مانده تسهیالت اعطایی 

درصد در بخش مسکن و  4/37درصد در بخش صنعت و معدن،  2/33بخش کشاورزی، 

 دیگر عبارت بهاست.  شده تزریق و بازرگانی درصد در بخش خدمات 6/37ساختمان و 

صنعت و جذب اعتبارات و بخش  ۀدرزمینبیشترین عملکرد را  ،و بازرگانی خدماتبخش 

 برحسب. مقایسه ترکیب جذب اعتبارات اند داشتهکمترین عملکرد را در این زمینه  ،معدن

یای این مطلب است که از سهم گو ،3434و  3433 های سالاقتصادی در  های بخش

مسکن و ساختمان  های بخشکاسته شده و به سهم  کشاورزی و صنعت و معدن های بخش
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 های بانکافزوده گردیده است. میزان رشد مانده تسهیالت پرداختی  ،و خدمات و بازرگانی

و مسکن و  درصد( 3/34بازرگانی )خدمات و  های بخشدر  3433-34استان طی دوره 

تسهیالت مانده میزان  ،یادشدهطی دوره  .چشمگیر بوده است ،درصد( 34ن )ساختما

 کاهشدرصد  3/33و  3/23ه ترتیب ب کشاورزیصنعت و معدن و  های بخشپرداختی به 

 (2داشته است. جدول )

 
عمده  های بخش برحسب غیردولتیاستان به بخش  های بانکمیزان مانده تسهیالت پرداختی  -1جدول 

 : میلیون ريالمبلغ واحد                                                                                                     اقتصادی

 سال

 

 های بخش

 اقتصادی

 9313سال  9319سال 
-13دوره درصد تغییرات مبالغ طی 

 مبلغ 9319
 سهم

 )درصد(
 مبلغ

 سهم

 )درصد(

 -4/94 1/94 91919409 1/96 99339193 کشاورزی

 -4/19 1/99 91113990 6/91 34010191 صنعت و معدن

 93 3/91 34619143 9/99 93919311 مسکن و ساختمان

 1/43 6/41 19110636 1/33 49349999 خدمات و بازرگانی

 1/3 900 939999116 900 996161411 جمع

 9313 ،مأخذ: سالنامه آماری استان

 

 ها سپردهایی به شاخص نسبت تسهیالت اعط -6

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

اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک  مؤسساتدولتی، خصوصی و همچنین  های بانک

مانده میزان تسهیالت  که درحالیبوده،  میلیارد ریال 473363برابر  3434مرکزی در سال 

میلیارد ریال بوده است. بر این اساس نسبت مانده تسهیالت  334737اعطایی معادل 

گردد. این میدرصد محاسبه  3/27برابر در استان در سال مذکور  ها سپردهاعطایی به 

استان فارس از حیث  ،3434درصد بوده است. در سال  3/73معادل  3433نسبت در سال 

و  ایالم، لرستان های استانو  33ه رتب حائزکشور  های استاندر بین  میزان شاخص فوق

 اول تا سوم های رتبه حائز، 3/336و  333، 3/343معادل  هایی نسبتبه ترتیب با  گلستان

اقتصادی و رونق  های فعالیتبدیهی است بهبود نسبت فوق باعث افزایش سطح  .اند بوده

 .گردد میاقتصادی 



 
 

 

 15 بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تجارت خارجي

 صادرات غیرنفتي استان فارس -1

 میزان و روند صادرات -1-1

نسبت به  میلیون دالر بوده كه 612برابر  5131در سال  استان غیرنفتیمجموع صادرات  

، ناشی از روند میزان كاهشاين است.  درصدي را تجربه كرده 6/15 كاهش، قبلسال 

بوده  سال قبلنسبت به  5131در سال  معدنو  اورزي، صنعتكش هاي بخشصادرات  منفی

 است.

و  صشنعت مربوط به بخشش   ارزش ازلحاظ ، بیشترين سهم از صادرات استان5131در سال 

میزان صشادرات  حداكثر  ،5131تا  5133دوره  طیبوده است.  معدنكمترين آن مربوط به 

 612) 5131دار آن در سشال  و حشداقل م ش   (میلیشون دالر  5111) 5135در سال  ،غیرنفتی

 (.5)جدول  بوده است (میلیون دالر
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 میلیون دالر 9331-13 :استان غیرنفتی ارزش صادرات -9جدول 
 سال 

 شرح
9331 9311 9319 9311 9313 

 درصد تغییرات

 13-9311 

 -1/07 102 013 9101 3/333 371 جمع

 -3/33 913 111 171 1/937 3/912 صنعت

 -1/32 1/10 917 397 3/33 3/21 معدن

 -3/33 9/911 931 399 3/933 3/930 کشاورزی

 - - 91 33 3/21 21 دستی صنایعفرش و 
 فارس مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 

شده، انواع  كار سنگشامل: صنايع غذايی،  5131عمده كاالهاي صادراتی استان در سال  

ترانسفورماتور جريان برق، شیره و عصاره  ،پلیمري هاي شیلنگكاشی و سرامیك، لوله و 

 بوده است. بار تره، خرما، انجیر و میوه و درختی سیب، بیان شیرين

 

 

 استان غیرنفتياقتصادی در صادرات  های بخشسهم  -1-2

درصد،  3/13درصد و  11به ترتیب با كشاورزي ، بخش صنعت و بخش 5131در سال 

، 5131. در سال اند دادهاستان به خود اختصاص  بیشترين سهم را در كل صادرات غیرنفتی

 (.6جدول ) است يافته كاهشنسبت به سال قبل  ها بخشارزش صادرات همه 

 
 درصد -میلیون دالر  9311-13استان فارس:  غیرنفتیترکیب صادرات  -1جدول  

 سال

  شرح 

9311 9319 9311 9313 

 سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش سهم ارزش

 911 102 911 013 911 9101 911 3/333 کل

 01 913 30 111 0/12 171 7/33 1/937 صنعت

 9/91 1/10 33 917 7/31 397 1/3 3/33 معدن

 1/31 9/911 31 931 2/11 399 1/37 3/933 کشاورزی

 - - 1 91 3 33 3/93 3/21 دستی صنایعفرش دستباف و 
 فارس مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان



 
 

 

 11 بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی

 سهم استان در صادرات غیرنفتي کشور -1-3

 تشا  5133دوره  در، سهم صادرات غیرنفتی استان در كل صادرات غیرنفتی كششور  

 غیرنفتیسهم صادرات همچنین است.  شده محاسبهدرصد  5/5برابر  طور متوسط به 5131

بشه   درصد بوده كه نسبت به سال قبشل  5/1 برابر در م ايسه با كشور 5131استان در سال 

 (.1جدول )است  يافته كاهشدرصد  6/21 یزانم

 
 9331 -13صادرات غیرنفتی استان درکل صادرات غیرنفتی کشور:  سهم -3جدول 

 سال

 شرح
9331 9311 9319 9311 9313 

 درصد تغییرات

 13-9311 

کشور سهم استان در کل صادرات غیرنفتی 

 درصد()
39/9 91/9 3/3 1/9 7/1 1/23- 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عدن و تجارتصنعت، موزارت مأخذ: 

 

 تجارت از طریق گمرک استان -2

هشزار تشن بشه     145 از طريق گمركات فارس برابشر  صادرشدهم دار كاالهاي  5131در سال 

درصد نسبت به سال قبشل   5/55ارزش، به میزان  ازلحاظبوده كه میلیون دالر  1/555ارزش 

كل صشادرات غیرنفتشی اسشتان در سشال      باارزشر م ايسه . اين م دار داست يافته كاهش

درصد از كل صادرات غیرنفتی اسشتان،   1/23كه  دهد مینشان  ،میلیون دالر( 612) 5131

سهم گمركات فارس از صادرات كشاال   ترتیب اين بهاست.  صادرشدهاز طريق گمركات فارس 

 .(1)جدول  تاس يافته افزايشدرصد  1/515نسبت به سال قبل،  5131در سال 

 
 9331-13از طریق گمرکات استان:  صادرشدهمقدار و ارزش کاالهای  -0جدول 

 درصد -میلیون دالر -هزار تن 
 سال 

 شرح
9331 9311 9319 9311 9313 

 درصد تغییرات

13-9311 

 -32 3/039 1/330 1/911 1/30 0/919 مقدار

 -9/99 0/977 7/911 9/933 7/972 3/911 ارزش

 0/917 3/21 3/33 7/93 3/10 2/33 صادراتسهم از کل 
 5131سالنامه آماري استان، سال مأخذ: 
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ارزش واردات گمرك ، 5131در سال  بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسالمی ايران

میلیون دالر بوده كه نسبت به سال قبل،  611برابر و منط ه ويژه اقتصادي شیراز شیراز 

در م ايسه  يادشده اتارزش واردات گمرك ن سهماست. همچنی يافته كاهشدرصد  3/55

 (.5درصد بوده است )جدول  46/1 برابر واردات گمركات كل كشور باارزش

 
 9313و  9311 های سالگمرك استان و کشور در  واردات ای مقایسه آمار -7جدول 

 درصد -میلیون دالر -هزار تن 
 9311 9313 

 درصد تغییرات

 ارزش وزن
 سهم

 وزن
 ارزش

 

 سهم

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 -1/97 -2/1 31/1 91/1 1/131 3/30 07/1 93/1 0/131 0/32 فارس

 3/3 9/13 911 911 0/03021 3/33190 911 911 2/31319 1/33023 کشور
 مأخذ: گمرك جمهوري اسالمی ايران

 

و  ادراتسهم ص است. شده ارائه 3در جدول  5131تجاري استان در سال  هاي شاخص

درصد بوده  4/45درصد و  2/16 به ترتیب استان غیرنفتیاز كل ارزش تجارت واردات 

 است.

 
 9313تجاری استان در سال  های شاخص -3جدول 

ارزش 

صادرات 

 غیرنفتی

 )میلیون دالر(

ارزش 

 واردات

 میلیون)

 دالر(

حجم 

تجارت 

 غیرنفتی

 میلیون)

 دالر(

 نسبت صادرات

به  غیرنفتی

 واردات

واردات نسبت 

 به صادرات

 غیرنفتی

از کل  صادراتسهم 

ارزش تجارت 

 درصد() غیرنفتی

از کل  وارداتسهم 

ارزش تجارت 

 درصد() غیرنفتی

102 131 332 9/9 3/1 2/01 3/37 
 مآخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و گمرك جمهوري اسالمی ايران

 

 

 

 



 
 

 

 11 بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی

 تجارت داخلي -2

 خرید گندم -2-1

)بشه تعشداد    دولتیم دار خريد گندم داخلی استان توسط شركت بازرگانی ، 5136در سال  

كه نسشبت بشه سشال    میلیون ريال بوده  1462316هزار تن به ارزش  225برابر ، مركز( 36

 ششده  خريشداري وزن گنشدم  اسشت.   يافته افزايشدرصد  1/513و درصد  55 قبل به ترتیب

درصد بوده كشه نسشبت بشه     3/51كشور  ، در م ايسه باشركت بازرگانی دولتیاستان توسط 

 (.51و  3ول ااست )جد يافته كاهشسال قبل 
 

 

 9311و  9331 های سالمقدار و ارزش خرید گندم داخلی استان توسط شرکت بازرگانی دولتی در  -1جدول 

 میلیون ریال -هزار تن              

 شرح

9331 9311 

وزن گندم 

 شده خریداری
 ارزش ریالی

تعداد 

 کزمرا

وزن گندم 

 شده خریداری
 ارزش ریالی

تعداد 

 مراکز

 17 3193111 333 910 3323311 9931 فارس

 731 91931123 0331 321 33123371 91913 کشور

سهم 

 درصد()
1/99 3/99 1/91 3/92 7/92 1/91 

 5131مأخذ: آمارنامه شركت بازرگانی دولتی ايران، 

 
و  9319 هاای  ساال استان توسط شرکت بازرگاانی دولتای در    مقدار و ارزش خرید گندم داخلی -91جدول 

 میلیون ریال -هزار تن                    9311

 شرح

9319 9311 

وزن گندم 

 شده خریداری
 تعداد مراکز ارزش ریالی

وزن گندم 

 شده خریداری
 ارزش ریالی

تعداد 

 مراکز

 31 0312311 227 79 1013333 071 فارس

 239 31913733 3311 301 3313313 1133 کشور

 91 1/93 3/93 7/91 3/11 3/17 درصد(سهم )
 5136مأخذ: آمارنامه شركت بازرگانی دولتی ايران، 
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 انبارها -2-2

 تعدادو  2انبار سرپوشیده معمولی  تعدادواحد،  1، تعداد سیلوهاي گندم استان 5131در سال 

همچنشین  . انشد  داششته  هزار تن ظرفیشت  151برابر  درمجموعكه  واحد بوده 3 انبار روباز بوده

است.  يافته كاهشتن بوده كه نسبت به سال قبل  565415موجودي اول سال سیلوهاي استان 

 هشا  استاناز ساير تن و  325124به سیلو شامل خريد از داخل استان به میزان  واردشدهگندم 

 145111خانه به میشزان  از سیلو نیز شامل تحويل به كار صادرشدهبوده است. گندم تن  63541

 (.56 و 55جداول است )تن بوده  515324تن و تحويل به ساير سیلوها به میزان 
 

 هزار تن    ها آنتعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و نوع انبار ذخیره گندم -99جدول 

 سال

 نوع انبار ذخیره گندم سیلوی گندم

 ظرفیت تعداد
 روباز سرپوشیده معمولی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

9331 3 900 11 031 1 321 

9311 3 900 7 931 1 321 

9319 3 900 2 900 3 111 

9311 3 900 2 900 3 111 

9313 3 900 2 900 3 111 
 5131مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 

 تن عملکرد سیلوهای گندم در استان -91جدول 

 موجودی اول سال سال
 به سیلو واردشدهگندم 

 از خارج کشور ها استاناز سایر  ید از داخل استانخر

9331 117121 9933731 1 1 

9311 117121 331111 1 0101 

9319 993331 012333 1 13302 

9311 971113 277171 12011 1 

9313 917309 329023 13930 1 

 عملکرد سیلوهای گندم در استان -91ادامه جدول 

 سال
 از سیلو صادرشدهگندم 

 ودی آخر سالموج
 به سایر سیلوها شده تحویل تحویل به کارخانه

9331 233230 373317 391131 

9311 711111 303331 993331 

9319 012331 11093 973372 

9311 023111 939332 917309 

9313 039111 907323 - 
 5131مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 



 

 

 75 تورم و هزینه و درآمد خانوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ورم و هزينه و درآمد خانوارتـ

 ها قیمتشاخص  -1

بهاي كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شاخص  0939، در سال 0931سال پایه  بر اساس

درصد  01 (،ميزان تورمدرصد تغيير آن نسبت به سال قبل ) كهبوده  6/031 شهري استان،

بهاي كاالها و خدمات شاخص ( 0931سال پایه  )بر اساس 0931است. در سال  شده محاسبه

 (.0است )جدول  بودهدرصد  3/90و ميزان تورم  5/051مصرفي خانوارهاي شهري استان 
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 9331 -13شهری استان:  خانوارهایشاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی  -9جدول 
 9313 9311 *9319 9311 9331 شرح

 2/914 7/971 4/911 9/121 7/192 شاخص

 94 1/39 4/11 11 1/91 رمتو
 است. تغييریافته 0931به  0959، سال پایه از 0930در سال  *

 (0931)سال پایه =  0939مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 

 

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

درصد تغيير شاخص  ،0939در سال است.  بوده بيشتركاالها  از در كدام گروه ميزان تورم

است.  شده محاسبهدرصد  01 ،نسبت به سال قبل كاالها و خدمات خانوارهاي شهري قيمت

درصد  1/91ميزان آن  بوده كه تفریح و فرهنگگروه قيمت مربوط به  درصد تغيربيشترین 

درصد(  3/10) ونقل حمل درصد( و 6/11و درمان ) بهداشت هاي گروه بعدازآناست.  بوده

قيمت نيز مربوط به گروه  درصد تغييركمترین . اند داشتهقيمت را  درصد تغييربيشترین 

 (.1جدول است )بوده  درصد( 0/9) دخانيات

 
 9331-13 منتخب كاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری: های گروهشاخص قیمت  -1جدول 

 9313 9311 9319 9311 9331 كاالها و خدمات های گروه

صد در

 تغییرات

13-9311 

 1/94 2/914 7/971 4/911 9/121 7/192 شاخص كل

 1/7 3/113 1/117 943 3/311 144 ها آشامیدنیو  ها خوراكی

 9/3 1/112 3/132 9/931 113 3/113 دخانیات

 2/97 7/111 4/912 3/932 3/123 1/199 پوشاک و كفش

مسکن، آب، برق، گاز و سایر 

 ها سوخت
2/111 2/143 1/992 1/931 3/921 1/94 

و تعمیر و  خانگی لوازممبلمان و 

 نگهداری
3/111 137 941 4/111 2/113 2/91 

 2/11 3/193 974 2/914 2/311 1/127 بهداشت و درمان

 1/19 3/114 923 9/912 1/111 4/974 ونقل حمل

 7/3 3/912 1/919 4/999 3/911 3/11 ارتباطات

 1/31 4/119 9/971 2/911 2/911 4/924 تفریح و امور فرهنگی

 1/91 7/937 1/911 4/991 1/123 1/114 آموزش

 1/93 9/121 1/193 2/942 1/119 1/123 رستوران و هتل

 2/91 9/113 4/933 4/921 172 1/113 كاالها و خدمات متفرقه
 0939سالنامه آماري استان، سال مأخذ: 

 



 

 

 73 تورم و هزینه و درآمد خانوار

 درآمد سرانه -2

كه نسبت به سال  شده محاسبهميليون ریال  019ن برابر درآمد سرانه استا 0931در سال 

 6/091، برابر 0931در سال درآمد سرانه كشور . است یافته افزایشدرصد  7/95قبل، 

درآمد سرانه در كشور  چهاردهمميليون ریال بوده است. بر این اساس، استان فارس رتبه 

 (.9را به خود اختصاص داده است )جدول 
 

 

 میلیون ریال       9333-11سرانه استان و كشور: درآمد  -3جدول 

 9311 9319 9311 9331 9333 شرح
 درصد تغییرات

 11-19 

 2/37 931 1/74 21 1/41 1/32 درآمد سرانه استان

 7/31 2/931 1/13 2/33 2/23 9/23 درآمد سرانه كشور

 - 94 92 94 92 92 رتبه استان
 و محاسبات مربوطه 0939ل مأخذ: سالنامه آماري استان و كشور، سا

 

 

 توزيع درآمد و ضريب جینی -3

 چگونگي توزیع درآمد گيري اندازه هايمعياریكي از شاخص ضریب جيني 

، ضریب جيني با استفاده از نتایج طرح آمارگيري هزینه و درآمد 0939در سال  .باشد مي 

است.  شده حاسبهممركز آمار ایران  وسيله بهسطح مناطق شهري و روستایي، در  خانوار

وضعيت توزیع درآمدها در مناطق شهري  بدتر شدن دهنده نشان آمده دست بهنتایج 

در سال  97/1به  0931در سال  91/1از  شهري ضریب جيني كه طوري بهاستان بوده است. 

نسبت به سال قبل  0939در سال ضریب جيني روستایي  ولياست.  یافته افزایش 0939

 (.1ول )جداست  تغييرنيافته

 
 9311-13ضریب جینی شهری و روستایی استان:  -4جدول  

 9313 9311 9319 9311 شرح

 32/1 31/1 32/1 32/1 ضریب جینی شهری

 31/1 31/1 32/1 33/1 ضریب جینی روستایی

 0939نتایج طرح آمارگيري هزینه و درآمد خانوار، سال  -مركز آمار ایران مأخذ: 
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 اي شهري و روستايیههزينه ساالنه خانوار -4

ميليون ریال بوده  117ساالنه یك خانوار شهري استان،  هاي هزینه، متوسط 0939در سال 

تغيير براي یك خانوار ميزان است. این  یافته افزایشدرصد  6/09كه نسبت به سال قبل 

 (.7درصد بوده است )جدول  0/01شهري كشور 
 

 میلیون ریال   9331-13شهری استان و كشور: ساالنه یك خانوار  های هزینهمتوسط  -2جدول 

 9313 9311 9319 9311 9331 عنوان
 درصد تغییرات

13-11 

 2/93 112 913 917 921 942 فارس

 9/94 134 1/112 1/924 7/931 2/993 كشور
 0939مأخذ: سالنامه آماري استان و كشور، سال 

 

 097ساالنه یك خانوار روستایي استان،  هاي هزینه، متوسط 0939همچنين در سال 

است. این تغيير براي  یافته افزایشدرصد  5/1ميليون ریال بوده كه نسبت به سال قبل 

 (.6درصد بوده است )جدول  3/6یك خانوار روستایي كشور 
 

 میلیون ریال   9331-13ساالنه یك خانوار روستایی استان و كشور:  های هزینهمتوسط  -2جدول 

 9313 9311 9319 9311 9331 نعنوا
 درصد تغییرات

13-11 

 7/4 1/932 1/911 3/931 1/913 7/17 فارس

 1/2 2/933 2/911 9/913 1/33 4/23 كشور
 0939مأخذ: سالنامه آماري استان و كشور، سال 

 

 غیرخوراکی خانوارهاي استان هاي هزينهسهم  -5

 توان مي یابد، كاهش ها هزینهكل  در غيرخوراكي هاي هزینهدوره اگر سهم یك در طول 

غيرخوراكي خانوار افزایش  هاي هزینهو چنانچه سهم  یافته كاهشگفت سطح رفاه خانوار 

 است. یافته افزایشگفت رفاه خانوار رو به  توان ميیابد، 

به  شهري و روستایي خانوارهايدر هزینه ساالنه  غيرخوراكي هاي هزینه، سهم 0939در سال 

در هزینه ساالنه  غيرخوراكي هاي هزینهسهم  درصد بوده است. 0/73درصد و  9/56ترتيب 

 براست.  یافته افزایشنسبت به سال قبل  0939استان در سال  و روستایي هاي شهريخانوار



 

 

 60 تورم و هزینه و درآمد خانوار

استان در سال  و روستایي شهري خانوارهايگفت وضعيت رفاهي  توان مي اساساین 

 (.5)جدول ست ا بهبودیافته در مقایسه با سال قبل 0939

 
 9331-13 شهری و روستایی: خانوارهایغیرخوراكی در هزینه ساالنه  های هزینهسهم  -7جدول 

 سال

 منطقه
9331 9311 9319 9311 9313 

 3/72 9/74 3/71 72 1/73 شهری )درصد(

 9/21 2/27 2/27 22 1/22 روستایی )درصد(
 0939مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 

 

 

 آمدي خانوارهاي استانمنابع در -6

، بده ترتيدب   بگيدري  حقدو  ، درآمدهاي متفرقه و درآمدد از  0939تا  0953 هاي سالطي 

 ، سدهم 0939در سدال  . اندد  داشدته بيشترین سهم را در منابع درآمدي خانوارهاي شهري 

و ولدي سدهم درآمددهاي متفرقده      یافته كاهشنسبت به سال قبل  ،بگيري حقو درآمد از 

 (.5)جدول  است یافته افزایشي درآمد بخش خصوص
 

 9331-13انواع منابع درآمد:  برحسبسهم متوسط درآمد خالص ساالنه یك خانوار شهری  -3جدول 
 

 سال

 نوع درآمد
9331 9311 9319 9311 9313 

 911 911 911 911 911 (درصد)جمع 

 7/31 4/39 2/17 9/14 3/11 بگیری حقوقدرآمد از 

 3/99 1/93 4/99 7/99 9/94 بخش عمومی 

 1/1 9/1 13/1 13/1 92/1 بخش تعاونی 

 3/91 1/93 9/92 9/91 2/92 بخش خصوصی 

 2/93 3/94 7/92 1/93 1/92 درآمد از مشاغل آزاد:

 7/9 2/9 1/9 2/9 1/9 كشاورزی 

 1/99 3/93 2/92 3/97 3/94 غیر كشاورزی 

 3/22 7/23 2/22 3/22 3/23 درآمدهای متفرقه:
 0939امه آماري استان، سال مأخذ: سالن
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درآمدهاي متفرقه و درآمدد از   ،0939تا  0953 هاي سالدر مورد خانوارهاي روستایي طي 

، به ترتيب بيشترین سهم در منابع درآمدي خانوارهداي روسدتایي اسدتان را    بگيري حقو 

 (.3)جدول  است قرارگرفتهزاد در رتبه بعدي و درآمد از مشاغل آ داشته

 
 نوع منابع درآمد: برحسبهم متوسط درآمد خالص ساالنه یك خانوار روستایی س -1جدول 

13-9331 
 سال

 نوع درآمد
9331 9311 9319 9311 9313 

 911 911 911 911 911 (درصد)جمع 

 3/31 9/11 3/14 2/13 2/11 بگیری حقوقدرآمد از 

 7/1 3/1 9/2 2 4/2 بخش عمومی 

 3/1 9/1 9/1 17/1 13/1 بخش تعاونی 

 4/11 1/12 2/91 2/97 13 بخش خصوصی 

 2/13 1/13 7/13 9/12 3/13 درآمد از مشاغل آزاد

 2/93 97 3/92 9/97 3/93 كشاورزی 

 91 3/99 1/99 1 1/94 غیر كشاورزی 

 31 41 3/42 1/21 41 درآمدهای متفرقه
 0939مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 

 

و  0931 هاي سالوار شهري و روستایي استان در مقایسه متوسط درآمد ساالنه یك خان

 است. شده ارائه 01در جدول  نيز 0939

 
 9313و  9311 های سالمقایسه متوسط درآمد ساالنه یك خانوار شهری و روستایی استان در  -91جدول 

 میلیون ریال

 درآمدها 
 درصد تغییرات 9313 9311

 درصد مبلغ درصد مبلغ 13-9311

ی
هر

ش
 

 7/11 911 3/137 911 4/913 كلمتوسط 

 4/91 7/31 2/71 2/39 3/21 بگیری حقوقدرآمد از 

 3/94 2/93 9/31 3/94 7/13 درآمد از مشاغل آزاد

 4/17 3/22 4/931 7/23 1/913 درآمدهای متفرقه

ی
تای

س
رو

 

 1/7 911 4/932 911 1/917 متوسط كل

 1/93 3/31 9/44 1/11 9/37 بگیری حقوقدرآمد از 

 3/2 2/13 1/31 3/13 7/32 درآمد از مشاغل آزاد

 -1/1 9/31 3/23 1/41 4/23 درآمدهای متفرقه
 0939مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 



 

 

 36 تولید ناخالص داخلی استان

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید ناخالص داخلی استان

ترینمهم در ایمنطقههایحسابمؤلفه داخلی ناخالص تولید  ایمنطقه،

Gross Domestic Production per Region )(باشدمی ترینمهمعنوانبهکه

 هایفعالیتگیریاندازهشاخص طوربهاقتصادی اقتصاد سطح در ایمنطقهوسیعی

وخدماتنهاییکهکاالهاازارزشکلیهعبارتاستGDPR.گیردمیقراراستفادهمورد

.شودمیتولیدیکسالطی(استان)درداخلمرزهایجغرافیایییکمنطقه
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 تولید ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت بازار -1

 سال 2631در معادل بازار قیمت به فارس استان داخلی ناخالص محصول ،686211

 معادل سهمی که بوده ریال کشور8/6میلیارد داخلی ناخالص تولید کل از درصد

(22263288 سال در است. اختصاصداده خود به را ریال( ایناستانیادشدهمیلیارد

کشورکسبنمودهاست.هایاستانرتبهپنجمرادربینموردبحثشاخصازلحاظ

 سال ،یادشدهدر کل هایفعالیتستانده معادل استان ریال116122اقتصادی میلیارد

کهسهمیمعادل کل1/6بوده تشکیلهایفعالیتدرصداز را دادهمیاقتصادیکشور

همچنیندرسال اقتصادیاستانمعادلهایفعالیتمصرفواسطهکلموردبحثاست.

هایالیتفعدرصدازکلمصارفواسطه6/6میلیاردریالبودهکهسهمیمعادل116122

اقتصادیکشوررابهخوداختصاصدادهاست.

 کل ستانده به واسطه مصرف نسبت شاخص نشانهایفعالیتبررسی اقتصادی

درصدودراستان6/68کهمیزاناینشاخصدرسالمذکوردرکلکشورمعادلدهدمی

هایعالیتفدرصدارزشستاندهکل6/63دیگرعبارتبه؛بودهاستدرصد6/63فارس،

 و واسطه مصرف را استان 1/36اقتصادی را آن افزودهارزشدرصد .دهدمیتشکیل

 رشته است کمتریهایفعالیتبدیهی ستانده به واسطه مصارف نسبت دارای که ی

عواملتولیدنظیرنیرویانسانی،سرمایهرابینبیشتریافزودهارزشتوانندمی،باشندمی

.(2)لنمایندجدوو...توزیع


 واحد: میلیارد ریال 3131مقادیر حساب تولید استان فارس و کشور در سال -3جدول 

 افزوده ارزش مصرف واسطه ستانده شرح
 محصول ناخالص داخلی

 به قیمت بازار

 211211 212133 111122 112133 استان

 32223211 3333111 3111111 33111113 کشور

 1/2 1/2 2/2 1/2 (نسبت استان به کشور )درصد

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 





 

 

 31 تولید ناخالص داخلی استان

،رتبهپنجمرادر2631میزانتولیدناخالصداخلیدرسالازلحاظاستانفارسهرچند

شاخصتولیدناخالصداخلیسرانهدارایازلحاظکشوردارابودهاستاماهایاستانبین

کشورهایاستانرادربیندهمچهاروضعیتچندانمناسبینیستوازاینلحاظرتبه

میلیونریالبوده226،حائزبودهاست.میزاناینشاخصدرسالمذکوربرایایناستان

 متوسط از که 3/226)یکشوراست تر پائین ریال( اختالفباشدمیمیلیون و

همچونهاییاستانازیادشده.میزاناینشاخصدرسالدهدمیرانشانایمالحظهقابل

 ایالم، استجدول)سمنانهرمزگان، بوده قزوینپائینتر انقالباسالمی(.1و از بعد

استانفارسدرزمینهتوریسموصنعت،رشداقتصادیاستانبطئیهایپتانسیلعلیرغم

کهدرهرچنداندنبودهبودهاست.بخصوصصنایعاستانازپیشرفتچشمگیریبرخوردار

.ایمبودهاقتصادیمواجههایبخشبیشتریدرمقایسهباسایربخشکشاورزیباتحوالت
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 3131در سال  ها آنکشور و رتبه  های استانتولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه -1جدول 

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

 رتبه یزانم رتبه (درصد)سهم  میزان

 16 93/4 8 3/5 353018 آذربایجان شرقی

 26 71/6 13 2/3 226244 آذربایجان غربی
 20 89/8 23 1/1 113755 اردبیل

 10 136/9 3 6/8 679619 اصفهان
 11 129/2 9 3/2 323244 البرز
 9 142/0 28 0/8 80823 ایالم

 1 381/2 6 4/1 410570 بوشهر
 5 182/4 1 22/6 2268047 تهران

 24 75/4 29 0/7 68952 چهارمحال و بختیاری
 28 69/5 31 0/5 52103 خراسان جنوبی
 19 91/2 4 5/6 562789 خراسان رضوی

 30 68/6 30 0/6 60880 خراسان شمالی

 3 229/3 2 10/6 1068431 خوزستان
 18 91/6 27 0/9 95008 زنجان
 8 146/7 26 1/0 95484 سمنان

 31 50/0 20 1/3 132848 سیستان و بلوچستان
 14 103/0 5 4/8 483022 فارس
 12 128/3 19 1/6 157324 قزوین

 22 87/4 25 1/0 104271 قم
 29 69/3 24 1/0 104927 کردستان

 15 102/3 10 3/1 309683 کرمان
 23 86/9 16 1/7 170539 کرمانشاه
 2 238/2 17 1/6 162195 و بویراحمدکهگیلویه 

 27 70/1 22 1/3 128991 گلستان
 17 92/0 12 2/3 230962 گیالن

 25 72/6 21 1/3 129640 لرستان
 13 115/8 7 3/6 362173 مازندران

 7 147/8 14 2/1 213163 مرکزی
 6 154/8 11 2/5 254134 هرمزگان

 21 88/8 18 1/6 157836 همدان
 4 182/8 15 1/9 191254 یزد

 - - - 3/0 297160 فرا منطقه
 - 130/6 - 100 10049088 شورکل ک

 3131کشور،  های استانمأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید 



 

 

 31 تولید ناخالص داخلی استان

 عمده اقتصادی در حیات اقتصادی استان های بخشجایگاه  -2

 سال 2631در معادل استان داخلی ناخالص تولید میزان ریال686211، میلیارد

درصدآن2/16بخشکشاورزی،زودهافارزشدرصدآنبه3/11کهازاینرقممعادلبوده

63بخشساختمانوافزودهارزشدرصدآنبه1/3بخشصنعتومعدن،افزودهارزشبه

 به آن افزودهارزشدرصد است. از1/2همچنینبخشخدماتاختصاصداشته درصد

است.بررسیفوقدادهمیتولیدناخالصداخلیاستانراخالصمالیاتبروارداتتشکیل

(6جدول)،کشاورزیاست.کهاقتصاداستاندارایعملکردیخدماتیدهدمینشان

 

 واحد: میلیارد ریال 3131عمده اقتصادی استان در سال  های بخش افزوده ارزش-1جدول 

 اقتصادی های بخش
 افزوده ارزش

 (درصد)سهم  میزان

 22/9 110635 کشاورزی

 24/1 116657 صنعت و معدن

 6/5 31231 ساختمان

 46/0 222188 خدمات

 0/5 2311 خالص مالیات بر واردات

 100 483022 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 
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 بخش کشاورزی -2-1

است:تفکیکقابلاینبخشبهچهارزیربخش

زراعتوباغداری-

وشکارزنبورعسلودامداری،مرغداری،پرورشکرمابریشم-

جنگلداری-

ماهیگیری-



میلیاردریال222361معادل2631بخشکشاورزیاستاندرسالافزودهارزشکل

اینمیزانمعادل از درصدآنمتعلقبهزیربخشزراعتوباغداری،3/81بودهاست.

وزنبورعسلدرصدآنمتعلقبهزیربخشدامداری،مرغداری،پرورشکرمابریشمو6/22

 6/2شکار، ودرصد، درصدآنبهبخشماهیگیری3/2متعلقبهبخشجنگلداریبوده

اختصاصداشتهاست.

گونههمان مشاهده گرددمیکه زیر بین وهایبخشدر بخشزراعت زیر کشاورزی،

(6.جدول)باشدمیباغدارینقشغالبرادرحیاتاقتصادیاستاندارا

 
 3131بخش کشاورزی استان فارس در سال  های فعالیترشته  ودهافز ارزش-2جدول 

 ()واحد: میلیارد ریال  

 اقتصادی های بخشزیر 
 افزوده ارزش

 (درصد)سهم  میزان

 87/6 96876 زارعت و باغداری

 11/4 12630 و شکار زنبورعسلدامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و 

 0/4 434 جنگلداری

 0/6 694 ماهیگیری

 322 110635 جمع

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 



 

 

 33 تولید ناخالص داخلی استان

 بخش صنعت و معدن -2-2

:شودمیاینبخشبهسهزیربخشعمدهزیرتقسیم

معدن-

صنعت-

تأمینآبوبرقوگازطبیعی-


سالافزودهارزش معدناستاندر میلیارد223311معادل2631بخشصنعتو

زیربخشمعدن،افزودهارزشدرصدآنمتعلقبه6/3نمیزانمعادلازای.ریالبودهاست

،درصد66 به افزودهارزشمتعلق و ،درصد1/63بخشصنعت به افزودهارزشمتعلق

(1.جدول)باشدمیبخشتأمینآبوبرقوگازطبیعی
 

 ()واحد: میلیارد ریال 3131بخش صنعت و معدن استان فارس در سال  های فعالیترشته  افزوده ارزش-1جدول 

 صنعت و معدن های بخشزیر 
 افزوده ارزش

 (درصد)سهم  میزان

 9/3 10877 معدن

 44/0 51320 صنعت

 46/7 54460 تأمین آب و برق و گاز طبیعی

 322 116657 جمع

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 



تأمینآبتومعدن،زیربخشصنعهایزیربخشدربینگرددمیکهمشاهدهگونههمان

اختصاصدادهاست.بهخود(رادرصد1/63)افزودهارزشبیشترینوبرقوگازطبیعی،

ساختموادودرصد،16/66درزیربخشصنعت)ساخت(،صنایعغذائیباسهمیمعادل

حاصلازهایفرآوردهساختککودرصدو11/21محصوالتشیمیاییباسهمیمعادل

راافزودهارزشینبیشتردرصد،1/21باسهمیمعادلایهستههایسوختهنفتوتصفی

 اختصاص خود انددادهبه اساسی،. فلزات ساخت فعالیت دررشته را کمرنگی نقش

درصد33/2تنها،موردبررسیدرسالکهطوریبه.کندمیاقتصادیاستانایفاهایفعالیت

(3اختصاصداشتهاست.جدول)اینفعالیت(،بهزیربخشصنعت)ساختافزودهارزش
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 3131استان فارس در سال  (ساخت)بخش صنعت  های فعالیترشته  افزوده ارزش-3جدول 
 

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

 درصد()سهم  میزان

 43/53 22341 ها آشامیدنیساخت محصوالت غذایی و انواع 

 0/00 0 ت از توتون و تنباکوساخت محصوال

 2/11 1084 ساخت منسوجات

 0/13 69 و رنگ کردن خز آوری عملساخت پوشاک، 

 0/01 6 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 0/42 214 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 0/20 105 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 0/09 44 شده ضبط های رسانهانتشار، چاپ و تکثیر 

 12/50 6417 ای هسته های سوختحاصل از تصفیه نفت و  های فرآوردهساخت کک و 

 15/75 8085 ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

 2/42 1242 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 10/20 5237 غیرفلزیساخت سایر محصوالت کانی 

 0/69 354 ساخت فلزات اساسی

 6/36 3265 محصوالت و تجهیزات جز بهساخت محصوالت فلزی فابریکی 

 1/55 798 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینساخت 

 0/01 6 دفتری، حسابداری و محاسباتی آالت ماشینساخت 

 1/38 709 نشده در جای دیگر بندی طبقهبرقی  های دستگاهو  آالت ماشینساخت 

 0/16 82 وسایل ارتباطیو  ها دستگاهساخت رادیو و تلویزیون و 

 0/22 112 ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و انواع ساعت

 0/42 218 ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر

 0/04 22 ونقل حملساخت سایر تجهیزات 

 1/49 767 نشده در جای دیگر بندی طبقهساخت مبلمان، مصنوعات 

 0/28 143 بازیافت

 100 51320 معج

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 

 



 

 

 12 تولید ناخالص داخلی استان

 بخش سـاختمان -2-3

افزودهارزش سال در استان ساختمان 2631بخش ریال31231معادل میلیارد

 احداث فعالیتشامل این قلمرو و محدوده است. سایرهایساختمانبوده و مسکونی

هاساختمان سایر هاساختماناست. بهداشتی،هاینساختماشامل آموزشی، صنعتی،

 و تجاری جاده،هایساختمانورزشی، پل، تونل، بند، سیلو، سد، قبیل از بنایی زیر

هایساختمان.تعمیراتاساسیوجزئیباشدمی،فرودگاه،مترووخطانتقالنیروآهنراه

.شودمیموجودنیزدراینفعالیتمنظور

کاالهای از تولیدشدهیاواسطهبخشساختمان اکثر فرآیندهایبخشدر اقتصادیدر

 استفاده خود کندمیتولید در تحرک اکثرهایفعالیت، در تحرک باعث بخش این

هایبخش دیگر بخشگرددمیاقتصادی این رونق دیگرغیرمستقیمطوربهلذا رونق

درسالهایفعالیت پیخواهدداشت. در 2631اقتصادیرا ینبخشدراافزودهارزش،

ازیادشدهاست.درسالدادهمیدرصدتولیدناخالصداخلیاستانراتشکیل1/3استان

 افزودهارزشکل بخش،درصد3/16اینبخش، زیر هایساختمانبه 2/63مسکونیو

(1،اختصاصداشتهاست.جدول)هاساختماندرصدبهزیربخشسایر

 

 واحد: میلیارد ریال   3131تمان استان فارس در سال ساخ های بخشزیر  افزوده ارزش-1جدول 
 

 ساختمان های بخشزیر 
 افزوده ارزش

 (درصد) سهم میزان

 53/9 16842 مسکونی های ساختمان

 46/1 14389 ها ساختمانسایر 

 100 31231 جمع

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 
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 بخش خدمـات -2-4
اسافزودهارزش بخشخدمات سال در 2631تان ریال111288معادل میلیارد

:گرددمیزیربخشعمدهتقسیم3اینبخشبهبودهاست.

،تعمیروسایلنقلیهوکاالهافروشیخرده،فروشیعمده-

هتلورستوران-

،انباریداریوارتباطاتونقلحمل-

مالیهایگریواسطه-

وکارکسبمستغالت،کرایهوخدمات-

تأمیناجتماعیادارهامورعمومی،دفاعیو-

آموزش-

اجتماعیمددکاریبهداشتو-

سایرخدماتعمومی،اجتماعی،شخصیوخانگی-


 سال 2631در فروشیعمده»هایبخش، کاالهافروشیخرده، و نقلیه وسایل تعمیر ،»،

بهترتیببا«باطاتوانبارداریوارتونقلحمل»و«وکارکسبمستغالت،کرایهوخدمات»

بخشخدماتافزودهارزشبیشترینسهمرادر،درصد1/26و8/11،3/13سهمیمعادل

افزودهارزشکمترینسهم،یادشدهدرسال.اندداشته بینزیر خدماتبههایبخشدر

رستوران) بخش3/2بخشهتلو و شخصیودرصد( اجتماعی، سایرخدماتعمومی،

(8)جدول.اختصاصداشتهاست(درصد8/1)خانگی


 واحد: میلیارد ریال   3131خدمات استان فارس در سال  های بخشزیر  افزوده ارزش -1جدول 

 خدمات های بخشزیر 
 افزوده ارزش

 (درصد) سهم میزان

 27/8 61880 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها فروشی خرده، فروشی عمده

 1/9 4170 هتل و رستوران

 13/2 29230 نبارداری و ارتباطات، اونقل حمل

 2/8 6305 مالی های گری واسطه

 26/9 59683 وکار کسب و خدماتمستغالت، کرایه 

 8/6 19035 اداره امور عمومی، دفاعی و تأمین اجتماعی

 7/7 17099 آموزش

 8/4 18618 اجتماعی مددکاریبهداشت و 

 2/8 6168 سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 100 222188 جمع

 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 



 

 

 16 تولید ناخالص داخلی استان

 اقتصادی استان های فعالیتمزیت نسبی رشته  -3

رابطه(Revealed Comparative Advantage)آشکارشدهشاخصمزیتنسبی از

 :آیدمیبهدستزیر

 

 








 

یمزیتنسبیاقتصادیاستانداراهایبخشازیککدامکهدهدمینشانRCAشاخص

 شاخصسهم این افزودهارزشاست. تولیدموردنظریکبخشاقتصادی در را استان

همانبخشاقتصادیکشوررادرتولیدناخالصافزودهارزشناخالصداخلیاستانباسهم

یکبودآنبخشدراستانازتربزرگRCA.اگردهدمیداخلیکشورموردمقایسهقرار

یامساوییکبودفاقدمزیتنسبیاست.ذکرترکوچکاستواگردارایمزیتنسبی

افزودهارزشایننکتهضروریاستکهمعیاراصلیاینشاخصجهتتعیینمزیتنسبی،

لذاممکناستیکبخشاقتصادیباشدمی بالقوهقابلیتتوسعهداشتهودارایطوربه.

آنافزودهارزشرتنگرفتهاستومناسبدرآنبخشصوگذاریسرمایهمزیتباشداما

بنابراین،اینشاخص،مزیتنسبیبالفعل؛پائینیداشتهباشدRCAروازاینپائینباشدو

.کندمیگیریاندازهرا



مشاهده3کهدرجدولطورهمان دربینگرددمی، رشتهفعالیتاقتصادیاستان،11،

پسازفعالیتمذکور،بیشترینمزیتآباختصاصدارد.بیشترینمزیتنسبیبهفعالیت

بخش در باغدارینسبیاستان است.1/1)زراعتو باغدارییکیاز( بخشزراعتو

رشتهفعالیتاقتصادی11دربینکهطوریبه.استاقتصادیاستانهایبخشترینمهم

 افزودهارزشبیشترین خودرا )به است داده دلیل23/12اختصاص به استان درصد(.

 متنوع، هوایی و آب ازهایدشتشرایط یکی مناسب امکانات و کشاورزی وسیع

دراستان iبخشافزودهارزش

تولیدناخالصداخلیاستان
RCAi= بخشافزودهارزش iدرکشور

تولیدناخالصداخلیکشور
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هایکانون محسوب کشور باغی و زراعی محصوالت تولید استانگرددمیاصلی این .

ازلحاظ هایزمینمیزان بین در را سوم کشترتبه زیر حائزهایاستانزراعی کشور

مقامباشدمی درخصوصتولیدغالتهمواره بهخوداختصاصو را .دهدمیاولکشور

درکشوربهاستانفارساختصاصایدانههمچنینمقاماولسطحزیرکشتوتولیدذرت

 دارای نیز باغی و زراعی محصوالت سایر در و کشورهایرتبهدارد سطح مناسبدر

باشدمی باغداری، و بخشزراعت پساز انواعهایبخش. و غذایی ساختمحصوالت

بعدیهایاولویتازحیثمزیتنسبیدر(13/2)توزیعگازطبیعی(و23/1)هاآشامیدنی

قراردارند.



(ودباغیو2.21)آهنراههایفعالیترشتهفعالیت،رشته11دربینموردبررسیدرسال

26/2پرداختچرموسایرمحصوالتچرمی) مزیتنسبیدراستانترینپاییندارای(،

گفتنیاستکهاستاندرزمینهدانبوده رشتهفعالیتساختمحصوالتازتوتونودو.

(3جدول).آبیفعالیتینداشتهاستونقلحملوتنباکو


  3131سال -اقتصادی استان فارس های فعالیتمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته -3جدول  

 سهم: درصد          ریال میلیارد مبالغ:

هافعالیتشرح
ستانده

استان

مصرف

واسطه

استان

افزودهارزش

استان

افزودهارزشسهم

استانGDPاز

افزودهارزشسهم

کشورGDPاز

شاخص

مزیت

نسبی

 2/20 9/12 20/06 96876 39447 136323زراعتوباغداری

دامداری،مرغداری،پرورش

وزنبورعسلکرمابریشمو

شکار

38480 25849 12630 2/61 2/96 0/88 

 1/13 0/08 0/09 434 150 584جنگلداری

 0/34 0/42 0/14 694 465 1159ماهیگیری

 0/19 10/13 1/91 9245 403 9648نفتخاموگازطبیعی

 0/36 0/94 0/34 1632 408 2040سایرمعادن

ساختمحصوالتغذاییو

هاآشامیدنیانواع
73120 50779 22341 4/63 2/11 2/19 

تازتوتونوساختمحصوال

تنباکو
0 0 0 0/00 0/06 0/00 

 



 

 

 11 تولید ناخالص داخلی استان

...مقادیر حساب تولید و مزیت نسبی -3جدول ادامه 

هافعالیتشرح
ستانده

استان

مصرف

واسطه

استان

افزودهارزش

استان

افزودهارزشسهم

استانGDPاز

افزودهارزشسهم

کشورGDPاز

شاخص

مزیت

نسبی

 0/55 0/41 0/22 1083 1014 2098ساختمنسوجات

وآوریعملساختپوشاک،

رنگکردنخز
154 85 69 0/01 0/05 0/31 

دباغیوپرداختچرموسایر

محصوالتچرمی
16 9 6 0/00 0/05 0/03 

ساختچوبومحصوالت

چوبی
437 222 214 0/04 0/09 0/47 

ساختکاغذومحصوالت

کاغذی
530 425 105 0/02 0/13 0/17 

انتشار،چاپوتکثیر

شدهضبطهایرسانه
95 51 44 0/01 0/04 0/23 

هایفرآوردهساختککو

حاصلازتصفیهنفتو

ایهستههایسوخت

18267 11850 6417 1/33 2/61 0/51 

ساختموادومحصوالت

شیمیایی
13867 5783 8085 1/67 2/94 0/57 

ساخت محصوالت از الستیک و 

 پالستیک
6148 4906 1242 0/26 0/32 0/81 

ساخت سایر محصوالت کانی 

 غیرفلزی
11415 6177 5237 1/08 1/27 0/85 

 0/04 2/03 0/07 354 736 1090 ساخت فلزات اساسی

ساخت محصوالت فلزی 

و  آالت ماشین جز بهفابریکی 

 تجهیزات

7979 4715 3265 0/68 0/65 1/04 

آالت و تجهیزات  ساخت ماشین

 بندی نشده در جای دیگر طبقه
1599 801 798 0/17 0/47 0/35 

دفتری،  آالت ماشینساخت 

 حسابداری و محاسباتی
17 11 6 0/00 0/03 0/04 

و  آالت ماشینساخت 

 بندی طبقههای برقی  دستگاه

 نشده در جای دیگر

2325 1615 709 0/15 0/25 0/59 

ساخت رادیو و تلویزیون، 

 ها و وسایل ارتباطی دستگاه
111 29 82 0/02 0/03 0/57 

ساخت ابزار پزشکی، ابزار 

اپتیکی، ابزار دقیق و انواع 
220 109 112 0/02 0/07 0/34 
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...مقادیر حساب تولید و مزیت نسبی -3جدول ادامه 

هافعالیتشرح
ستانده

استان

مصرف

واسطه

استان

افزودهارزش

استان

افزودهارزشسهم

استانGDPاز

افزودهارزشسهم

کشورGDPاز

شاخص

مزیت

نسبی

 ساعت

ساخت وسایل نقلیه موتوری، 

 تریلر و نیم تریلر
605 387 218 0/05 0/59 0/08 

ساخت سایر تجهیزات 

 ونقل حمل
111 89 22 0/00 0/06 0/07 

ساخت مبلمان و مصنوعات 

 دیگرنشده در جای  بندی طبقه
2070 1303 767 0/16 0/25 0/63 

 0/72 0/04 0/03 143 234 377 بازیافت

 1/23 1/49 1/83 8829 2293 11123 برق

 1/56 5/69 8/85 42762 3854 46616 توزیع گاز طبیعی

 2/36 0/25 0/59 2869 1548 4416 آب

 1/44 2/42 3/49 16842 20648 37490 های مسکونی ساختمان

 1/24 2/39 2/98 14389 20702 35091 ها ساختمانسایر 

، فروشی خرده، فروشی عمده

 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
86869 24989 61880 12/81 14/53 0/88 

 1/13 0/18 0/21 1000 147 1147 هتل و خوابگاه

 0/80 0/82 0/66 3170 4037 7207 رستوران

 0/02 0/12 0/00 10 32 42 آهن راه

 0/99 5/41 5/36 25876 8658 34534 ای جاده ونقل حمل

 0/80 0/06 0/05 244 87 331 ای لوله ونقل حمل

 0/00 0/14 0/00 0 0 0 آبی ونقل حمل

 1/35 0/13 0/18 858 1433 2291 هوایی ونقل حمل

 0/27 0/59 0/16 774 266 1040 خدمات پشتیبانی و انبارداری

 0/23 1/30 0/30 1469 1370 2839 پست و مخابرات

 0/62 1/16 0/72 3487 3256 6743 بانک

مالی و  های گری واسطهسایر 

 ها آنی جنبی ها فعالیت
593 83 510 0/11 0/38 0/28 

 0/79 0/60 0/48 2309 588 2897 بیمه

 خدمات واحدهای مسکونی

 شخصی
42818 3783 39035 8/08 7/18 1/13 

 خدمات واحدهای مسکونی

 اجاری
14558 1285 13273 2/75 2/54 1/08 

 0/70 0/49 0/34 1643 1258 2901 غیرمسکونیخدمات واحدهای 

 0/57 0/23 0/13 631 119 750 الالن مستغالتخدمات د

 0/67 1/58 1/06 5100 1755 6855 وکار کسبکرایه و خدمات 

 0/63 0/92 0/57 2776 616 3391 امور عمومی



 

 

 11 تولید ناخالص داخلی استان

...مقادیر حساب تولید و مزیت نسبی -3جدول ادامه 

هافعالیتشرح
ستانده

استان

مصرف

واسطه

استان

افزودهارزش

استان

افزودهارزشسهم

استانGDPاز

افزودهارزشسهم

کشورGDPاز

شاخص

مزیت

نسبی

 0/84 1/20 1/02 4904 793 5697 خدمات شهری

 1/29 1/31 1/69 8160 3256 11416 امور دفاعی

 0/85 0/63 0/53 2572 299 2871 امور انتظامی

 1/10 0/12 0/13 622 222 844 تأمین اجتماعی اجباری

 1/37 0/70 0/96 4650 462 5113 آموزش ابتدائی دولتی

 1/07 0/04 0/04 189 65 254 آموزش ابتدائی خصوصی

متوسطه عمومی و  آموزش

 دولتی ای حرفهمتوسطه فنی و 
7144 302 6843 1/42 0/98 1/45 

متوسطه عمومی و  آموزش

 ای حرفهسطه فنی و متو

 خصوصی

260 58 202 0/04 0/06 0/70 

 1/12 0/51 0/57 2755 894 3649 آموزش عالی دولتی

 1/05 0/36 0/38 1838 609 2448 آموزش عالی خصوصی

 1/13 0/07 0/08 395 84 479 دولتی ساالن بزرگآموزش 

 0/77 0/06 0/05 226 105 332 خصوصی ساالن بزرگآموزش 

 1/34 1/46 1/96 9463 1178 10640 بهداشت و درمان دولتی

 1/29 1/32 1/71 8259 2004 10263 بهداشت و درمان خصوصی

 1/27 0/04 0/05 221 75 296 دامپزشکی

 0/64 0/22 0/14 676 147 823 مددکاری اجتماعی

 0/58 0/97 0/56 2708 707 3415 و ورزشی تفریحی، فرهنگی

 0/98 0/13 0/12 598 682 1280 مذهبی و سیاسی

 1/18 0/50 0/59 2861 701 3563 سایر خدمات

 - 99/48 99/52 480711 273500 754211 جمع

 - 0/52 0/48 2311 - - خالص مالیات بر واردات

 - 100 322 483022 - - تولید ناخالص داخلی
 3131کشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 
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رشد تولید ناخالص اسمی استان -4

 دوره طی استان اسمی داخلی ناخالص 2632-31تولید برابر رشدی رصدد3/61از

بودهکه )ازرشدتولیدناخالصداخلیاسمیباالتربرخوردار بوده6/61کشور درصد(،

ازرشدمتوسطساالنه،2681-31طیدوره،همچنینمیزاناینشاخصدراستاناست.

6/11 بوده برخوردار ودرصد سطحکشور طوربهدر رشدیبرابر 6/11متوسطساالنه

درصدداشتهاست.

ازرشدی2632-31یدناخالصداخلیسرانهاستانبهقیمتجاریطیدورههمچنینتول

طیدرصدبرخورداربودهاست.8/66درصدودرسطحکشورازرشدیبرابر1/63برابر

،درصدودرکشور3/11،دراستانیادشدهرشدمتوسطساالنهشاخص،2681-31دوره

(22جدول)درصدبودهاست.3/12


 3111-31 های سالصول ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت جاری طی مح-32جدول 

 شرح
 استان

3111 3113 3132 3133 3131 

ی
ت جار

قیم
تولید ناخالص داخلی به قیمت  

 (میلیارد ریال)بازار 
322133 121222 112233 113313 211211 

تولید ناخالص داخلی سرانه به 

 (میلیون ریال)قیمت بازار 
3/11 3/22 3/13 1/11 321 

 

 ...محصول ناخالص داخلی استان و -32جدول ادامه 

 شرح
 کشور

3111 3113 3132 3133 3131 

ی
ت جار

قیم
قیمت  تولید ناخالص داخلی به 

 (میلیارد ریال)بازار 
1311333 2111131 3113311 1212123 

3222321

1 

به  تولید ناخالص داخلی سرانه

 قیمت بازار )میلیون ریال(
3/12 1/31 2/12 3/31 3/312 

 نشریات مرکز آمار ایران مختلف، های سالکشور،  های استانمأخذ: حساب تولید 

 



 

 

 

 97وپرورشآموزش

 

 بخش دوم
 

 اجتماعی و فرهنگی ،وضعیت اقتصادی

 استان فارس
 

 و فرهنگی امور اجتماعی

 امور زیربنایی

 امور تولیدی

 



9313سال-وفرهنگیاستانفارساجتماعیگزارشاقتصادی،                   


 

08 
 



 

 

 

 08وپرورشآموزش

 و فرهنگی اجتماعیامور 
 

 وپرورش آموزش -

 آموزش عالی -

 بهداشت و درمان -

 اجتماعی تأمینبهزیستی و  -

 فرهنگ و هنر -

 و جهانگردی گردی ایران -

 بدنی تربیت -

مور قضاییا -
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08  



 

 

 

 08وپرورشآموزش

 

 

 

 

 

 

 

 وپرورش آموزش

 میـزان باسوادی در استان -1

ساله  6، میزان باسوادی در جمعیت 8878بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

. میدزان  درصدد بدودا اسدت    0/08درصد و  8/06و باالتر استان فارس و کشور به ترتیب 

 8/00در کشدور  ) درصدد  8/08د و درص 8/07باسوادی در مردان و زنان استان به ترتیب 

درصدد   8/07استان به ترتیب  روستاییو باسوادی در نقاط شهری و  (درصد 8/08درصد و 

، استان 8878در سال  .بودا است درصد( 8/97و  6/00درصد )در کشور به ترتیب  7/97و 

قد  در   و اصفهان ،تهران، البرز، سمنان، یزد های استاندی بعد از میزان باسوا ازنظرفارس 

 .است قرارگرفتهرتبه هفت  
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 تعداد سواد آموزان استان -2

نهضدت سدوادآموزی اسدتان،     هدای  دوراتحت پوشش ، تعداد سوادآموزان 8878در سال 

نفدر   0789نفر در دورا انتقدال و   9888نفر در دورا سوادآموزی،  89888شامل نفر  88688

ابقی سوادآموز، در مناطق شهری و م درصد از این تعداد 0/87است.  در دورا تحکی  بودا

 (.8)جدول  اند بودادر مناطق روستایی 

 
نقداط شدهری و    برحسبسوادآموزی استان نهضت  های دورا تحت پوششسوادآموزان  -8جدول 

 8878در سال  روستایی

 سال
 نقاطروستايینقاطشهری جمعكل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 0113 3334 4330 2113 3333 4391 93131 1000 93031 دورهسوادآموزی

 990 3031 3311 3319 09 3323 3109 3300 3909 دورهانتقال

 1400 193 2393 3933 933 3311 3133 242 4203 دورهتحكيم

 8878مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 ان استانآموز دانش -3

 انآموز دانشتعداد  -3-1

دولتدی و   هدای  آموزشدااا ان آمدوز  داندش )شدامل   ان استان فدارس وزآم دانشتعداد کل 

بدودا کده نسدبت بده سدال      نفر  088888 برابر 8878-78تحصیلی  در سال (غیرانتفاعی

ان استان فارس در سدال  آموز دانش. از مجموع است یافته افزایشدرصد  8/6تحصیلی قبل 

که این نسدبت   اند بودادرصد دختر  6/80 درصد پسر و 8/78 ، معادل8878-78تحصیلی 

 (.8)جدول در مقایسه با سال قبل، تغییر چندانی نیافته است 

 



 

 

 

 07وپرورشآموزش

 جنس برحسب استان انآموز دانشتعداد  -8جدول  

سالتحصيلی

انآموزدانشتعداد

پسرجمع
سهم

)درصد(
دختر

سهم

)درصد(

13-93194010411903111/293133120/14

13-93133134231001023/293401144/14

11-93134131931334311/291012310/14

 8878مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
 

 ان استانآموز دانشتحصیلی از کل  های دورهسهم  -3-2

درصدد در   6/8، معادل 8878-78ان استان فارس در سال تحصیلی آموز دانشاز تعداد کل 

 9/88درصدد در دورا ابتددایی،    7/87 ،نیدبسدتا  پیشدرصد در دورا  8/8، دورا استثنایی

درصدد در دورا   8/9دوم، ر دورا متوسدهه  د درصدد  8/88، متوسدهه اول درصد در دورا 

 اندد  بدودا مشغول به تحصدیل   سال بزرگعمومی درصد در دورا  8/8 و سال بزرگتکمیلی 

 (.8)جدول 

 
دروجكن تفكيك دورهتحصكيلیبهانمدارسدولتیوغيرانتفاعیاستانآموزدانشتعدادكل-3جدول

 9313-11سالتحصيلی
دخترپسرسهمدوره)درصد( 9313-11 تحصيلیدوره

14100/031149413استثنايی

321333/19314393110 دبستانیپيش

1304411/11390111303132 ابتدايی

9313103/910131421114 متوسطهدورهاول

9110149/331000314012 دورهدوممتوسطه

91233/0110203 سالبزرگعمومی

091913/33230330093سالبزرگتكميلی

413193 جمع

9313سالنامهآماریاستان،سالمأخذ:
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 استان امكانات آموزشی -4

برابدر   ،8878-78استان در سدال تحصدیلی    غیرانتفاعیدولتی و  های آموزشاااتعداد کل 

در همچنین است.  یافته کاهشدرصد  88که نسبت به سال تحصیلی قبل ا واحد بود 0679

 80088اسدتان   مدارس دولتی و غیرانتفاعی دایر های کالستعداد کل سال تحصیلی فوق، 

 (.8است )جدول  یافته کاهشدرصد  7/8، که نسبت به سال تحصیلی قبلباب بودا 

 
9313-11:تحصيلیهایدورهاستانفارسبهتفكي امكاناتآموزشی-1جدول

كاركناندفتریواداریكاركنانآموزشیكالسآموزشگاهدورهتحصيلی

933413391323استثنايی

--99433039دبستانیپيش

343394029940090993ابتدايی

9291293332003021متوسطهدورهاول

91101330930323193متوسطهدورهدوم

--01990 سالرگبزعمومی

--1403340سالبزرگتكميلی

--401334493جمع

 8878مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
 

 

 

 وزشیـآم های شاخص -5

کدالس در مقداطا ابتددایی،    در  آمدوز  داندش شاخص تراک  ، 8878-78در سال تحصیلی 

 تحصدیلی  بت به سدال بودا که نس 8/88و  88، 6/88به ترتیب  دوم و متوسهه متوسهه اول

در کدالس در مقداطا عمدومی     آمدوز  دانشتراک  شاخص قبل تغییر چندانی نیافته است. 

نسدبت  همچندین  بودا اسدت.   8/88و  8/88نیز به ترتیب  سال بزرگو تکمیلی  سال بزرگ

بده ترتیدب   مقاطا ابتدایی، متوسهه اول و متوسهه دوم در  به کارمند آموزشی آموز دانش

 (.7بودا است )جدول  7/88و  7/86، 8/88

 

 
 

 



 

 

 

 09وپرورشآموزش

9313-11استان:غيرانتفاعیآموزشیدرمدارسدولتیوهایشاخص-2جدول

 آموزشی دورا
در  آموز دانشتراک  

 دایر(کالس )

بهآموزدانشنسبت

 كارمندآموزشی

انكارمندكلبهآموزدانشنسبت

(آموزشی،دفتریواداری)

 8/89 8/88 6/88 ابتدایی

 9/88 7/86 88 متوسهه اول

 7/7 7/88 8/88 دوممتوسهه 

 8878مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

)دولتدی و   آمدوز  داندش ازلحدا  تدراک    ، (8878کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس

استان فدارس در بدین   ، متوسهه وراهنمایی  ابتدایی، های دورادر ، در کالسغیرانتفاعی( 

مربدوط بده    8رتبده  ) قرار داشته است 88و  88 ،86 های رتبه درترتیب  کشور به های استان

 آمدوز  دانشتراک   ازلحا بر این اساس، رتبه استان (. باشد می استان دارای کمترین تراک 

اول و  متوسهه های دورادر ولی  تغییرنیافتهنسبت به سال قبل در کالس در دورا ابتدایی 

 است. بدتر شدا دوم

یادشدا، استان  های دورادر به کارمند آموزشی  آموز دانشنسبت  شاخص ازلحا همچنین 

اسدتان  است )قرار داشته  88و  86، 86 های رتبهدر  به ترتیب فارس در مقایسه با کل کشور

 ازلحدا  رتبه استان . (باشد می 8رتبه  به کارمند آموزشی آموز دانشدارای کمترین نسبت 

 بددتر شددا  نسبت به سال تحصیلی قبل  دوم ابتدایی و متوسهه های دورادر  این شاخص

 است.

 
 

 

 غیررسمی ای حرفهفنی و  های آموزش -6

مرکدز   80غیررسمی اسدتان   ای حرفهفنی و  های آموزشتعداد مراکز ثابت ، 8878در سال 

بدودا  نفر  888این مراکز تعداد مربیان فعال . است یافته افزایشبودا که نسبت به سال قبل 

مرکدز   87 ،مرکز ویژا مردان 89استان  ای حرفهفنی و  های آموزشثابت از کل مراکز  .است

 .(6جدول ) است بودا مرکز نیز دومنظورا 6و  ویژا زنان
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9341-13:فارسایحرفه،مربيانفعالوآموزشديدگانادارهكلآموزشفنیومراكزثابت–0جدول

سال
مراكزتعدادمراكزثابت

مشترک

آموزشمربيانفعال

ديدگان زنمردجمعويژهزنانويژهمردانجمع

93411033913991990323239

9310103192990011930203

931911339131413913331

93131333901901903314341

93131433920993901334349

9313،سالمأخذ:سالنامهآماریاستان

 

 ای حرفه، تعداد مراکز ثابت آموزش فنی و (8878کشور )طالعات سالنامه آماری بر اساس ا

کشور بدودا و   ای حرفهدرصد مراکز ثابت آموزش فنی و  9/6، معادل 8878استان در سال 

در رتبده چهدارم    خراسدان رودوی  و  اصدفهان  ،خوزسدتان  هدای  استاناز این نظر، بعد از 

همچنین استان فدارس بدا دارا بدودن    . نکردا استقرارگرفته که نسبت به سال قبل تغییر 

و کشدور   ای حرفهثابت آموزش فنی و  زمراک رسمی و پیمانی() انیمربدرصد از تعداد  0/7

 سدوم و  چهدارم  های رتبهبه ترتیب در  یادشدادرصد از تعداد آموزش دیدگان مراکز  7/6

 است. قرارگرفته



 

 

 98 وزش عالیآم

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش عالی

 کارکنان آموزش عالی-1 

سسات آموزش عالی ؤم وقت تمامآموزشگران دانشگاهی ، 3181-89در سال تحصیلی 

 71است.  یافته افزایش درصد 7/7 نفر بوده كه نسبت به سال تحصیلی قبل 9194استان 

دانشگاهی  زشگرانآمو از مجموع .اند بودهزن  مابقیمرد و  یادشده آموزشگراندرصد از 

هیأت  نفر غیر 83هیأت علمی و درصد(  8/87نفر ) 9898 ،تحصیلی در این سال وقت تمام

 .(8و  3جداول ) اند بودهعلمی 
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-89جنس:  برحسب مؤسسات آموزش عالی استان وقت تمام آموزشگران دانشگاهی -3جدول  

3181 

 زن مرد جمع سال تحصيلی

19-9311 4824 3824 9191 

18-9319 4194 3191 9114 

13-9318 4104 3193 9148 

14-9313 4321 3812 9928 

 3181مأخذ: سالنامه آماري استان، سال  

 

مرتبه  برحسب مؤسسات آموزش عالی استان وقت تمام آموزشگران دانشگاهی -8جدول  

 3181-89علمی: 

 جمع سال تحصيلی
 هيأت علمی

 غير هيأت علمی
 مربی آموزشيار مربی استاديار دانشيار استاد

19-9311 4824 899 340 9384 9112 903 389 

18-9319 4194 881 329 9320 9222 24 24 

13-9318 4104 838 322 9419 9201 48 34 

14-9313 4321 844 498 9221 9212 44 19 
 3181مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 

 

 

 شدگان نام ثبت -2

آموزش  مؤسساتنفر دانشجوي جدید در  64986 عدادت ،3181-89در سال تحصیلی 

و مراكز آموزش  ها دانشگاهكه  اند شده نام ثبت تحصیلی مختلف هاي دورهدر  عالی استان

 3/9 غیرانتفاعی درصد و مؤسسات 1/91 درصد، دانشگاه آزاد اسالمی 6/99عالی دولتی 

 شدگان نام ثبتاز مجموع . دان دادهرا به خود اختصاص  شدگان نام ثبتاین تعداد درصد از 

درصد در  5/58درصد در دوره كاردانی،  9/87 ،سال تحصیلی در ایني استان ها دانشگاه

دكتراي  هاي دورهدرصد در  3/1درصد در دوره كارشناسی ارشد و  8/36دوره كارشناسی، 

 (.1)جدول  اند شدهمشغول به تحصیل  و تخصصی اي حرفه
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استان به تفكیك عالی  مؤسسات آموزش مختلف تحصیلی هاي دورهجدید  نشدگا نام ثبتتعداد  -1جدول 

 3181-89         وابستگی به دستگاه اجرایی:
سال تحصيلی 

 و نوع

وابستگی به 

دستگاه 

 اجرايی

 ای حرفهدكترای  كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی جمع كل
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 3181مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 
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 دانشجویان -3

سهم استان فارس  3181-89در سال تحصیلی  ،اساس اطالعات سالنامه آماري كشوربر 

هر هزار نفر  به ازاي( و نسبت دانشجو 5رتبه درصد ) 5/5 ل دانشجویان كشوراز ك

به نفر دانشجو  7/63در كشور  یادشدهاست. نسبت  شده محاسبه نفر 56جمعیت استان 

 هر هزار نفر جمعیت بوده است. ازاي

مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش  هاي دوره، دانشجویان 3181-89در سال تحصیلی 

درصد،  53و مراكز آموزش عالی دولتی  ها دانشگاهنفر بوده كه  869871عالی استان 

تعداد درصد از این  1/7 غیرانتفاعیدرصد و مؤسسات  7/93دانشگاه آزاد اسالمی 

تعداد دانشجویان استان نسبت به سال تحصیلی قبل  .اند دادهرا به خود اختصاص  دانشجو

سال  در ایني استان ها دانشگاه دانشجویاناز مجموع  است. یافته كاهشدرصد  8/8

درصد در  1/33درصد در دوره كارشناسی،  8/63درصد در دوره كاردانی،  3/81تحصیلی، 

مشغول به  و تخصصی اي حرفهدكتراي  هاي دورهدرصد در  7/1دوره كارشناسی ارشد و 

مرد و  یادشدهاز دانشجویان در سال تحصیلی درصد  5/58. همچنین اند بودهتحصیل 

 (.9)جدول  اند بودهمابقی زن 
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مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیك  هاي دوره دانشجویان -9جدول 

 3181-89: جنس برحسب وابستگی به دستگاه اجرایی

 وسال تحصيلی 

 دستگاه اجرايی

 جمع كل
 كارشناسی كاردانی

كارشناسی 

 ارشد

ای دكتر

 ای حرفه

دكترای 
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 زن مرد جمع
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 دولتی های دانشگاه -1 -3

 و مراكز آموزش عالی ها دانشگاهدر  شجودان 315469 تعداد 3181-89 تحصیلی در سال

درصد  7/7 قبل تحصیلیكه نسبت به سال  اند بودهدر حال تحصیل دولتی استان 

ي وابسته به وزارت علوم، ها دانشگاهسهم  . از این تعداد دانشجواست یافته افزایش

علوم  هاي دانشگاهدرصد،  7/16پیام نور  درصد، دانشگاه 9/38تحقیقات و فناوري 

مابقی مربوط به و  درصد 8/83، دانشگاه جامع علمی و كاربردي درصد 6/8 فارس زشكیپ

تعداد دانشجو  .بوده است و سایر مؤسسات اي حرفهفرهنگیان، دانشگاه فنی و دانشگاه 

 این نفر جمعیت درهزار  استان به ازاي هر دولتیو مؤسسات آموزش عالی  ها دانشگاه در

 یافته افزایش (نفر 1/87) كه نسبت به سال تحصیلی قبل نفر بوده 5/89 ،سال تحصیلی

درصد در  5/69درصد در مقطع كاردانی،  8/83. همچنین از این تعداد دانشجو، است

درصد در مقطع دكتري  8/6درصد در مقطع كارشناسی ارشد و  9/7مقطع كارشناسی، 

 .(5)جدول  اند بودهو تخصصی مشغول به تحصیل  اي حرفه
 

 9313-14دوره: برحسبی دولتی استان ها دانشگاه نشجوياندا -4جدول 

 كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی جمع كل سال تحصیلی
و  اي حرفهدكتري 

 تخصصی

81-3188 385941 39963 89395 9844 7987 

89-3181 315469 88658 97397 8899 9183 

 9313، سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس

 

 تحقيقات و فناوری وابسته به وزارت علوم،ی ها دانشگاه - 3-1-1

وابسته به وزارت  يها دانشگاهنفر دانشجو در  86365 تعداد 3181-89تحصیلی در سال 

 درصد از دانشجویان 3/54كه  اند بودهمشغول به تحصیل  علوم، تحقیقات و فناوري

تحصیلی كاردانی،  هاي دورهدانشجویان  .اند دادهرا زنان تشكیل  مورداشارهي ها دانشگاه

به ترتیب  ي مذكورها دانشگاه و تخصصی اي حرفهارشد و دكتري  كارشناسیی، كارشناس

را  یادشده دانشگاهدرصد از كل دانشجویان  8/8و درصد  1/85، درصد 8/69، درصد 8/3

 .اند دادهتشكیل 
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 علوم پزشکی استانی ها دانشگاه – 2- 1 -3

ي علوم پزشكی استان مشغول به ها دانشگاهنفر در  31455، تعداد 3181 -89در سال تحصیلی 

سال  در. است یافته افزایشدرصد  33كه نسبت به سال تحصیلی قبل  اند بودهتحصیل 

كه  اند داده مذكور را زنان تشكیل يها دانشگاهدرصد دانشجویان  6/63 ،یادشدهتحصیلی 

تحصیلی  هاي دوره دانشجویان. استدرصد بوده  3/68تحصیلی قبل در سال این نسبت 

درصد،  9/3تخصصی به ترتیب  و اي حرفه ياارشد و دكتر كارشناسی، كارشناسیكاردانی، 

 .اند دادهدرصد از كل دانشجویان را تشكیل  8/99درصد و  33درصد،  8/98
 

 استان پيام نوردانشگاه  - 3 -3-1

نشگاه پیام نور استان مشغول به در دا دانشجو 98614تعداد  ،3181 -89در سال تحصیلی 

در سال . است یافته كاهشدرصد  9/86كه نسبت به سال تحصیلی قبل  اند بودهتحصیل 

 اند دادهرا زنان تشكیل دانشگاه پیام نور استان درصد دانشجویان  6/68 ،تحصیلی یادشده

و  سیكارشناتحصیلی  هاي دورهدانشجویان  .است تغییرنیافتهتحصیلی قبل  نسبت بهكه 

و  درصد از كل دانشجویان را تشكیل داده 9/1 درصد و 5/86ارشد به ترتیب  كارشناسی

 .ي تخصصی بوده استامابقی نیز مربوط به دوره دكتر

 

 استان جامع علمی کاربردیدانشگاه  - 4 -3-1

استان دي جامع علمی كاربردر دانشگاه دانشجو  88644 ، تعداد3181 -89در سال تحصیلی 

. است یافته افزایشدرصد  9/88 كه نسبت به سال تحصیلی قبل اند بودهه تحصیل مشغول ب

درصد از  7/58همچنین  .اند بودهزن  یادشدهدانشگاه  یاندرصد از دانشجو 3/98

 درصد در دوره كارشناسی 3/94، در دوره كاردانیدي جامع علمی كاربردانشجویان دانشگاه 

 .اند بودهبه تحصیل ل مشغوكارشناسی ارشد  مابقی در دورهو 
 

 غيرانتفاعی استان مؤسسات -3-2

برابر  3181 -89استان در سال تحصیلی  غیرانتفاعی مؤسساتدانشجویان تعداد كل 

 هاي دورهسهم . همچنین اند بودهزن  یادشده دانشجویاندرصد از  57 نفر بوده كه 38167
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درصد،  1/13 ترتیب بهكارشناسی ارشد از این تعداد دانشجو  و كارشناسی كاردانی،

 .بوده استدرصد  9/3 درصد و 7/66

 

 استان آزاد اسالمیدانشگاه  – 3 -3 

آزاد اسالمی استان مشغول به  يها دانشگاهنفر در  334598 تعداد ،3181 -89در سال تحصیلی 

دانشجویان  .است یافته كاهشدرصد  3/1كه نسبت به سال تحصیلی قبل  اند بودهتحصیل 

به  و تخصصی اي حرفهارشد و دكتري  كارشناسی، كارشناسیصیلی كاردانی، تح هاي دوره

درصد از كل دانشجویان را تشكیل  1/3و درصد  9/37، درصد 8/57، درصد 81ترتیب 

 .(6)جدول  اند داده
 

 تحصیلی هاي دوره برحسب تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان -6جدول 

 سال تحصيلی
 و تخصصی ای حرفهدكترای  كارشناسی ارشد ارشناسیك كاردانی جمع كل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جمع

11-9321 984208 39281 4/84 28411 9/00 91401 4/2 23 9/1 

19-9311 981320 82903 4/83 21321 2/00 99918 8/1 249 0/1 

18-9319 998228 82828 8/84 28212 4/04 99142 0/91 240 2/1 

13-9318 994144 82241 4/84 01814 2/01 94234 1/93 9902 9 

14-9313 991448 84491 83 03100 1/42 91293 2/92 9444 3/9 

 3181 ، سالمأخذ: سالنامه آماري استان

 

 آموختگان دانش -4 

 استان غيرانتفاعیو  دولتی های دانشگاه -1 -4

و مؤسسات  یدولت هاي دانشگاهانشجو از نفر د 38589 تعداد 3181-81در سال تحصیلی 

درصد  64كه  اند شده التحصیل فارغمختلف آموزش عالی  هاي دورهدر استان  غیرانتفاعی

 .اند بودهزن  یادشده نالتحصیال فارغاز 

، دانشگاه جامع علمی كاربردي درصد 5/87، دانشگاه پیام نور فوقدر سال تحصیلی 

شیراز، جهرم و فسا( ) یپزشكعلوم  هاي دانشگاه، صددر 3/8درصد، دانشگاه شیراز  3/16

 مجموعاً، سلمان فارسی كازرون و صنعتی شیراز فسا، جهرم هاي دانشگاهدرصد و  9/9
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را به خود اختصاص  نالتحصیال فارغ از كلدرصد  3/33 غیرانتفاعیو مؤسسات  درصد 1/7

به  ،سال تحصیلیاین  در ي دولتی استانها دانشگاه نالتحصیال فارغاز مجموع  .اند داده

درصد در دوره  3/9درصد در دوره كارشناسی،  3/59درصد در دوره كاردانی،  8/14ترتیب 

)جدول  اند بوده و تخصصی اي حرفهدكتراي  هاي دورهدرصد در  5/1كارشناسی ارشد و 

7.) 
 

 

 3188-81: جنسیت برحسبي دولتی استان ها دانشگاهن التحصیال فارغتعداد  -7جدول 
 درصد(زنان )سهم  تعداد زنان تعداد مردان نالتحصيال فارغتعداد  سال تحصيلی

13-9318 91482 2413 91134 1/01 

 4/40 9114 220 9221 دانشگاه شيراز

 3/32 22 984 819 دانشگاه صنعتی شيراز

 8/21 411 898 298 دانشگاه جهرم

 1/04 903 22 849 دانشگاه فسا

 3/42 948 993 804 زروندانشگاه سلمان فارسی كا

 1/08 242 492 9304 دانشگاه علوم پزشكی شيراز

 8/04 993 03 920 دانشگاه علوم پزشكی جهرم

 9/40 919 21 921 دانشگاه علوم پزشكی فسا

 0/03 3492 9148 4321 دانشگاه پيام نور

 0/42 3481 3084 2144 دانشگاه جامع علمی كاربردی

 1/48 9939 9143 8924 غيرانتفاعیمؤسسات 

 3181 ، سال: سالنامه آماري استانمأخذ

 

 دانشگاه آزاد اسالمی استان -4-2

از دانشگاه آزاد اسالمی استان  نفر 85989، تعداد 3188-81در سال تحصیلی 

این . است یافته افزایشد درص 6/9كه نسبت به سال تحصیلی قبل  اند شده التحصیل فارغ

 هاي دوره نالتحصيال فارغسهم . شود میشامل  سما را نیز ايه آموزشكدهتعداد، دانشجویان 

و تخصصی به ترتیب  اي حرفهارشد و دكتري  كارشناسی، كارشناسی، تحصیلی كاردانی

 (.9)جدول بوده است  درصد 1/4درصد و  1/9درصد،  1/66، درصد 85
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 لیتحصی هاي دوره برحسبدانشگاه آزاد اسالمی  التحصیالن فارغتعداد  -9جدول 

گروه 

 تحصيلی
 جمع

 دكترا كارشناسی ارشد كارشناسی كاردانی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

11-9321 94212 4830 3/33 91988 4/04 882 4/9 983 2/1 

19-9319 94843 4143 4/38 1148 8/04 314 8 44 4/1 

18-9319 84302 4148 8/81 92902 4/21 8912 1 08 8/1 

13-9318 84412 0324 84 90181 3/00 8939 3/2 23 3/1 

 3181مأخذ: سالنامه آماري استان فارس، سال 
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 بهداشت و درمان

 امکانات بهداشتی و درمانی استان-1

بوده مشغول فعالیت  استان فارسدر مؤسسه درمانی فعال  99تعداد  ،3191در سال  

 يسالنامه آمار  اطالعات  بر اساستغییري نداشته است.  ،قبل  به سال  نسبت ها آنتعداد  که

فعال درصد از کل مؤسسات درمانی  7داشتن  استان فارس با در اختیار(، 3191کشور ) 

 به خود اختصاص داده است.در اين خصوص را  دوم، پس از استان تهران، رتبه کشور

است. در بیمارستانی در استان موجود بوده ثابت تخت  32027تعداد  ،3191در سال  

جمعیت بیمارستانی به ازاي هر ده هزار نفر ثابت  هاي تختتعداد شاخص ، يادشدهسال 

 است. بوده 4/22 برابر

درصد  4/8 (، استان فارس با دارا بودن3191کشور )اطالعات سالنامه آماري  بر اساس 

 هاي استانتهران رتبه دوم را در بین بیمارستانی کشور، پس از استان ثابت  هاي تختاز 

 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                       
 

300 

ی بیمارستانثابت تخت کشور به خود اختصاص داده است. همچنین از حیث شاخص تعداد 

 چهارم جايگاهدر  و تهران يزدسمنان،  هاي استانپس از ، ده هزار نفر جمعیتهر به ازاي 

 .گیرد میقرار  کشور هاي استان

و درمانگاه( در استان فارس فعال ) یدرمانمرکز بهداشتی و  228تعداد  ،3191در سال  

 9/92باب ) 148 يادشدهداشته است. از مراکز  کاهش درصد 7قبل  بوده که نسبت به سال

 .اند بوده درصد( روستايی 3/14باب ) 380درصد( شهري و 

در سال  نفر 3337علوم پزشكی استان از  هاي دانشگاهتعداد پزشكان عمومی شاغل در 

است. شاخص  يافتهتغییر، 3191نفر در سال  3040درصد به  9/9برابر  کاهشیبا  3192

پزشكی استان به ازاي هر ده هزار نفر علوم  هاي دانشگاهشاغل در  تعداد پزشكان عمومی

نفر پزشك عمومی  2/2و  4/2برابر  به ترتیب، 3191و  3192 هاي سالجمعیت استان در 

 بوده است.

درصد پزشكان  4/9(، نزديك به 3191کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماري 

مشغول عمومی شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی کشور در استان فارس 

در خصوص اين متغیر جايگاه  3191. بر همین اساس استان فارس در سال اند بودهفعالیت 

 به خود اختصاص داده است.را کشور  هاي استاندر بین  پنجم

 3398علوم پزشكی استان از  هاي دانشگاههمچنین تعداد پزشكان متخصص شاغل در 

 يافته تغییر، 3191نفر در سال  3044درصد به  9/32برابر  کاهشیبا  3192نفر در سال 

علوم پزشكی استان به ازاي  هاي دانشگاهاست. شاخص تعداد پزشكان متخصص شاغل در 

 يافته کاهش، 3191نفر در سال  2/2به  3192نفر در سال  9/2هر ده هزار نفر جمعیت از 

 درصد پزشكان 3/9(، نزديك به 3191کشور )است. بر اساس اطالعات سالنامه آماري 

متخصص شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی کشور در استان فارس 

در خصوص اين متغیر  3191. بر همین اساس استان فارس در سال اند بودهمشغول فعالیت 

 کشور را به خود اختصاص داده است. هاي استاندر بین  پنجمجايگاه 

نفر بهورز در  3920کار باب خانه بهداشت با نیروي  3090، تعداد 3191در سال  

خانه بهداشت و بهورز نسبت به سال  تعداد ازنظرروستاهاي استان فعال بوده است که 

به  3191. بدين ترتیب در سال دهند میدرصد افزايش نشان  1/2و  3/0، به ترتیب 3192

باب خانه بهداشت موجود بوده  8/7ازاي هر ده هزار نفر جمعیت روستايی استان تعداد 

 باب بوده است. 8/7برابر نیز  3192در سال میزان اين شاخص  است.
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نفر بهورز  9/31استان، به ازاي هر ده هزار نفر جمعیت روستايی  3192در سال 

ارتقا يافته  نفر 9/31 به 3191. میزان اين شاخص در سال اند بودهمشغول ارائه خدمات 

بهداشت  هاي خانهان فعال در است که سهم بهورزان زن از کل بهورز الزم به ذکر. است

درصد  1/70به  3191درصد بوده که در سال  2/70برابر  3192 سال استان فارس در

 است. يافته افزايش

استان فارس با در اختیار داشتن (، 3191کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

رضوي و خراسان  هاي استان، پس از کشور فعال هاي بهداشت خانهدرصد از کل  3/9

 به خود اختصاص داده است.در اين خصوص را  سوم، رتبه مازندران

بوده که در  باب 430برابر  3192استان در سال  تشخیص طبی هاي آزمايشگاهتعداد  

نیز  يادشده واحدهاياز  خصوصیاست. سهم بخش  يافته افزايشباب  440به  3191 سال

 .بوده است درصد 4/43و  9/19به ترتیب  3191و  3192 هاي سالدر 

درصد  3/8 دارا بودناستان فارس با (، 3191کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

در اين را  دوم، رتبه تهران ، پس از استانتشخیص طبی کشور هاي آزمايشگاهاز کل 

 به خود اختصاص داده است.خصوص 

با رشدي برابر  3192باب در سال  939موجود در استان فارس از  هاي داروخانهتعداد  

از  خصوصیسهم بخش  است. يافته افزايش، 3191باب در سال  929درصد به  7

 7/89به  3191درصد بوده که در سال  8/88برابر  3192موجود نیز در سال  هاي خانهدارو

 است. يافته افزايشدرصد 

تن استان فارس با در اختیار داش(، 3191کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

تهران، اصفهان و خراسان رضوي،  هاي استان، پس از کشور هاي داروخانهدرصد از کل  2/9

 به خود اختصاص داده است.در اين خصوص را  رتبه چهارم

به  3191باب بوده که در سال  202برابر  3192تعداد مراکز پرتونگاري استان در سال  

 21برابر  3192در سال  يادشدهکز از مرا خصوصیاست. سهم بخش  يافته افزايشباب  233

 است. يافته افزايشدرصد  9/22به  3191درصد بوده که در سال 

درصد  3/7 دارا بودناستان فارس با (، 3191کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماري 

در اين را  سوم، رتبه تهران و اصفهان هاي استان، پس از کشور مراکز پرتونگارياز کل 

 تصاص داده است.به خود اخخصوص 

یزيوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، استان )شامل ف بخشی توانتعداد مراکز  

بوده که در  باب 483برابر  3192( در سال سنجی و ارتوپدي فنی سنجی، بینايی شنوايی
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نیز از  يادشدهخصوصی از مراکز است. سهم بخش  يافته افزايشباب  212به  3191سال 

 است. يافته افزايش، 3191درصد در سال  2/82به  3192درصد در سال  8/79

استان فارس با در اختیار داشتن (، 3191کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماري  

تهران و خراسان رضوي،  هاي استان، پس از کشور بخشی توانمراکز درصد از کل  1/8

 به خود اختصاص داده است.در اين خصوص را  رتبه سوم
 

 

 مکانات بهداشتی و درمانی استان فارسا -9جدول  

 9313 9311 واحد شرح ردیف

 91 91 موسسه تعداد مؤسسات درمانی فعال 9

 91011 * تخت بیمارستانیثابت های  تعداد تخت 1

 4/12 * تخت بیمارستانی به ازای ده هزار نفر جمعیت استانثابت های  تعداد تخت 3

 9040 9991 نفر ه علوم پزشکی استانتعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگا 4

 9044 9911 نفر تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان 2

 211 291 مركز ها تعداد كل مراكز بهداشتی و درمانی و درمانگاه 9

 341 314 مركز های شهری تعداد مراكز بهداشتی درمانی و درمانگاه 1

 910 914 مركز های روستایی و درمانگاه تعداد مراكز بهداشتی درمانی 1

 9010 9011 باب های بهداشت فعال تعداد خانه 1

 9120 9101 نفر های بهداشت تعداد بهورزان فعال در خانه 90

 3/10 1/10 درصد زن سهم بهورزان 99

 1/1 1/1 باب تعداد خانه بهداشت روستایی فعال به ازای ده هزار نفر جمعیت روستایی 91

 440 490 باب ها تعداد آزمایشگاه 93

 4/49 9/39 درصد ها آزمایشگاه سهم بخش خصوصی از كل 94

 921 999 باب ها تعداد داروخانه 99

 1/11 1/11 درصد ها سهم بخش خصوصی از كل داروخانه 91

 199 101 باب تعداد مراكز پرتونگاری 91

 9/21 23 درصد سهم بخش خصوصی از مراكز پرتونگاری 10

 231 419 باب بخشی تعداد مراكز توان 11

 2/11 1/11 درصد بخشی سهم بخش خصوصی از مراكز توان 13

 نبوده است. موجود 9311آمار تخت ثابت در سال * 

 9313و  9311 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 اجتماعی تأمینبهزیستی و 
اجتماعی حقی است همگانی و بر اساس قانون اساسی دولتت   تأمینبرخورداری از خدمات 

 ن تتر  عمتد  افتراد جامهته اقتدام نما تد       تتک  تکآن برای  تأمینموظف است نسبت به 

 ، سازمان بهز ستتی، دارند عهد اجتماعی را به  تأمینكه وظیفه ارائه خدمات   یها دستگا 

از  تتوان  یمت اجتمتاعی هستتند  البتته     تتأمین و ستازمان   امداد امام خمینی )ر ( تهیكم

د گری نظیر سازمان بازنشستگی كشوری نیتز نتام بترد  در ادامته عم  ترد       یها سازمان

 قرار خواهد گرفت  یموردبررس ادشد   یها دستگا 
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 سازمان بهزیستی استان فارس -1

خدمات كارآموزی و بتازرروری   به خدمات اجتماعی، توان یموظا ف سازمان بهز ستی را  

ا جتاد اشتتلاو و   ختدمات   و ریشگیریفرهنگی و ، خدمات یبخش توان خدماتاجتماعی، 

 :شود یمررداخته  ادشد   یها بخشتقسیم كرد كه در ادامه به تشر ح هركدام از  كار ابی

 

 خدمات اجتماعی -1-1 

 ( شهری و روستا ییردولتیغخدمات اجتماعی )دولتی و  دهند  ارائهتهداد كل واحدهای  

رستید    3111واحتد در ستاو    3101 ش، بهكاهدرصد  7/0، با 3111واحد در ساو  3131از 

نفتر بته    71171 از ،كاهشدرصد  1با  ادشد  تهداد مددجو ان واحدهای  آن ه حاواست، 

 یهتا  ساودر  خدمات اجتماعی دهند  ارائه است  سهم واحدهای دولتی نفر رسید  70307

واحدهای  درصد كل واحدها و سهم مددجو ان 7/0درصد و  1/8به ترتیب  3111و  3111

 درصد كل مددجو ان بود  است  7/31و  درصد 0/31به ترتیب  نیز ادشد  

 

، مهتدكود  ، ختدمات  سرررست یبخدمات اجتماعی شامل تربیت و نگهداری از كودكان 

و خدمات برنامته   یا حرفهفنی و  یها آموزش و نیازمند، سرررست یبحما ت از خانوارهای 

  باشد یمجوانان و نوجوانان 

و مراكتز   رخوارگا یششامل سرررست ) یبتهداد واحدهای تربیت و نگهداری از كودكان  -

و استت   ماند  باقیبود  كه بدون تلییر واحد  11 برابر 3111 و 3111 ( در ساویروز شبانه

در ستاو   نفر متددجو  100، به 3111نفر مددجو در ساو  170نیز از  ها آنتهداد مددجو ان 

 است   افته افزا ش 3111

 11017و  واحتد  3101از  هتا  آنو تهداد مددجو ان  مهدكود تهداد واحدهای خدمات  -

 افتته   كاهش 3111در ساو  نفر مددجو 11071واحد و  3103به  3111در ساو  نفر مددجو

 است 

 311( رانیت بگ یمستتمر نیازمنتد ) و  سرررست یبتهداد واحدهای حما ت از خانوارهای  -

تهتداد   وواحد بتود    311ش درصد كاه 8/0با  3111بود  كه در ساو  3111واحد در ساو 

نفتر   11118بته   3111خانوار( در ستاو   1311نفر مددجو ) 11010 مددجو ان مربوطه از

 است  افته  شكاه 3111در ساو  خانوار( 1100مددجو )

 متددجو نفر  111 از یا حرفهواحدهای آموزش فنی و از  كنند  استفاد تهداد مددجو ان  -

 است  افته  افزا ش 3111در ساو  نفر مددجو 113به ش افزا درصد  1/11با  3111در ساو 
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بتا   3111ساو  نفر مددجو در 170تهداد مددجو ان خدمات برنامه جوانان و نوجوانان از  -

 ( 3جدوو است ) افته  افزا ش 3111در ساو  نفر مددجو 181به ش افزا درصد  2/1
 

و تعداد  خدمات اجتماعی شهری و روستایی دهنده ارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -3جدول 

 مددجویان مربوطه

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تربیت و نگهداری از كودكان 

 سرپرست یب
- - 12 173 12 173 

 21317 3131 21321 3117 382 12 مهدكودکخدمات 

و  سرپرست یبحمایت از خانوارهای 

 نیازمند
88 

8331 

 88 خانوار

2213 

 311 خانوار

3313 

 خانوار

 نفر 18323 نفر 31231 نفر 33231

 118 - - - 118 - یا حرفهآموزش فنی و 

 173 - - - 173 - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 73173 3833 33833 3122 31188 333 جمع

 
 خدمات اجتماعی... دهنده ارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -3ادامه جدول 

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تربیت و نگهداری از كودكان 

 سرپرست یب
- - 12 822 12 822 

 21378 3133 21222 3117 333 18 مهدكودکخدمات 

و  سرپرست یبحمایت از خانوارهای 

 نیازمند
72 

8332 

 21 خانوار

2183 

 311 خانوار

3223 

 خانوار

 نفر 11128 نفر 31888 نفر 3878

 133 - - - 133 - یا حرفهآموزش فنی و 

 188 - - - 188 - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 73327 3823 38213 3132 33338 38 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
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تحت روشتش   غیردولتیمراكز دولتی و (، 3111اطالعات سالنامه آماری كشور ) بر اساس 

 و رتبته استتان   و ستهم  مهاونت اجتماعی سازمان بهز ستی كشور و افراد خدمت گیرند 

 آورد  شد  است  1جدوو در  ، ادشد  از مراكز فارس

 
تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی كشوور و افوراد خودمت     غیردولتیمراكز دولتی و  -1جدول 

 (3131سال )مراكز این گیرنده و سهم و رتبه استان فارس از 

 واحد نام

 گیرند  خدمت افرادتهداد  غیردولتی و دولتی مراكزتهداد 

 فارس كشور
سهم 

 )درصد(
 فارس كشور رتبه

سهم 

 )درصد(
 رتبه

 26 3/5 816 23402 26 4/7 27 575 سرررستبی كودكان نگهداری

 16 2 24515 1234278 25 4/7 51 1076 *اجتماعی  های آسیب

 30 7/9 52674 663319 30 8/3 1261 15276 مهدكود 

 در مداخله خیابانی، كودكان ساماندهی سالمت، خانه اجتماعی، دیده آسیب دختران و زنان بازپروری یواحدها فعالیت شامل *

 تلفن طرح و كودک سالمت مهمانسرای طالق، كاهش منظور به خانواده در مداخله اجتماعی، و خانوادگی فردی، یهابحران

 .باشد می كودک
 

 3131: سالنامه آماری كشور، سال مأخذ

 

 

 خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی -1-2 

ختدمات كتارآموزی و بتازرروری     دهنتد   ( ارائته یردولتیغتهداد كل واحدهای )دولتی و  

استت  تهتداد    افته  كاهش 3111واحد در ساو  80به  3111واحد در ساو  81از  اجتماعی

 نفر رسید  31111 به نفر 37000 از ،كاهش درصد 8/31نیز با  ادشد  مددجو ان واحدهای 

 است 

 یهتا  بحتران خدمات كارآموزی و بازرروری اجتماعی شتامل كتاهش طتالم، مداخ ته در     

طتر  خانته ستالمت، كودكتان      اجتماعی، د  د بیآساجتماعی، بازرروری زنان و دختران 

  باشد یم همیار و خط ت فن كود  یها انجمنخیابانی، 

تهداد مددجو ان  واحد بود  و 30، 3111و  3111 یها ساوتهداد واحدهای كاهش طالم در  

 است  افته  شكاه 3111نفر در ساو  1803به  3111نفر در ساو  1101از  ها آن
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 واحتد  8 ،3111و  3111 یهتا  ستاو در  اجتماعی یها بحرانتهداد واحدهای مداخ ه در  -

در  متددجو  نفتر  1017به  3111در ساو  مددجو نفر 1001 از ها آنتهداد مددجو ان و بود  

 است  افته  ش افزا 3111ساو 

 3111و  3111 یهتا  ستاو اجتماعی در  د  د بیآستهداد واحد بازرروری زنان و دختران  -

  است افته  كاهش نفر 31نفر به  13 واحد بود  و تهداد مددجو ان مربوطه از ک 

واحد بتود  ولتی تهتداد      ک 3111و  3111 یها ساوتهداد واحد طر  خانه سالمت در  -

 است  افته  شافزا  نفر 33نفر به  8 مددجو ان مربوطه از

واحد بود  ولی دو  3111و  3111 یها ساونگهداری كودكان خیابانی در  یواحدهاتهداد  -

 است  افته  شافزا  نفر 113نفر به  108 تهداد مددجو ان مربوطه از

 118واحد و  11به  3111در ساو  نفر مددجو 111و  واحد 11همیار از  یها انجمنتهداد  -

 است  افته  شكاه 3111در ساو  نفر مددجو

واحد بود   1و  8به ترتیب  ،3111و  3111 یها ساوخط ت فن كود  در  یواحدهاتهداد  -

 ( 1جدوو است ) افته  كاهشنفر  8011به  نفر 30103 و تهداد مددجو ان مربوطه از

 
خدمات كارآموزی و بازپروری اجتماعی و تعداد  دهنده ارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -1جدول 

 مددجویان مربوطه

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

 1133 32 - - 1133 32 كاهش طالق

 1238 8 - - 1238 8 مداخله در بحران

 دهید بیآسبازپروری زنان و دختران 

 اجتماعی
3 13 - - 3 13 

 8 3 - - 8 3 طرح خانه سالمت

 128 1 - - 128 1 كودكان خیابانی

 812 21 - - 812 21 ی همیارها انجمن

 32323 8 - - 32323 8 خط تلفن كودک

 37223 81 - - 37223 81 جمع
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 خدمات ... دهنده ارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -1ادامه جدول 

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

 1833 32 - - 1833 32 كاهش طالق

 1237 8 - - 1237 8 مداخله در بحران

 دهید بیآسبازپروری زنان و دختران 

 اجتماعی

3 32 - - 3 32 

 33 3 - - 33 3 طرح خانه سالمت

 113 1 113 1 - - كودكان خیابانی

 118 83 118 83 - - ی همیارها انجمن

 8331 3 - - 8331 3 خط تلفن كودک

 38112 82 383 23 31373 13 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

 

 یبخش توانخدمات  -1-3

واحد در  183از  (یردولتیغدولتی و ) یبخش توانخدمات  دهند  ارائه كل واحدهای تهداد 

 ادشد  تهداد مددجو ان واحدهای  و افته  شكاه 3111واحد در ساو  101به  3111ساو 

بنابرا ن، تهداد ؛ نفر بود  است 338181نفر و  10103 به ترتیب مورداشار  یها ساونیز در 

در  3111و تهداد مددجو ان مربوطه در ساو  یبخش توانخدمات  دهند  ارائهواحدهای 

  دهند یمش نشان افزا درصد  7/11و  شكاهدرصد  1/1، به ترتیب 3111مقا سه با ساو 

به  3111و  3111 یها ساودر  یبخش توانخدمات  دهند  ارائه سهم واحدهای دولتی

به ترتیب  واحدها نیز درصد كل واحدها و سهم مددجو ان ا ن 1/11درصد و  1/01ترتیب 

 سنجش واحدهای؛ همچنین تهداد درصد كل مددجو ان بود  است 1/80درصد و  3/10

 است  افته كاهشواحد  3تهداد به  11واحد بود  است كه در ساو  11،10شنوا ی در ساو 

 ( 1)جدوو 
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و  3131 یها سالدر  یبخش توانخدمات  دهنده ارائه (یردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -8جدول شماره 

3131 

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 719 24 719 24 0 0 روزانه() نیمعلولی بخش تواننگهداری و 

 1188 26 1188 26 0 0 ی(روز )شبانه نیمعلولی بخش تواننگهداری و 

 130 3 130 3 0 0 (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 399 6 399 6 0 0 ی(روز )شبانهمزمن نگهداری بیماران روانی 

 253 6 253 6 0 0 روزانه(سالمندان )ی بخش تواننگهداری و 

 450 8 450 8 0 0 ی(روز شبانهی سالمندان )بخش تواننگهداری و 

 12699 29 0 0 12699 29 نگهداری معلول در خانواده

 636 13 636 13 0 0 روزانه() نیمعلولی آموز حرفه

 3740 13 0 0 3740 13 یوتراپیزیف

 1175 6 0 0 1175 6 یكاردرمان

 2366 7 0 0 2366 7 یگفتاردرمان

 9239 90 0 0 9239 90 سنجش شنوایی

 45 1 0 0 45 1 خانواده و كودک ناشنوا

 1530 1 0 0 1530 1 یوپا ساز دستكارگاه 

 17862 48 0 0 17862 48 یردولتیغی ها تشکل

 13867 0 0 0 13867 0 یبخش تواناز وسایل كمک  كننده استفادهمعلولین 

 5677 0 0 0 5677 0 محصلین و دانشجویان معلول تحت پوشش

 CBR 0 21929 0 0 0 21929معلولین تحت پوشش در برنامه 

 * LSE 0 * 0 0 0تحت پوشش برنامه 

 3057 0 0 0 3057 0 تحت پوشش ورزش معلولین

 96961 281 3775 86 93186 195 جمع
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 ... یبخش توانخدمات  دهنده ارائه( یردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -8ادامه جدول شماره 

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 3233 83 3233 83 - - روزانه() نیمعلولی بخش تواننگهداری و 

 3128 18 3128 18 - - ی(روز )شبانه نیمعلولی بخش تواننگهداری و 

 317 1 317 1 - - (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 812 3 812 3 - - ی(روز مزمن )شبانهنگهداری بیماران روانی 

 113 3 113 3 - - روزانه(سالمندان )ی بخش تواننگهداری و 

 888 8 888 8 - - ی(روز شبانهی سالمندان )بخش تواننگهداری و 

 32828 13 - - 32828 13 معلول در خانوادهنگهداری 

 883 32 883 32 - - ی معلولین )روزانه(آموز حرفه

 1837 38 - - 1837 38 یوتراپیزیف

 117 1 - - 117 1 یكاردرمان

 1218 1 - - 1218 1 یگفتاردرمان

 3333 3 - - 3333 3 سنجش شنوایی

 82 3 82 3 - - خانواده و كودک نابینا

 3183 3 - - 3183 3 سازی وپا دستكارگاه 

 38222 78 38222 78 - - یردولتیغی ها تشکل

 12827 13 - - 12827 13 یبخش تواناز وسایل كمک  كننده استفادهمعلولین 

 2811 - - - 2811 - محصلین و دانشجویان معلول تحت پوشش

 CBR - 17788 - - - 17788معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 31138 - - - 11138 - تحت پوشش ورزش معلولین

 338381 133 11112 332 32331 73 جمع

 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

تحت روشش مهاونت  غیردولتیمراكز (، 3111اطالعات سالنامه آماری كشور ) بر اساس 

 مراكزهم و رتبه استان از ، سسازمان بهز ستی كشور، افراد خدمت گیرند  بخشی توان

 آورد  شد  است  1 در جدوو،  ادشد 
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افوراد خودمت   ، سازمان بهزیستی كشور بخشی تواننت تحت پوشش معاو غیردولتیمراكز  تعداد -2جدول  

 (3131این مراكز در كشور )سال  و رتبه استان از سهم و گیرنده

 واحد نام

 گیرنده خدمت افرادتعداد  غیردولتی و دولتی مراكزتعداد 

 فارس كشور
سهم 

 )درصد(
 رتبه سهم )درصد( فارس كشور رتبه

 26 4/9 3126 63343 28 6/1 78 1286 معلوالننگهداری از 

 26 4/4 801 18055 28 4/9 17 345 سالمنداننگهداری از 

 21 5/7 5636 98694 29 8/5 8 94 گفتاردرمانی

 30 12/9 58264 450672 31 8/8 16 181 فیزیوتراپی

 20 4/1 5600 135897 30 8/6 9 105 كاردرمانی

 27 7/3 9518 131228 30 8/8 8 91 سنجش شنوایی

 26 13/4 9562 71533 31 13/0 6 46 سنجی بینایی

 25 18/2 2590 14254 31 11/1 2 18 ارتوپدی فنی
 3131: سالنامه آماری كشور، سال مأخذ 

 

 

 پیشگیری فرهنگی و خدمات -1-4

 3811خدمات فرهنگتی و ریشتگیری از    دهند  ارائه( یردولتیغواحدهای )دولتی و  تهداد 

استت  تهتداد متددجو ان     افته  افزا ش 3111واحد در ساو  3800 به 3111واحد در ساو 

نفتر بتود     177010نفر و  101311 به ترتیب مورداشار  یها ساونیز در  ادشد  واحدهای 

خدمات ریشتگیری و تهتداد متددجو ان     دهند  ارائهاساس، تهداد واحدهای  ن بر ااست  

درصتد   1/38و درصتد   1/3، بته ترتیتب   3111، در مقا سه با ساو 3111مربوطه در ساو 

  دهد یمافزا ش نشان 

به ترتیب  3111و  3111 یها ساوخدمات ریشگیری در  دهند  ارائه سهم واحدهای دولتی 

 1/70به ترتیتب   واحدها نیز درصد كل واحدها و سهم مددجو ان ا ن 7/10درصد و  1/13

 درصد كل مددجو ان بود  است  8/01درصد و 

( از یرحضتور یغمشتاور   مشتاور  ) از خدمات صتدای   كنند  استفاد تهداد مددجو ان -

رستید    3111نفتر در ستاو    13018به  درصد افزا ش 1/31، با 3111نفر در ساو  11107

 است 

 331711درصد افتزا ش، از   1/17با  مشاور  حضوری، از كنند  استفاد تهداد مددجو ان - 

 ( 0جدوو است )نفر رسید   301011به  نفر
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 پیشگیری خدمات فرهنگی و دهنده ارائه (یردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -3جدول شماره 

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 

 واحد
 تعداد مددجو

تعداد 

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد
 تعداد مددجو

 11107 3 - - 11107 3 خدمات صدای مشاور

 331711 77 301378 73 33103 0 مشاوره حضوری

 387181 3071 - - 387181 3071 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 1070 11 1111 11 311 3 درمان سرپائی معتادین

 1131 31 1810 31 171 3 ژنتیکمشاوره پزشکی 

 TC - - 3 110 3 110مركز 

 000 3 000 3 - - درمان بستری معتادین خود معرف

 801 11 801 11 - - ی همیارها انجمنتحت پوشش 

 11000 - - - 11000 - ها تیمعلولو  ها بیآسی از ساز آگاه

 101311 3811 337178 318 181713 3081 جمع
 بهزیستی استان فارسمأخذ: سازمان 

 

 ... پیشگیری خدمات فرهنگی و دهنده ارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -3ادامه جدول شماره 

 نام واحد

3131 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 

 واحد

تعداد  تعداد مددجو

 واحد

تعداد 

 مددجو

تعداد 

 واحد
 تعداد مددجو

 83218 3 - - 83218 3 خدمات صدای مشاور

 333331 322 383131 38 12882 3 مشاوره حضوری

 128381 3378 - - 128381 3378 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 8388 18 8878 11 72 3 درمان سرپائی معتادین

 1182 32 1282 38 122 3 مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC - - 3 218 3 218مركز 

 333 3 333 3 - - درمان بستری معتادین خود معرف

 3172 82 3172 82 - - ی همیارها انجمنتحت پوشش 

 87222 - - - 87222 - ها تیمعلولو  ها بیآسی از ساز آگاه

 877322 3832 331232 371 138232 3387 جمع
 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس
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تحتت   (غیردولتیدولتی و مراكز ) هدادت (،3111اطالعات سالنامه آماری كشور ) بر اساس 

ستهم و رتبته   و  روشش مهاونت ریشگیری سازمان بهز ستی كشور و افراد خدمت گیرند 

 آورد  شد  است  7در جدوو  ،ادشد  از مراكز  فارس استان

 
( تحت پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی كشور و افراد غیردولتیدولتی و مراكز )تعداد  -7جدول 

 (3131)سال  مراكزاین خدمت گیرنده و سهم و رتبه استان فارس از 

 واحد نام

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراكز

 فارس كشور
سهم 

 )درصد(
 فارس كشور رتبه

سهم 

 )درصد(
 رتبه

 28 7/4 41028 557927 14 1/5 1 65 *مشاور صدای 

 31 12/0 75446 627314 28 6/6 100 1510 **حضوری مشاوره 

 25 3/3 3380 101232 28 7/1 15 211 ژنتیکمشاوره 

 25 4/8 32974 692992 24 4/3 117 2710 اعتیاد

چشم پیشگیری از تنبلی 

*** 
- - - - 3050878 204258 6/7 28 

موفق و ناموفق مراكز دولتی و غیردولتی آورده شده بود.  های تماسجمع  صورت بهگذشته  های سالاطالعات صدای مشاور در جداول  *

 است. گردیدهموفق لحاظ  های تماسشده است و تنها اطالعات  تجدیدنظردر جدول مذكور اطالعات 

درست آن است كه فقط  كه درصورتیبوده است  مراجعاتگذشته شامل جمع جلسات و  های سالاطالعات مشاوره حضوری در  **

 است. شده اصالح 31لغایت  32 های سالدر كل لحاظ گردد و اطالعات  مراجعاتاطالعات 

 نیست. ارائه قابلاطالعات دقیق مراكز پیشگیری از تنبلی چشم * **

 

 3131: سالنامه آماری كشور، سال مأخذ

 

 

 خدمات ایجاد اشتغال و کاریابی -1-5

نفر تحت روشتش برنامته ا جتاد اشتتلاو و كار تابی ستازمان        3110 جمهاً 3111در ساو  

ش نشتان  افتزا  درصد  7/1مهادو  3111كه نسبت به ساو  اند قرارگرفتهبهز ستی استان 

( مشتموو برنامته   درصتد  30نفر ) 131 ، تهداد3111در ساو  دهد  از افراد تحت روشش می

 0/0)نفتر   313 و یبخشت  تتوان  برنامه اموردرصد( مشموو  1/77)نفر  3110امور اجتماعی، 

 ستاو در  مورداشتار   یها نسبت  اند بود و ریشگیری  یامور فرهنگ( مشموو برنامه درصد

 ( 8درصد بود  است )جدوو  1/1و درصد  1/08درصد،  1/17به ترتیب  3111
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 3131و  3131 یها سال مددجویان تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغال و كاریابی در – 8جدول 

 نام برنامه
3131 3131 

 درصد تغییرات
 تعداد مددجو تعداد مددجو

 39/8- 133 212 امور اجتماعی

 16/6 3282 3113 یبخش توانامور 

 50/6 313 87 ی و پیشگیریامور فرهنگ

 2/7 3332 3318 جمع
 مأخذ: سازمان بهزیستی استان فارس

 

 

 (ره)کمیته امداد امام خمینی  -2

 شهید رجایی و طرح مددجویی طرح -2-1

واحد در  370به  3111واحد در ساو  311، از (ر )تهداد واحدهای كمیته امداد امام خمینی  

 است  افته  ش افزا 3111ساو 

نفر و  31131به نفر  31830از  كاهش درصد 3/1با  موردحما تا تام در همین مدت، تهداد  

نفتر   107108 ش، ازكاهدرصد  1مددجو ان دائمی و موردی طر  مددجو ی نیز با  مجموع

 است  رسید  نفر 113113به 

كمیته امداد به مددجو ان  یها یررداختكل مب غ مستمری و سا ر  3111همچنین در ساو 

  دهد یمنشان  افزا ش رادرصد  0/1نسبت به ساو قبل  ادشد   دو طر 

(، سهم استان فارس از تهتداد واحتدهای   3111كشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

 1/8 ،كمیتها ن  از مجموع مددجو ان (،3)رتبه  درصد 1/7ر ( در كشور امام )كمیته امداد 

كمیته امتداد بته متددجو ان     یها یررداختاز كل مب غ مستمری و سا ر  ( و1درصد )رتبه 

 است  ( بود 1درصد )رتبه  7/0
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و مبلغ  ینیامداد امام خم تهیاداره كل كم موردحمایت انی، مددجورسانی خدمت واحدهای -3جدول شماره 

 ها پرداختی ریسا و معیشت كمک

 نفر، میلیون ریال 

او
س
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ت

ما 
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ك

ن
و ا

دج
مد

* 

1392 152 140291 79816 320233 87335 53132 13816 48880 1980918 

1393 170 141511 81556 323140 68301 52800 13519 53337 2170508 

 9/6 9/1 2/1- 0/6- 21/8- 0/9 2/2 0/9 11/8 تلییرات درصد

 ها ررداختیو سا ر  مهیشت كمک* 

 3131سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 

 

 و خدمات عمرانی آموزشی، خدمات آموزشی فرهنگی -2-2

به مددجو ان تحت روشش  شد  ارائه یو فرهنگهز نه خدمات آموزشی  3111ساو در  

ش داشته كاهدرصد  8/3استان فارس نسبت به ساو قبل  (ر )كمیته امداد امام خمینی 

و هز نه مربوطه  شد  انجام، تهداد موارد خدمات عمرانی ادشد  است  همچنین در ساو 

تهداد موارد  ضمناًش داشته است  افزا درصد  3/8و  كاهش درصد 1/37به ترتیب 

 1/11و درصد  0/03نسبت به ساو قبل به ترتیب  ازدواج و هز نه مربوطه نیز نه هز كمک

 است ش داشته كاهدرصد 
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 شده پرداخت ازدواج نهیهز كمکعمرانی و  خدمات آموزشی، خدمات آموزشی فرهنگی، -32جدول شماره 

 (ره)كمیته امداد امام خمینی  توسط

 نفر، میلیون ریال

 سال

 خدمات فرهنگی و آموزشی

و  تأمینخدمات 

 تعمیر مسکن

 هزینه كمک

 ازدواج

از  كنندگان استفاده

خدمات تحصیلی و 

 فرهنگی

افراد 

 كننده شركت

در 

 های آموزش

مهارت 

 زندگی

افراد 

 كننده شركت

در اردوهای 

تربیت 

 فرهنگی

 مبلغ

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد دانشجو آموز دانش

3131 33781 7837 83183 3288 88823 8332 13331 2231 22782 

3131 33323 8381 38283 7233 83812 1821 13383 1387 17133 

 8/1 17/2- 1/8- 7/2 16/3- 9/9 1/1 درصد تغییرات
-

61/6 
-33/3 

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 الحسنه قرضوام خودکفایی و وام  -2-3

خودكفا ی اعطا ی به مددجو ان كمیته امداد  یها وامتهداد موارد و مب غ  3111در ساو  

 7/30و  كاهش درصد 8/11به ترتیب ، 3111استان فارس نسبت به ساو  (ر )امام خمینی 

 یها وام است  همچنین در همین مدت، تهداد موارد و مب غ  افته افزا ش درصد

 است  داشته افزا شدرصد  1/10و  كاهش درصد 7/1 اعطا ی نیز به ترتیب الحسنه قرض
 

 (ره)اعطایی به مددجویان كمیته امداد امام خمینی  الحسنه قرضخودكفایی و  یها وام -33جدول شماره 

 نفر، میلیون ریال 

 ساو

 شل ی های فرصتا جاد 

اعطای وام 

 الحسنه قرض

 وام اشتلاو ررداختی
افراد اشتلاو 

 افته از طر ق 

 كار ابی

افراد آموزش 

 ای حرفهفنی و 

 د د 

از محل صندوم 

 اشتلاو امداد

از محل تسهیالت 

 بان ی

 مب غ تهداد مب غ تهداد مب غ تهداد

3111 1717 311110 7181 701117 111 11077 38010 377038 

3111 3111 311118 0111 711000 733 31170 37113 113181 

 30/4 2/7- 42/2- 25/4- 12/6 20/7- 0/1- 28/9- درصد تلییرات

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
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 یو وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -2-4

درصد  1/31نسبت به ساو قبل  یو وجوهات امان یاختصاص یجمع درآمدها 3111ساو در 

 است   افته افزا ش

 

 استان فارس (ره)كمیته امداد امام خمینی ی و وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -31جدول شماره 

 میلیون ریال

 ساو

جمع درآمدهای 

اختصاصی و وجوهات 

 امانی

 وجوهات امانی درآمدهای اختصاصی

 جمع
درآمدهای 

 مح ی

 های كمک

مردمی و 

 صدقات

 * ر سا زكات جمع

3111 111711 101771 30731 388011 138103 11318 111831 

3111 118318 138018 1713 131187 180330 311111 111017 

 4/8 52/9 19/2 13/4 71/6- 6/5 14/2 درصد تلییرات

، سهم السادات و ها كفار ، ها عاطفهو  نی وكاری های جشن، درآمد زدگان زلزلهشامل كمک به ا تام، كمک حوادث و ساختمان  *

  باشد می    
 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 

 اجتماعی تأمین -3

و اقدامات  ها روششامل تدابیر،  یا مجموعهاجتماعی عبارت است از  تأمینخدمات بخش 

كه هدف آن حما ت از نیروی انسانی شاغل در دوران اشتلاو،  یا مهیبحما تی و خدمات 

 شد  فوتو حما ت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان  یازكارافتادگبازنشستگی، 

اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری، سازمان بیمه خدمات  تأمین  سازمان باشد یم

را در ساو  ها آنخدمات هستند كه عم  رد برخی از  گونه ن اائه درمانی و     متولی ار

 :میده یمقرار  یموردبررس 3111
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 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران -1 -3 

شاهد  والد ن، همسر و فرزندان(روشش )ی تحت خانوارهاتهداد افراد  3111در ساو  

نفر بود  كه نسبت  11011 فارستحت روشش سازمان بنیاد شهید و امور ا ثارگران استان 

شاهد حقوم و  یتهداد خانوارهامجموع است  همچنین  افته  درصد كاهش 3به ساو قبل 

درصد كاهش  8/3ساو قبل  است كه نسبت به خانوار بود  31117برابر  بگیر مستمری

 داشته است 

مب غ  مجموعاًخانوار  1138، تهداد 3111خانوار تحت روشش در ساو  11011از مجموع 

تهداد  ازنظركه نسبت به ساو قبل،  اند كرد می یون ر او مستمری در افت  111810

 1/11 یمستمرمیزان  ازلحاظكاهش و  درصد 3/1 یمستمر كنند  افت درخانوارهای 

 ( 31جدوو دهد ) یمنشان  كاهشدرصد 

 
و امور ایثارگران استان شاهد تحت پوشش سازمان بنیاد شهید  افراد و خانوارهای تعداد -31جدول شماره 

 فارس

میلیون ریالنفر،   

 ساو

تهداد افراد خانوارهای شاهد تحت 

 روشش
 بگیر مستمریتهداد خانوارهای شاهد حقوم و  

 جمع همسر و فرزندان والد ن
 جمع بگیر مستمری بگیر حقوم

 مب غ تهداد مب غ تهداد مب غ تهداد

3111* 33801 31111 11111 1781 781030 1131 111171 31318 3710181 

3111* 33101 31181 11011 1711 113117 1138 111810 31117 3030007 

 41/2- 1/8- 44/3- 2/1- 37/4- 1/2- 1/0- 1/1 3/3- درصد تلییرات

 شد  است  گیری گزارشبر اساس سیستم جد د سجا ا  3111و  3111 های ساوطی  شد  ارائهآمار  *

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

نفر جانباز تحت روشش سازمان بنیاد شهید و امور  18111تهداد  3111در ساو  

  دهد یمنشان  افزا ش رادرصد  3/1كه نسبت به ساو قبل  اند داشتها ثارگران استان قرار 

نیز با  ادشد  تحت روشش سازمان جانبازان  برای مهیشت كمک مب غ در افتیهمچنین 

رسید  است   می یون ر او 111131به  می یون ر او 187771درصدی، از  3/31افزا ش 

 3313801درصدی، از  1/37 ا ن سازمان به جانبازان نیز با افزا ش یررداختجمع مبالغ 

جدوو است ) رسید  3111می یون ر او در ساو  3131181 به 3111می یون ر او در ساو 

31 ) 
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 ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن تحت پوشش اداره كل بگیر مستمریتعداد جانبازان حقوق و  -38جدول شماره 

 به آنان یو مبلغ پرداخت

 میلیون ریال واحد: نفر، 

 ساو

 تحت جانبازان تعداد

 پوشش
 اشتلاو حالت

 مب غ

 مهیشت كمک

 ررستاری حق
 سا ر

 ها ررداختی

* 

 مبالغ جمع

 ررداختی
 جمع

 25 تا

 درصد

25 

 و درصد

 باالتر

 مب غ تهداد مب غ تهداد

1392 38322 23505 14817 70020 712920 287772 14340 81228 39884 1121804 

1393 39125 23977 15148 70956 851064 325513 14472 101561 37151 1315289 

 درصد

 تلییرات
2/1 2 2/2 1/3 19/4 13/1 0/9 25 -6/9 17/2 

 تحصی ی، ازدواج، مهاش، عیدی، ت فن و     است  هز نه كمکشامل * 

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

جانبازان تحت  (، سهم استان فارس از كل3111كشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

 11(، از جانبازان تا 1درصد )رتبه  7كشور  روشش سازمان بنیاد شهید و امور ا ثارگران

( بود  1رتبه درصد ) 0/0درصد و باالتر  11( و از جانبازان 1درصد )رتبه  1/7درصد، 

 است 

 

 اجتماعی استان فارس تأمینسازمان  -3-2

 اجتماعی استان تأمیناصلی تحت پوشش سازمان  شدگان مهیبتعداد  -الف

 1مین اجتماعی استان فارس با أاص ی تحت روشش سازمان ت شدگان مهیبتهداد كل  

رسید   3111نفر در ساو  811771 به 3111در ساو نفر  801801 درصد افزا ش، از

ی ها گرو  ،رانندگان ، اجباری،حرف و مشاغل آزاد ،اختیاری شدگان مهیباست  تهداد 

 درصد 1/1 ،درصد 1/8، درصد 1/3 ،درصد 1/1درصد،  7/31نیز به ترتیب  خاصتوافقی و 

نسبت به ساو قبل درصد  1/1 بافندگان قالی، قالیچه و ز  و شدگان مهیبتهداد  و افزا ش

 ( 31)جدوو است  افته  شكاه
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 اجتماعی استان فارس تأمیناصلی و خاص تحت پوشش سازمان  شدگان مهیتعداد ب -32جدول شماره 

 اختیاری جمع سال
حرف و مشاغل 

 آزاد
 رانندگان اجباری

بافندگان قالی، قالیچه و 

 زیلو
 خاص*

3131 869805 21571 56845 427923 74283 38080 251103 

3131 895775 24319 58224 434422 80611 36110 262089 

درصد 

 تغییرات
3 12/7 2/4 1/5 8/5 -5/2 4/4 

 باشد یمبیمه بیکاری  ریبگ یمقررتوافقی  یها گروه*شامل 

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 

(، سهم استان فارس از تهداد كل 3111كشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

تبهی تحت روشش سازمان تأمین اجتماعی  شدگان مهیبو  اص ی شدگان مهیب، شدگان مهیب

 ( بود 1درصد )رتبه  7/7و  (1رتبه )درصد  7/7(، 1رتبه )درصد  7/7كشور به ترتیب 

تحت و اص ی تبهی  شدگان مهیببر اساس اطالعات سالنامه مذكور، تهداد  ضمناًاست  

 301011و  111811برابر به ترتیب  3111روشش سازمان تأمین اجتماعی استان در ساو 

 نفر بود  است 

 

 

 اجتماعی استان تأمینتحت پوشش سازمان  رانیبگ یمستمر -ب

و  ازكارافتادگانشامل بازنشستگان،  ریبگ یمستمر نفر 311138تهداد  3111در ساو  

می یون ر او مستمری از سازمان  31000117مب لی مهادو  ریبگ یمستمربازماندگان 

تهداد  ازنظر، 3111كه نسبت به ساو  اند كرد اجتماعی استان فارس در افت  تأمین

بد ن درصد افزا ش داشته است   07 مستمری مب غ ازنظرو درصد  8/8 رانیبگ یمستمر

برابر  3111در ساو  ریبگ یمستمرترتیب مب غ سرانه مستمری در افت شد  توسط هر 

هزار ر او( بود  است كه نسبت به رقم مشابه در  7111هزار ر او )ماهانه حدود  10137

  دهد یمدرصد افزا ش نشان  1/11حدود  3111ساو 

آنان به  مستمری اجتماعی استان و مب غ تأمینتهداد بازنشستگان سازمان  3111در ساو  

 و مب غ ادشد  سازمان  ازكارافتادگانهمچنین تهداد و درصد  8/13درصد و  1/30ترتیب 

است  شد  افزود  3111درصد نسبت به ساو  13درصد و  3/3مستمری آنان نیز به ترتیب 

 ( 37و  30وو ا)جد
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 اجتماعی استان تأمیناصلی تحت پوشش سازمان  رانیبگ یمستمر تعداد -33جدول شماره 

 ریبگ یمستمربازماندگان  ازكارافتادگان بازنشستگان جمع سال

3131 132812 61009 7566 64237 

3131 144518 67377 7653 69488 

 8/2 1/1 10/4 8/8 درصد تغییرات

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 اجتماعی استان تأمیناصلی تحت پوشش سازمان  رانیبگ یمستمرمبالغ پرداختی به  -37جدول شماره 

 یلیون ریالم 

 ریبگ یمستمربازماندگان  ازكارافتادگان بازنشستگان جمع سال

3131 7825854 5404660 423615 1997579 

3131 13066957 7664772 554899 2757600 

 38 31 41/8 67 درصد تغییرات

 3131استان فارس، سال  سالنامه آماریمأخذ: 

 

تحت روشش سازمان  شدگان مهیببه  شد  ررداخت یها و غرامتنقدی  یها كمکمیزان  

 1/87، به میزان 3111در مقا سه با ساو  3111اجتماعی استان فارس در ساو  تأمین

و ازدواج، مقرری ا ام بی اری  نه هز كمک، ها غرامت ارتباط ن درااست    افته كاهشدرصد 

 درصد 1/18و افزا ش  درصد 10 ،درصد 1/10درصد،  1/10به ترتیب  ها هز نهسا ر 

 ( 38جدوو است )  افته شكاه
 

 

 اجتماعی تأمینتحت پوشش سازمان  شدگان مهیببه  شده پرداخت یها و غرامتنقدی  یها كمک -38جدول 

 میلیون ریال

 جمع ساو
 هز نه كمک

 ازدواج
 ها غرامت

 ا ام مقرری

 بی اری

 سا ر به مربوط نقدی های كمک

 * موارد

1392 2419372 28648 110787 69744 2210193 

1393 302274 37323 144305 94837 25809 

 درصد

 تلییرات
-87/5 30/3 30/3 36 -98/8 

 .باشد میو...  ها كمکشامل تعدیل سنواتی غرامت دستمزد، تعدیل سنواتی  *
 3131استان فارس، سال  سالنامه آماریمأخذ: 
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 استان فارسبیمه سالمت اداره کل  -3-3

اص ی و تبهی تحت روشش ادار  كل بیمه  شدگان مهیبتهداد متوسط نرخ رشد ساالنه  

در همین  درصد بود  است  - 1/0برابر  3111تا  3181 یها ساوطی  سالمت استان فارس

 شدگان مهیبدرصد و  -3/3كاركنان دولت كاهش متوسط ساالنه  شدگان مهیبدور ، 

 ،درصد 7/3 ساالنه متوسط نرخ رشدبه ترتیب  سا ر اقشارو  روستا یان، ان فرما ش خو

  اند كرد درصد را تجربه  -1/3و درصد  01/0

اص ی و تبهی تحت روشش ادار  كل بیمه سالمت استان  شدگان مهیبتهداد  3111در ساو  

ش داشته است  افزا درصد  1/1نفر بود  است كه نسبت به ساو قبل  1801118فارس 

شامل ) انیروستائاص ی و تبهی به ترتیب  شدگان مهیبمخت ف از كل  یها گرو سهم 

درصد،  3/31دولت  كاركنان درصد، 1/01هزار نفر جمهیت و عشا ر(  10شهرهای ز ر 

 ( 31جدوو است )درصد بود   1/1درصد و سا ر اقشار  0/0 ان فرما ش خو
 

 استانبیمه سالمت اصلی و تبعی( تحت پوشش اداره كل )شدگان  مهیبتعداد  -33جدول شماره 

 روستاییان انیفرما شیخو كاركنان دولت جمع سال
سایر 

 اقشار

1385 2924808 441999 16139 1853777 311125 

1386 3108798 459893 13220 1995698 143534 

1387 3030523 454184 32527 2078460 144484 

1388 2860072 445631 152169 2119205 143067 

3181 2819440 433935 197787 2045281 142437 

3110 2889103 423179 235383 2088694 141847 

3113 2744132 422460 203884 1979621 138167 

3111 2714777 416922 145763 2017362 134730 

3111 2862498 404074 18471 1858350 126150 

 1/2- 0/01 1/7 1/1- 0/3- 82نسبت به سال نرخ رشد 

 6/4- 7/9- 87/3- 3/1- 5/4 )درصد( 31به  31تغییرات 
 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 شدگان مهیب(، سهم استان فارس از تهداد 3111كشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

 .بود  است (1رتبه )درصد  1/7اص ی و تبهی تحت روشش سازمان بیمه سالمت كشور 
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 فارس احمر استان هالل تیجمع -4

كرد، با توجه به وسهت  سیاحمر خود را تأس هالو یم  تیجمه 3103در ساو  ران دولت ا

نظام  یمناسب برا یها، لزوم وجود ساختار مخت ف و شدت و تهداد آن یا استان، تنوع بال

 ،یهیطب یبال ک  ب  آثار و عواقرود یاستان به شمار م یاساس یازهایاز ن ا بال ت ر مد

بماند  صدمات و  یرس از وقوع حادثه باق ید تا مدت مد تواند ینظر از نوع آن، م صرف

رفتن  نیمنطقه و از ب ک  زیخا  حاصل خ ش بازماندگان زلزله، فرسا یها یماریب

خسارات  نییو ته یاب هستند كه مهموالً در ارز یو     آثار لیآن در اثر س یكشاورز

 یا بال یو اقتصاد یاجتماع یها نه گفت هز توان یم لیدل نی  به همند آ یحساب نم به

  رسد یاست كه در نگا  اوو به نظر م یزیاز آن چ شیب اریبس یهیطب

 

نسبت به ساو  3111در ساو  و مصدومان نیتهداد مجروحتهداد انواع حوادث و همچنین 

 ( 10همرا  بود  است )جدوو  ای مالحظه قابلگذشته با كاهش 
 

 *نجات ا ران در حوز  امداد و  احمر هالوجمهیت  های فهالیت -12جدول شماره 

 ساو

 **سا ر حوادث  سیل زلزله

تهداد 

 حادثه

تهداد 

 حادثه

تهداد عم یات 

 شد  انجام

تهداد مجروحین 

 )نفر( مصدومانو 

تهداد 

 حادثه

تهداد عم یات 

 شد  انجام

تهداد مجروحین 

 )نفر( مصدومانو 

3111 30 17 11 18 1078 3101 1080 

3111 31 11 31 1 3713 3311 1118 

 18/1- 10/5- 15/7- 92/9- 65/7- 75/3- 18/8- درصد تلییرات

 شركت نمود  است  ها آندر  احمر هالوكه جمهیت  باشد میفقط مربوط به حوادثی  شد  ارائهآمارهای * 

  باشد می ای جاد ، صاعقه، طوفان شن، گردباد و تصادفات سالی خشکشامل رانش زمین، ر زش كو ، ** 
 

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

بسیار بیشتر از ساو  3111در ساو  داوط بیندر افت كه تهداد  توان میبا بررسی اطالعات 

نفر در  33011به  3111نفر در ساو  1113كل تهداد داوط بین از  كه طوری به؛ باشد میقبل 

 رسید نفر  11378نفر به  10011نیز از  گیرندگان آموزشرسید  است  تهداد  3111ساو 

 است   افته افزا شدرصد  0/01كه نسبت به ساو قبل 
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و تهداد  برگزارشد همگانی  های آموزش ،داوط بان و امدادگران، تهداد اعضاء -13جدول شماره 

 احمر هالوجمهیت  گیرندگان آموزش

 نفر

او
س

 

 های شاخهاعضاء 

 جوانان
 های دور تهداد  امدادگران داوط بان اعضاء

آموزشی 

 * برگزارشد 

تهداد 

 گیرندگان آموزش
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  باشد می نفر هر برای ساعته 11 اولیه های كمک دور  شامل آموزشی های دور  *
 

 3131استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
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 فرهنـگ و هنـر

 امکانات فرهنگی و هنری استان فارس -1

 7/51با  5939باب بوده، در سال  55برابر  5932تعداد سینماهای فعال استان که در سال  

 1139به  درصد کاهش، 4/22صندلي، با  7217 از ها آنظرفیت باب و  51به  درصد کاهش

صندلي به  4/5شاخص ظرفیت سینماهای استان از صندلي رسیده است. بدین ترتیب، 

صندلي به ازای هر هزار نفر جمعیت در  7/1، به 5932ازای هر هزار نفر جمعیت در سال 

درصد  5/19سینمایي نیز با  یها لمیف. تعداد تماشاگران است افتهی کاهش 5939سال 

شهرستان شیراز  5939در سال  نفر رسیده است. 714437نفر به  124111، از افزایش

یک باب  هرکدامو کازرون نیز  فسا، گراش، الر یها شهرستانباب سینما بوده و  1دارای 

 .هستندسینما  فاقد سالناستان نیز  یها شهرستانسایر . اند داشتهسینما 
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از درصد  9/9(، استان فارس با دارا بودن 5939کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

)برحسب تعداد  ها سالندرصد از ظرفیت این  5/1سینما در کشور و  یها سالن تعداد

همچنین  است. قرارگرفتهکشور  ومدو  ششم یها رتبه(، به ترتیب در ها سالنصندلي 

در رتبه  1/5با نسبت  استان فارس شاخص ظرفیت سینما به ازای هزار نفر جمعیت، ازنظر

درصد و رتبه استان  9سهم استان از تعداد تماشاچیان سینما نیز  .باشد يمکشور  دهمسیز

 م است.ششاز این نظر 

درصد  9/1با ، استان وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي های سالنتعداد  

است. ظرفیت این  افتهی شیافزا 5939باب در سال  41 به 5932باب در سال  97افزایش، از 

در سال  صندلي 51791 به 5932در سال  صندلي 3711درصد افزایش، از  55با  ها سالن

 است. افتهی شیافزا 5939

افزایش با  استان،تعداد مطبوعات محلي تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 رسیده است. 5939نشریه در سال  514 به 5932نشریه در سال  551، از یدرصد 4/45
 

 امکانات فرهنگی هنری و عملکرد بخش فرهنگ و هنر استان فارس-3جدول  

 یریگ اندازهواحد  عنوان

درصد  سال

 تغییرات

 32به  31
3132 3131 

 9/1- 10 11 باب استان فعال سینماهای تعداد

 22/4- 5593 7208 صندلی استان سینماهای فعال ظرفیت

 استان جمعیت به سینما ظرفیت نسبت
 هزار به صندلی

 نفر
1/4 0/7 -52/4 

 148/7 854497 343552 نفر سینمايی هایفیلم تماشاگران تعداد

 5/3 40 38 باب اسالمی ارشاد و فرهنگ كل اداره به وابسته های سالن تعداد

 ارشاد و فرهنگ كل اداره به وابسته های سالن ظرفیت

 اسالمی
 11 10830 9760 صندلی

 ارشاد و فرهنگ كل اداره به وابسته اجراشده های برنامه تعداد

 اسالمی
 51/2 458 303 عدد

 78/7 623596 349000 نفر اسالمی ارشاد و فرهنگ كل اداره به وابسته تماشاگران تعداد

 ارشاد و فرهنگ كل اداره نظارت تحت هایچاپخانه تعداد

 اسالمی
 6/8 219 205 باب

 فرهنگ كل اداره پوشش تحت محلی مطبوعات عناوين تعداد

 اسالمی ارشاد و
 41/4 164 116 نشريه

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 کتاب و کتابخانه-2

مجزا و  صورت بهنظر به اهمیت کتاب و کتابخانه در گسترش فرهنگ جامعه، الزم است  

 به بررسي این مقوله پرداخته شود: تر قیدق

باب  535درصد افزایش، از  7/9با عمومي استان فارس  یها کتابخانهتعداد  5939در سال  

 موجود در یها کتابموجودی  است. افتهی شیافزا 5939باب در سال  537 به 5932در سال 

 2255471به سال قبل، به  نسبت کاهشدرصد  9/9عمومي استان نیز با  یها کتابخانه

عمومي استان  یها کتابخانهموجود در  یها کتابنسخه رسیده است. بر این اساس، سرانه 

 5939جلد در سال  47/1، به 5939جلد به ازای هر نفر جمعیت استان در سال  43/1

 است. افتهی شکاه

نفر  555317برابر با  5939عمومي استان در سال  یها کتابخانهنظر به اینکه تعداد اعضای  

عمومي استان به ازای  یها کتابخانهمتوسط در  طور بهاستنباط کرد که  توان يمبوده است، 

 جلد کتاب موجود بوده است. 21هر نفر عضو 

 5/1عمومي استان نسبت به سال قبل  یها کتابخانه، تعداد مراجعین به 5939در سال  

بیان کرد که در  توان يممورد رسیده است. بدین ترتیب  9511121و به  افتهی شکاهدرصد 

عمومي استان  یها کتابخانهبار به  7/27متوسط  طور بهاز اعضاء،  هرکدام 5939سال 

است  بوده 4/21برابر  5932. این در حالي است که این رقم در سال اند کردهمراجعه 

 (.2)جدول 

از درصد  2/1(، استان فارس با دارا بودن 5939کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

است. بر همین اساس، در سال  قرارگرفتهکشور  مچهارعمومي کشور در رتبه  یها کتابخانه

درصد و رتبه  7/1در کشور  شده ترجمهتألیف و  یها کتاب، سهم استان فارس از کل 5939

 بوده است. هشتماستان از این نظر 
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 3131تا  3115 یها سالعمومی استان در  یها كتابخانهتعداد و مشخصات -2جدول 

 مشخصات

 سال

 عمومی یها كتابخانهتعداد 

 ()باب

 موجود یها كتابتعداد 

 (نسخه)

 تعداد اعضاء

 (نفر)

 تعداد مراجعین

 (مورد)

3115 323 332219 88519 3338152 

3118 323 3131123 95529 3195292 

3119 321 3135321 51125 3382129 

3111 351 3119251 95395 2151133 

3113 351 3231283 53188 3993231 

3131 392 3199923 338112 2985558 

3133 392 2132913 333321 2353221 

3132 333 2218132 325283 1113332 

3131 198 2211480 111907 3106525 

 6/1- 10/8- 3/3- 3/7 32به  31درصد تغییرات 
 3131استان فارس، سال  سالنامه آماری مأخذ:

 

 

 

باب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان فارس  14تعداد  5939سال در  

این تعداد کتاب نسبت به سال . اند بودهنسخه کتاب  191771موجود بوده است که دارای 

درصد  3/9نیز با  ادشدهی یها کانون. تعداد اعضای دهد مينشان  افزایشدرصد  7/1قبل 

کانون  نفر عضوبدین ترتیب به ازای هر  است. رسیده رنف 15921به  نفر 13145از  افزایش

 موجود بودهمربوطه  یها در کتابخانهنسخه کتاب  7/7 نوجوانانپرورش فکری کودکان 

 (.9جدول است )
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موجود، اعضاء و مراجعین  یها كتابتعداد  و پرورش فکری كودكان و نوجوانان یها كانونتعداد  -1جدول 

 3131تا  3115 یها سالدر  مربوطه یها كتابخانه

 مشخصات

 سال
 (نسخهموجود ) یها كتاب تعداد كانون

 تعداد اعضاء

 (نفر) 

 نیتعداد مراجع

 (مورد)

3115 15 189318 18931 521258 

3118 18 135113 32199 - 

3119 13 121211 23858 823131 

3111 13 128239 15125 115811 

3113 21 182338 22522 539113 

3131 22 232222 22313 833193 

3133 51 253213 23128 325323 

3132 52 513812 53123 392513 

3131 54 535876 61326 1081794 

 11 3/9 6/8 0 32به  31درصد تغییرات 
 3131استان فارس، سال  سالنامه آماری مأخذ:

 

 مایصداوس -3

بر فرهنگ اجتماع بوده و در صورت مدیریت  رگذاریتأثگروهي عاملي  یها رسانه شک يب 

 مایصداوس نیب نیدرادر آموزش عمومي جامعه دارند.  یا عمدهدرست، نقش بسیار 

که برنامه  یا نکتهدوچنداني برخورداراست.  تیاز اهمرسانه جمعي  نیتر نندهیپرب عنوان به

توجه کافي داشته باید بدان  مایصداوسریزان و مدیران متولي فرهنگ و خصوصاً مسئولین 

شده است،  یگذار نام، عصر اطالعات يدرست بهباشند، این است که در عصر کنوني که 

موجب از دست دادن شنوندگان و بینندگان این  يسادگ به مایصداوسعملکرد ضعیف 

و  شده فیتضعآن در فرهنگ و هنر جامعه  رگذاریتأثنقش  جهیدرنترسانه خواهد شد و 

به به نام اینترنت و ماهواره  يسرسختامروزه رقبای بسیار  چراکه. شود يمحذف  تیدرنها

جمعي  یها رسانهعملکرد  که يدرصورت بنابراین،؛ اند افتهی گسترش سرعت بهآمده و  وجود

، بینندگان و ادشدهیمطلوب نباشد، سریعاً رقبای  مایصداوس ها آن در صدرو 

. لذا تحت این شرایط ندینما يمخود جلب  یسو بهرا  ها آناز  کنندگان استفاده

کالن فرهنگي نتایج مطلوبي را حاصل خواهد کرد. با توجه به اهمیت  یها یزیر برنامه
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 یمایصداوسدر حفظ و گسترش فرهنگ، در این مجال به بررسي عملکرد  مایصداوس

 ( خواهیم پرداخت.)مرکز فارس رانیاجمهوری اسالمي 

 

 (محلی صدای جمهوری اسالمی ایران )مرکز فارس یها برنامه دیتول -3-1

 برابر 5932 در سالکه  فارسصدای جمهوری اسالمي ایران مرکز  یها برنامهتولید میزان  

 .ساعت رسیده است 4179به  5939 در سال، کاهش درصد 5/9بوده، با  ساعت 4799 با

، اما ارزیابي دهد ميکمي نشان  ازلحاظمطالب فوق عملکرد صدای مرکز فارس را  هرچند 

 یها برنامهمرکز زماني میسر است که به ترکیب و کیفیت  یها تیفعالدقیق و عادالنه 

از رادیو  شده پخش یها برنامهترکیب  1از رادیو نیز توجه شود. جدول شماره  شده پخش

 .دهد ميرا نشان  5939و  5932 یها سالمرکز فارس طي 

 
 واحد: ساعت  موضوع      برحسبمركز استان فارس  يیويراد های برنامهتولید  زانیم -2جدول 

 تغییرات درصد 1393 سال 1392 سال موضوع

 57/3 1593 1013  اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 44/5- 1196 2154  اجتماعی

 18/3 395 334  اقتصادی

 5/7 354 335  سالم تفريحات و ورزش

 13/6 334 294 عمومی اطالعات

 8/1 321 297 تاريخی

 36/6 209 153  فناوری و علم آموزشی،

 18/2 143 121  دفاعی امور و مقدس دفاع های ارزش

 4/5 138 132 سیاسی

 3/1- 4683 4833 جمع

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

درصد از کل  94با دارا بودن  اسالمي معارف و هنر فرهنگ، یها برنامه، 5939در سال  

 خود اختصاصرادیویي مرکز شیراز را به  یها برنامه، بیشترین حجم ها برنامهمیزان تولید 

 .اند داشته درصد( 1/44) يتوجه قابلدر سال قبل نیز سهم  ها برنامه. این نوع اند داده
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 مرکز فارس()محلی سیمای جمهوری اسالمی ایران  یها برنامهتولید  -3-2

 برابر 5932 سالکه در  فارسجمهوری اسالمي ایران مرکز  سیمای یها برنامهتولید  میزان

 .ساعت رسیده است 5357به  5939ل  در سادرصد کاهش،  1/57ساعت بوده، با  2911با 

از سیمای مرکز فارس را در طول دو سال  شده پخش یها برنامهترکیب  7جدول شماره 

 .دهد مينشان  را 5939و  5932
 

 ساعت واحد:    موضوع برحسبمركز فارس  یونيزيتلو های برنامه دیتول زانیم -5جدول 

 راتییدرصد تغ 3131سال  3132سال  موضوع

 20/9- 635 803  اجتماعی

 53/4 649 423  اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 17/8- 134 163  فناوری و علم آموزشی،

 1 136 136 اقتصادی

 57 179 114 عمومی اطالعات

 15/5- 93 110  سالم تفريحات و ورزش

 54/8- 47 104 سیاسی

 36/7- 31 49  دفاعی امور و مقدس دفاع های ارزش

 43/8- 9 16 تاريخی

 0/3- 1913 1918 جمع

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 درصد از کل  3/99فرهنگي اجتماعي با  یها برنامه میزان تولید 5939در سال  

. در اند دادهسیمای مرکز فارس را به خود اختصاص  یها برنامه، بیشترین حجم ها برنامه

، بیشترین حجم ها برنامه درصد از کل 3/45با  فرهنگي اجتماعي یها برنامهنیز  5932سال 

 سیمای مرکز فارس را به خود اختصاص داده بودند. تولیدی یها برنامه
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  به تفکیك مخاطبو رادیویی  تلویزیونی های برنامهتولید  -3-3

جمهوری  صداوسیمایبه تفکیک مخاطب  و رادیویي تلویزیوني یها برنامهتولید  میزان

ساعت بوده که در  4179و  5359برابر به ترتیب  5939اسالمي ایران مرکز فارس در سال 

استان فارس  .دارددرصد از کل میزان تولید را  7/9و  5/4و  قرارگرفتهرتبه ششم و پنجم 

 به خود اختصاص داده است.رادیو را  سال بزرگمخاطبین  رتبه اول کشور در

 
 ساعت واحد:    مخاطب تفکیک به راديويی و تلويزيونی های تولید برنامه میزان -8جدول 

سال بزرگ نوجوان كودک خردسال جمع برنامه نوع   عام 

 فارس
 2090 2415 87 47 44 4683 راديويی

 1200 529 80 80 24 1913 تلويزيونی

 كشور
 88914 33680 2767 1763 996 128120 راديويی

 30758 11583 1451 2096 922 46810 تلويزيونی

 سهم

 از استان

 كشور

 2/6 6/5 3/1 2/7 4/4 3/7 راديويی

 4 4/4 5/4 3/8 2/2 4/1 تلويزيونی

 رتبه
 22 1 13 13 10 5 راديويی

 7 7 6 14 18 6 تلويزيونی

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 



 

 

 

 311یوجهانگردیگردرانیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و جهانگردی یگرد رانیا

 ها موزهو  بناهای تاریخی فرهنگی -1

مسداحت   درصد  از  5/7، بیش از لومترمربعیک 00622استان فارس با مساحت                 

 تاریخی یها یتوانمن و  ها یژگیوکشور را به خود اختصاص داده است. این استان به دلیل 

 تواند   یمد  رو نید ازاو  شدته فرهنگی خود، جایگاه خاصی در صدنتت توریسدک کشدور دا   

اقتصادی کشدور   یها عرصهو حضور در  م تبلن  یها یزیر برنامهمطمئن برای  یگاه هیتک

از  3131است کده در ودوس سداس     ی کنن گانیبازدباش . نمود عینی این توانمن ی، تت اد 

 .ان  آورده عملو بناهای تاریخی فرهنگی استان بازدی  به  ها موزه
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، و گردشدگری اسدتان   یدست عیصنااداره کل میراث فرهنگی،  بر اساس آمار رسمی          

، 3130و  بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس که در سداس   ها موزهاز   کنن گانیبازدکل 

هدزار نفدر    5203بده  ،   کداهش درصد    3با  3131هزار نفر بوده است، در ساس  5032برابر 

 3/33بدا  تنگ چوگان  متتلق بهبه ترتیب   ها شیافزابیشترین ، رسی ه است. بر این اساس

نقدش  به ترتیب مربوط بده مدوزه     ها کاهشو بیشترین  درص  3/31با نقش رجب درص ، 

درصد ،   2/00با  موزه بیشاپوردرص ،  3/03با  تنان هفتموزه سنگ درص ،  2/25با  رستک

به دلیل تتمیرات  30در ساس  )موزه تخت جمشی بوده است. درص   3/36موزه حمام وکیل 

 ساختمانی تتطیل بوده است.(

 

همچنان بیشترین تتد اد    کنن هیبازدهزار نفر  3123با  آرامگاه حافظ ، 3131در ساس      

و  بناهدای   هدا  مدوزه از   کنند گان یبازدکدل  از درص   6/07را دارا بوده و   کنن گانیبازد

بدا  تخت جمشدی    ازآن پس فرهنگی استان فارس را به خود اختصاص داده  است.، تاریخی

درصد  و ... در مراتدب    6/30با  خان کیکردرص ، ارگ  0/33با  آرامگاه ست یدرص ،  5/03

 (.3)ج وس  ان  بودهبت ی 

 

(، سهک اسدتان فدارس از   3131ساس کشور )بر اساس اوالعات من رج در سالنامه آماری    

( و سهک ایدن  3رتبه درص  ) 6/13از بناهای تاریخی فرهنگی  کشور   کنن گانیبازدتت اد 

 ( بوده است.3رتبه ) درص  3/1کشور  یها از موزه  کنن گانیبازداستان از تت اد 
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وبناهایتاریخیفرهنگیاستانفارسهاموزهازدکنندگانیبازدتعداد-3جدول

واحد:هزارنفر

 /تاریخی بنای نام

 موزه
 محل

 سال بازدیدکنندگان تعداد

1392 

 سال بازدیدکنندگان تعداد

1393 

 درصد

 تغییرات

 4- 5029 5240 استان کل

 5/7- 4580 4858 :تاریخی بناهای

 6/1 35 33 فیروزآباد آتشكده

 7/7- 1389 1505 شیراز حافظ آرامگاه

 4/9- 965 1015 شیراز سعدی آرامگاه

 4/1 632 607 شیراز خانکریم ارگ

 8/8- 30 33 کازرون ورپبیشا

دیبخرم پاسارگاد  371 375 1 

 0/3- 1083 1085 مرودشت جمشید تخت

 44/4 18 13 کازرون چوگان تنگ

 43/4 28 19 مرودشت رجب نقش

 85/8- 25 176 مرودشت رستم نقش

 17/5 449 382 :هاموزه

 16/9- 200 241 شیراز وکیل حمام موزه

 15/0- 77 91 مرودشت پارس

* شیراز جمشید تخت - 135 - 

 29/1- 29 41 شیراز تنانهفت سنگ

 22/8- 7 9 شیراز بیشاپور موزه

بهدلیلتعمیراتتعطیلبودهاست.*موزهتختجمشید

 3131، ساس :سالنامهآماریاستانفارسمأخذ
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 ها هتلاز  کننده استفادهگردشگران خارجی و  تأسیسات اقامتی -2

 تأسیسات اقامتی -2-1

صنتت هتل اری که شامل پذیرایی و عرصه تولی  و توزیع مواد غذایی و نوشی نی  

زایی و درآم ، بخش بزرگی از صنتت بزرگ  شود ازنظر اشتغاس میبه میهمانان و مسافران 

تبع آن  ده . کسب رضایت، حفظ و نگه اری مشتریان و به گردشگری را تشکیل می

از دی گاه کسانی که از  اقامتگاه .ای برخوردار است سودآوری در این بخش از اهمیت ویژه

پذیری است که تسهیالت و  همانکنن ، یک مؤسسه تجاری مهمان اری و م آن استفاده می

 نمای . موقتیت، خ مات، تسهیالت، تصویر، قیمت را برای فروش عرضه می شامل خ مات

شون ،  بن ی می شون  در دو گروه دسته ها می مسافرانی که در سراسر دنیا وارد اقامتگاه

ت هستن  که برای تفریح و گذران ن اوقا یک گروه برای تجارت و گروه دیگر افرادی

 .رون  فراغت در روزهای تتطیل به مسافرت می

از آن جملده    ،باش  یمویژه  یها تیقابلاستان فارس دارای  ،راستای توسته گردشگری در

 یهدا  آپارتمدان  هتدل و  ها هتلتخت در  7202و  رهایپذ مهمانتخت در  2061تت اد  وجود

پدذیرایی از گردشدگران   برای  بیانگر آمادگی استان فارسکه   تخت( 35032استان )جمتاً 

 ازلحدا  دارای امکانات ویدژه بدوده و    فارس استان یرهایپذ مهمان که ییازآنجا.  باش  یم

بدوده و از توسدته    هدا  هتدل دارای رونق بهتری نسبت بده  ، باشن  یم تر مناسبهزینه نیز 

 . برخوردار هستن بیشتری 

اب بد  3 اسدتان  یهدا  آپارتمدان  هتلو  ها هتل، تت اد 3130با ساس  3131در مقایسه ساس    

 افتده ی شیافزادرص   3/3درص  و  6نیز به ترتیب  ها آن یها تختو  ها اتاقو تت اد  افزایش

تتد اد  و  هدا  اتداق تتد اد   ، اسدتان  سایر مراکز اقامتیتت اد همچنین،  (.1و  0است )ج اوس 

 1/1و  1، تغییدر  بد ون به ترتیب ، 3130در مقایسه با ساس  3131  در ساس ها آن یها تخت

 (.5و  3ج اوس است )افزایش داشته درص  
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درجهبرحسب3132سالاستانفارسدریهاآپارتمانهتلوهاهتلتعداد-2جدول

ستاره1ستاره4ستاره5 درجه
 2 و 1

 ستاره
 جمع آپارتمانهتل

 46 11 15 10 7 3 آپارتمانهتل و هتل تعداد

 3234 423 989 553 629 640 اتاق تعداد

 6731 976 2068 1127 1280 1280 تخت تعداد

3131مأخذ:سالنامهآماریاستانفارس،سال



درجهبرحسب3131استانفارسدرسالیهاآپارتمانهتلوهاهتلتعداد-1جدول

ستاره1ستاره4ستاره5 درجه
 2 و 1

 ستاره
 جمع آپارتمانهتل

 50 12 15 11 9 3آپارتمانهتلتعدادهتلو

 3428 447 989 604 748 640تعداداتاق

 7027 1024 2068 1129 1526 1280تعدادتخت

3131مأخذ:سالنامهآماریاستانفارس،سال



3132استانفارسدرسالسایرمراکزاقامتی-4جدول

 جمع پانسیون اقامتی مجتمع پذیرمهمان 

 145 3 9 133 تعداد

 2865 43 13 2809 اتاق تعداد

 7996 86 26 7884 تخت تعداد

3131مأخذ:سالنامهآماریاستانفارس،سال



3131استانفارسدرسالسایرمراکزاقامتی-5جدول

 جمع پانسیون اقامتی مجتمع پذیرمهمان 

 145 3 9 133 تعداد

 2951 43 13 2895 اتاق تعداد

 8263 86 26 8151 تخت تعداد

 3131مأخذ:سالنامهآماریاستانفارس،سال
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 ها کننده از هتل گردشگران خارجی استفاده -2-2

اولین دغ غه گردشگران هنگام ورود به مقص  یافتن محلی جهت اقامت شبانه است، نوع 

ها اهمیت اساسی داشته و بر ارزیابی از سفر  در اقامتگاه ش ه ارائهو کیفیت خ مات 

ها چگونگی سازمان هی،  دغ غه اساسی در زمان حاضر برای اکثر اقامتگاه .اثرگذار است

پاسخ دادن به رقابت جهانی و چگونگی تت یل  منظور بههایشان  انسجام و م یریت فتالیت

باش . برای فتاالن گردشگری، رویارویی با  رویکردها جهت سازگاری با کاربرد محلی آن می

و   ای اتخاذ روش استفاده بهینه از مجموعه داراییرقابت فزاین ه در این بخش به متن

مزیت رقابتی و  دربردارن ههایی که  جویی های خود برای رسی ن به صرفه شایستگی

تر اینکه، برای حفظ هر مزیتی نیاز به ایجاد کیفیت از  باش . مهک سوددهی بیشتر است می

حفظ مشتریان در سطح  نظورم بهوریق انسجام کارمن ان و تطابق هرچه بهتر با فراین ها 

 .شود بود که این رویه منجر به حفظ دائمی گردشگران می باال خواه 

فضای ج ی ی برای ورود گردشگران به به علت مناسبات سیاسی و بهبود روابط خارجی 

 .توان  صنتت گردشگری کشور را به سمت رش  سوق ده  و همین امر می ایجادش هکشور 

المللی  ازجمله تخت  های گردشگری فراوان و بین استان فارس نیز به علت دارا بودن جاذبه

بر اساس آمار رسمی  جمشی  توانسته گردشگران خارجی زیادی را به خود جذب نمای .

در  تت اد گردشگران خارجی، ی و گردشگری استاندست عیصنااداره کل میراث فرهنگی، 

افزایش، درص   322بیش از با  3131ار نفر بوده است، در ساس هز 53322، برابر 3130ساس 

 هزار نفر رسی ه است. 332100به 

بازدی  گردشگران خارجی  ازنظرها  پرترددترین ماه 3131های اردیبهشت و مهر ساس  اهم

گردشگران خارجی، بیشتر از کشورهای ایتالیا،  بوده واز مجموعه جهانی تخت جمشی  

اینکه میانگین سنی گردشگران خارجی  توجه جالبنگلیس بوده و نکته آلمان، فرانسه و ا

 .است یافته کاهشنیز 
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 هاهتل از کنندهاستفاده خارجی گردشگران-6جدول

جمع سالوماه

3132 54980 

3131 110322 

 11254 فروردین

 16591 اردیبهشت

 8935 خرداد

 3395 تیر

 9651 مرداد

 9127 شهریور

 17667 مهر

 9684 آبان

 4494 آذر

 6724 دی

 6582 بهمن

 6218 اسفند

 

 اماکن مذهبی  -3   

استان فارس با دارا بودن اماکن مذهبی فراوان، استت اد  زیادی را برای اسدتفاده                

بداب    2530تت اد امداکن مدذهبی اسدتان     3131. در ساس باش  یمدر صنتت توریسک دارا 

 یها تیاقلمکان مذهبی متتلق به  31 ،تکیه و حسینیه 0606 ،مسج  3332بوده که شامل 

حوزه علمیه بوده است. تت اد امداکن مدذهبی    72بقته، سقاخانه و امامزاده و  3125،دینی

کده   افتده ی شافدزای درص (  0/7)باب  572نسبت به ساس قبل از آن  3131استان در ساس 

(.   وجود اماکنی همچدون  7ج وس است )بوده  ده بقته، سقاخانه و امامزامربوط به مساج ، 

حسدین )ع(،   نیعالءالد  ،  آستانه سدی   (ع) چراغ شاهمسج  جامع عتیق، مسج  وکیل، 

اماکن مذهبی استان و شدهر شدیراز اسدت کده      یها شاخصهکلیسای ارامنه شیراز و ... از 

  از آن در توسته صنتت توریسک استفاده کرد. توان یم
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3131و3132یهاسالتعداداماکنمذهبیاستانفارسدر-7جدول

حوزهعلمیهبقعه،سقاخانهوامامزادههاتیاقلاماکنمذهبیتكیهوحسینیهمسجدجمعنامشهرستان

 75 3125 31 2442 4434 7313 3132استان

 72 3125 31 2626 4434 2532 3131استان

 1 3 4 65 63 345 آباده

 2 1 4 51 61 324 ارسنجان

 2 2 4 34 324 344 استهبان

 2 33 4 24 31 331 اقلید

 4 32 4 43 335 321 بوانات

 3 2 4 25 12 65 پاسارگاد

 5 22 4 334 244 444 جهرم

 3 32 4 27 65 344 خرامه

 2 2 4 32 43 63 خرمبید

 4 32 4 42 25 347 خنج

 4 52 4 313 275 464 داراب

 4 12 4 3 73 326 رستم

 3 31 4 35 62 377 دشتزرین

 2 63 4 22 214 124 سپیدان

 3 6 4 23 44 62 سروستان

 21 364 31 424 522 3223 شیراز

 3 37 4 22 57 341 فراشبند

 7 14 4 315 377 142 فسا

 3 22 4 72 327 222 فیروزآباد

 3 12 4 27 52 377 قیروکارزین

 2 254 4 322 154 714 کازرون

 4 2 4 14 23 333 کوار

 1 7 4 23 66 362 گراش

 2 353 4 34 117 542 الرستان

 1 23 4 335 267 552 المرد

 2 41 4 353 264 453 مرودشت



 

 

 

 333یوجهانگردیگردرانیا

3131و3132یهاسالمذهبیاستانفارسدرتعداداماکن-7جدولادامه

حوزهعلمیهبقعه،سقاخانهوامامزادههاتیاقلاماکنمذهبیتكیهوحسینیهمسجدجمعنامشهرستان

 2 344 4 72 334 237 ممسنی

 3 27 4 272 371 472 مهر

 4 24 4 456 362 144نیریز

3131سالوحوزهعلمیهادراهکلاوقافوامورخیریه مأخذ:

 

 عمره، عتبات عالیات حج زائران حج تمتع،  - 4
 

 

حدج   ،زائران مشرف ش ه از استان فارس به حج تمتع مجموع  3131در ساس            

بده   یودورکل  بده نفر بوده است که نسبت به ساس قبدل    63337عمره، عتبات عالیات برابر 

یادش ه مربدوط بده تتد اد     کاهش. ده  مینشان  کاهشدرص   02نفر یتنی  35335میزان 

بدوده  درص   02و  7/56میزان به  به ترتیب که باش  یم عتبات عالیات  حج عمره و زائران

درص   نسبت  63و  5/37 است ولی تت اد زائران حج تمتع و حج عمره به ترتیب به میزان 

. سهک زائران حج تمتع، حج عمره، عتبدات عالیدات در سداس    ان  افتهی شافزایبه ساس قبل 

 یهدا  نسبتدرص  کل زائران بوده است.  1/67درص  و  5/02درص ،   3/6به ترتیب  3131

درص  بوده است )جد وس   5/16درص ،  3/57درص ،  1/6به ترتیب  3130مذکور در ساس 

متتلدق بده شهرسدتان شدیراز )بدا احتسداب        3131(.  بیشترین تت اد زائران در سداس  7

سپی ان، سروستان، خرامه و کوار( بوده است. این شهرسدتان بدا داشدتن     یها شهرستان

درص  از زائران حج تمتع،  3/51 ودرص  از کل زائران  1/60نفر زائر در این ساس،  12111

 بده خدود  درصد  از زائدران عتبدات عالیدات را      3/52درص  از زائران حج عمره و  2/65

 اختصاص داده است.
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3131تا3125تعدادزائرانمشرفشدهبهحجتمتع،عمره،عتباتوسوریه،-2جدول

سوریهعتباتعالیاتحجعمرهحجتمتعکلزائرانسال

312564324532333346246727465

3126741724324316772264334436

3127744354374223421445334432

3122244541527254434157733543

31233443214234367316266233254

3134344244453515124527232224

313363244122323311274724

313276912 3193 21939 51780 0 

313161497 3753 35312 22432 4 

 0 13092 23249 1992 38333شهرستانشیرازتعدادزائران

 0 58/4 65/8 53/1 62/3سهمزائرانشهرستانشیراز

3131مأخذ:سالنامهآماریاستانفارس،سال



 

 

 341یبدنتیترب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 بدنی تربیت

 امکانات ورزشی استان -1

زميي،،   171شامل باب  133 ،ورزشی استان های مکان، مجموع تأسيسات و 3131در سال  

درصي    7/0زورخانه بوده كه نسبت به سيال ببيل    33پيست و  13استخر،  52سال،،  161

سيبت بيه سيال ببيل     ن 3131استان در سيال   های ورزشیسرانه فضااست.  یافته افزایش

 (.3نکرده است )ج ول  یتغيير
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9331-13ورزشیاستان:هایمکانوتأسیسات-9جدول

زورخانهپیستاستخرسالنزمین

9331303333333199

9310333339333199

9319361333333199

9313333333333199

9313333363333199
 3131، سال استان سالنامه آماریمأخذ:  
 

 استان فارس ورزش و جوانان نیروی انسانی در اختیار اداره كل-2

در اسيتان، امکانيات انسيانی و تيوان     ی ورزشی موجود هاعالوه بر امکانات فيزیکی و فضا

تع اد كل  3131. در سال برخوردار است زیادیاز فضاهای ورزشی نيز از اهميت  گيری بهره

نسيبت   كيه نفر بوده  33430نفر و  2201ر استان فارس به ترتيب داوران و مربيان موجود د

 (.5است )ج ول  یافته افزایشدرص   3/35درص  و  2/3به ترتيب به سال ببل 
 

9310-13جنس:تعدادمربیانوداورانورزشیاستانبرحسب-3جدول

سال
مربیانداوران

جمعزنمردجمعزنمرد

9310333693633333333336331393

93193393916333396333330090333

93133393969333336333330090333

93133333966333033030333099310

درصدتغییرات

13-9313
3/03/33/93/13/969/93

 3131سالنامه آماری استان فارس، سال : مأخذ

 

نفر بوده كيه   310064برابر  3131سال استان در  یافته سازمانهمچني، تع اد ورزشکاران  

 است. یافته افزایشدرص   3/1نسبت به سال ببل 
 

9319-13استانفارس:یافتهسازمانورزشکاران-3جدول

931993139313واحدعنوانشاخص
درصدتغییرات

13-9313

9631669336399300639/3نفریافتهسازمانتعدادورزشکاران
 3131آماری استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه 



 
 

 

 541 یو دادگستر ییامور قضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مور قضایی و دادگستریا

 استان تشکیالت قضایی -1

شعبه دادگااه   26شعبه دادگاه انقالب،  13شعبه دادگاه عمومی،  542تعداد  5131در سال  

 شعبه دادسرا در استان فارس وجود داشته است. 544و  دنظریتجد

درصاد ا    4/1(، استان فارس با دارا بودن 5131کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

 یهاا  دادگااه درصاد ا  شاعب    1/1، باا  پانج  عمومی کشور در رتباه   یها دادگاهشعب 

 4/1انقالب در رتباه اول، باا    یها دادگاهدرصد ا  شعب  4/3با  در رتبه چهارم، دنظریتجد

کشاور در رتباه    شوراهای حل اختالف درصد ا  7/1و با  دادسراها در رتبه پنج  درصد ا 

 .باشد یم  شش

کلیه دعاوی و شکایات عماومی   وفصل حلعمومی که وظیفه رسیدگی و  یها دادگاهتعداد  

. ا  تعاداد کال   دهد یمواحد افزایش نشان  53، نسبت به سال قبل دارند عهدهو عادی را بر 

در شهرساتان شایرا  واقاس هساتند.      (درصد 6/16)واحد  12عمومی استان  یها دادگاه
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علیاه   اقادام  رینظانقالب که وظیفه رسیدگی به جرائمی  یها دادگاههمچنین ا  کل شعب 

شاعبه در   4، دارناد  عهدهامنیت ملی، جاسوسی، قاچاق و جرائ  مربوط به مواد مخدر را به 

 یاساتننا  باه اساتان )  یهاا  شهرساتان شهرستان شیرا  و یک شعبه در هریک ا  ساایر  

 در زیا ناستان  دنظریتجدشعبه دادگاه  26. باشد یمخرامه و گراش( مستقر  یها شهرستان

شعبه ا  دادسراهای اساتان در شهرساتان    13شهرستان شیرا  مستقر هستند. همچنین 

خراماه و   یهاا  شهرساتان  یاستننا بهاستان ) یها شهرستان در سایر ها آنشیرا  و مابقی 

 (.5جدول ) باشند یم مستقر گراش(

 

 
 تشکیالت قضائی استان فارس -3جدول 

 دادسرا دنظریتجددادگاه  دادگاه انقالب دادگاه عمومی سال

3131 120 28 15 115 

3131 121 28 18 114 

3131 119 28 16 117 

3133 121 28 17 120 

3133 126 31 18 127 

3131 130 31 21 126 

3133 135 32 22 135 

3131 132 30 25 142 

3131 142 30 26 144 

 50 26 4 52 شیراز

 94 0 26 90 ها شهرستان ریسا

 3131سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 استان وارده به مراجع قضایی های پرونده -2

پروناده   22813برابار   5131در ساال   عمومی استان یها دادگاهدر  وارده یها پروندهکل  

کال   ، مربوط به شهرستان شایرا  باوده اسات.   ها پرونده درصد ا  کل 5/13که  بوده است

پروناده باوده    58253برابار   5131در ساال   استان انقالب یها دادگاهدر  وارده یها پرونده

کال   به شهرستان شیرا  بوده اسات. ، مربوط مذکور یها پرونده درصد ا  کل 46است، که 

پرونده بوده است، که  273137برابر  5131در سال  استانسراهای داددر  وارده یها پرونده

 .(2)جدول مربوط به شهرستان شیرا  بوده است مذکور،  یها پرونده درصد ا  کل 7/14

 

 درصد ا  کل  8بودن (، استان فارس با دارا 5131کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

 های تشکیل شده در حو ه استحفاظی نیروی انتظاامی جمهاوری اساالمی ایاران     پرونده

 است. بوده دومکشور، رتبه 

 
 3131سال  در فارس وارده به مراجع قضایی استان های پرونده -1جدول 

 شرح

 دادگاه

 دادسراها
 حل شوراهای

 اختالف

 اجرای

 انقالب تجدیدنظر عمومی احکام
 كیفری

 استان

 114363 184408 279307 1227 18210 43965 228390 جمع

 45916 52998 96782 1227 8379 43965 89239 شیراز

 شیراز سهم

 كل از

 ها پرونده

39/1 100 46 100 34/7 28/7 40/1 

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 نیـروی انتظامی -3

 عادی یها سرقت -1- 3

 شاده  کشفمورد سرقت عادی توسط نیروی انتظامی استان  14871تعداد  5131سال در  

. ا  دهد یمش نشان کاهدرصد(  8/58مورد ) 8337به میزان  5132است که نسبت به سال 

درصد مربوط باه سارقت    4/14درصد مربوط به سرقت ا  اماکن،  4/21این میزان سرقت، 

 ریسادرصد مربوط به  3/56درصد مربوط به سرقت احشام و  2/1وسایط نقلیه و لوا م آن، 

 8/16درصاد،   4/24باه ترتیاب    5132در سال  الذکر فوق یها نسبتبوده است.  ها سرقت

 ساه   5131کاه در ساال    شاود  یمدرصد بوده است. مالحظه  1/56درصد و  1/2درصد، 

 است. افتهی شافزاینسبت به سال قبل  سرقت ا  اماکن و وسایط نقلیه،

 .است ارائه گردیده 4و  1 در جداول 5186-31طی دوره  شده انجام یها سرقتروند  

 شاده  انجامعادی  یها سرقت(، سه  5131بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال  

درصد و رتباه اساتان ا     7/4کشور در  شده انجامعادی  یها سرقتدر استان فارس ا  کل 

( شش درصد )رتبه  1/4بوده است. همچنین سه  استان ا  سرقت ا  اماکن  پنج این نظر 

 .باشد یم ( پنجرتبه درصد ) 1/4و ا  سرقت انواع وسایل نقلیه و لوا م آن 
 

 

 3131تا  3131 یها سالنوع در استان فارس در  برحسبعادی  یها سرقتآمار  -1جدول 

 سال
كل 

 ها سرقت

 سرقت از اماكن

 جمع
اماكن 

 دولتی
 ها مغازه منازل

مراكز صنعتی 

 و تجاری

سایر 

 اماكن

3131 3311 3331 331 331 113 011 1 

3131 1133 1010 333 3111 010 1 133 

3133 33110 1031 1 3310 111 1 331 

1389 13111 1311 187 3959 1050 0 1954 

1390 11013 3131 222 4011 837 0 2943 

1391 11101 1011 306 3603 822 0 2719 

1392 01311 31133 465 4378 933 0 4922 

1393 10311 3311 295 3470 610 0 4500 

 
 

 



 
 

 

 543 یو دادگستر ییامور قضا

 عادی بر ... یها سرقتآمار -1ادامه جدول 

 سال

 سرقت انواع وسایط نقلیه و لوازم آن

ع سایر سرقت احشام
جم

اتومبیل 
 

س
موتور

ی
ت

کل
 

و 

دوچرخه
 

ق،
قای

 
موتور قا

ی
ی ق

و لوازم دریای
 

لوازم 
خودرو با 

ن
سایل داخل آ

و
 

3131 0031 131 1130 1 331 131 1311 

3131 1331 331 1 1 3131 110 1103 

3133 31313 3133 1331 1 1111 3301 1311 

3133 16632 2336 6010 0 8286 1230 4348 

3131 17979 2548 5197 0 10234 1084 5393 

3133 18949 3031 5492 0 10426 912 5435 

3131 24931 3075 5737 0 16119 99 7242 

3131 18976 3242 4407 0 11327 1123 5899 

 3131استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 

 درصد    عادی یها سرقتسهم انواع جرائم در -0جدول 

 ها سرقتسایر  سرقت احشام سرقت وسایط نقلیه و لوازم آن سرقت از اماكن سال

3131 1/13 1/11 0/0 1/10 

3131 3/11 1/13 3/1 1/13 

3133 33 11 1 11 

3133 22/7 52/3 3/9 21/1 

3131 25/8 59/6 3/6 10/9 

3133 21/4 53/9 2/6 22/1 

3131 24/4 56/8 2/3 16/5 

3131 25/4 54/4 3/2 16/9 

 3131استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری
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 تصـادفات -3-2 

فقره تصادف توسط نیروی انتظامی استان فارس به ثبات   22771مجموعاً  5131در سال  

. ا  این تعداد تصاادف  دهد یمنشان  درصد کاهش 1/1رسیده است که نسبت به سال قبل 

 یشهر برونفقره مربوط به تصادفات  3541و  یشهر درونفقره مربوط به تصادفات  51613

 43 ون شاهرها و دراساتان   5131درصد ا  کل تصادفات سال  63بوده است. بدین ترتیب 

در بیرون شهرها اتفاق افتااده اسات. ایان در حاالی اسات کاه ساه  تصاادفات          درصد

 درصاد باوده   12درصاد و   68به ترتیب  5132استان در سال  یشهر برونو  یشهر درون

 است.

درصاد کااهش    4نسبت به سال قبال   5131استان در سال  یشهر درونتعداد تصادفات  

درصد منجار   3/18منجر به خسارت،  یشهر دروندرصد ا  تصادفات  1/43 .دهد یمنشان 

یادشده در سال قبل، باه ترتیاب    یها نسبتاست.  شده فوتدرصد موجب  8/3به جرح و 

 (.1جدول است )درصد بوده  6/3درصد و  4/47درصد،  3/15

 افتاه ی کااهش  7/7استان نسبت به سال قبل  یشهر برون، تعداد تصادفات 5131در سال  

درصد ا   4/42 حاکی ا  آن است که یشهر بروناست. ترکیب خسارات ناشی ا  تصادفات 

درصد موجاب باه    7درصد منجر به جرح و  6/13منجر به خسارت،  یشهر برونتصادفات 

درصاد و   67درصاد،   8/28یادشده در سال قبل، باه ترتیاب    یها نسبت .است شده فوت

 (.7جدول است )درصد بوده  7/52
 

 واحد: فقره   استان فارس برحسب سال و نوع خسارت یشهر درونتعداد تصادفات  -1جدول 

 سال
 كل

 تصادفات

 جرح به منجر فوت به منجر

 به منجر

 خسارت
 تعداد

 تصادف

 شدگان فوت تعداد
 تعداد

 تصادف

 تعداد

 *مجروح
 سر

 صحنه

 پزشکی

 قانونی

3131 45475 67 72 622 4395 5434 41013 

3133 24067 121 128 467 7007 8562 16939 

3131 20414 104 111 481 6491 7991 13819 

3133 19682 86 93 382 7423 8744 12173 

3131 14195 90 103 405 6735 8207 7370 

3131 13630 106 113 370 8033 9776 5491 

 تغییرات درصد

 91 به 92
-4 17/8 9/7 -8/6 19/3 19/1 -25/5 

 .باشد میو مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادفات  شدگان فوتتعداد *

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 واحد: فقره   استان فارس برحسب سال و نوع خسارت یشهر برونتعداد تصادفات  -1جدول 

 سال
 كل

 تصادفات

 جرح به منجر فوت به منجر

 به منجر

 خسارت
 تعداد

 تصادف

 شدگان فوت تعداد
 تعداد

 تصادف

 تعداد

 مجروح
 سر

 صحنه

 پزشکی

 قانونی

3131 6007 654 0 0 1826 0 3527 

3133 11688 603 0 0 1784 0 9301 

3131 8886 831 0 0 2851 0 5204 

3133 7690 819 1029 980 4206 7098 2665 

3131 9907 721 1053 1014 4624 7603 4562 

3131 9143 641 1001 973 4622 7581 3880 

 تغییرات درصد

 91 به 92
-7/7 -11/1 -4/9 -4/0 0/0 -0/3 -14/9 

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

و  یشاهر  درونتعاداد تصاادفات    ا نظر(، 5131کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

 درصد 7/6درصد و  6/3 به ترتیب برابر با ییها سه ، استان فارس با دارا بودن یشهر برون

 .باشد یم مچهارو  21 یها رتبهدر کشور، دارای 

ایان ناوع    شادگان  فاوت منجر به فوت و نیز تعاداد   یشهر درونتعداد تصادفات  ا لحاظ 

 درصدی ا  تعداد تصاادفات و  7/3، استان فارس با دارا بودن سه  5131تصادفات در سال 

 .باشد یم 21رتبه در  شدگان فوتدرصدی ا  تعداد  6/3 سه 

ایان ناوع    شادگان  فاوت منجر به فاوت و نیاز تعاداد     یشهر برونتصادفات  ا نظر تعداد 

  درصدی ا  تعداد تصاادفات و  4/3، استان فارس با دارا بودن سه  5131تصادفات در سال 

 .باشد یمدر رتبه اول کشور  شدگان فوتتعداد درصدی ا   7/3
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 مواد مخـدر -3-3 

 مجموعااً  5131در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبار ه با مواد مخدرگزارش  بر اساس

ساال  است. این مقدار نسابت باه    شده کشفمواد مخدر در استان فارس  کیلوگرم 41557

حاکی ا  آن است کاه   شده کشف. ترکیب مواد مخدر دهد یمدرصد افزایش نشان  7/3قبل 

باوده اسات    شیشاه )متاا آمفتاامین(    درصد( متعلق به 4/573بیشترین میزان کشفیات )

 (.7)جدول 

(، سه  استان فارس ا  مجموع انواع ماواد  5131کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

و رتبه اساتان   درصد 5/7درصد و ا  تریاک و شیره تریاک  8/7کشور در  شده کشفمخدر 

 بوده است. ا  این نظر چهارم

 
   در استان فارس شده كشف های گردان روان و مخدر مواد انواع -1جدول 

ال
س

مع 
ج
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 ت.اس شده منظور مواد سایر ستون در گراس مخدر مواد آمار*

 3131سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
 



 
 

 

 511 یو دادگستر ییامور قضا

مجموعااً   5131در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبار ه با مواد مخدر گزارش بر اساس

. این مقدار نسابت  اند دستگیرشدهاستان فارس  درارتباط با انواع مواد مخ در نفر 51868

نشاان   افازایش درصاد   6/11و نسبت به سال قبل  افزایش درصد 51 معادل 5133سال به 

 (.7. )جدول دهد یم

 دستگیرشدگانکل (، سه  استان فارس ا  5131کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

)رتباه   درصاد  1/4کشور در  به تفکیک نوع جرم شده کشفدر ارتباط با انواع مواد مخدر 

معتااد و   ،)رتبه هفات (  درصد 7/4 مواد مخدر کننده تو یسقاچاقچیان و عوامل ا   ،شش (

 )رتباه ششا (   درصاد  1/1 اتباع بیگانه و )رتبه نه ( درصد 6/1 مواد مخدر کننده مصرف

 بوده است.
 

 به تفکیك نوع جرم شده كشفدر ارتباط با انواع مواد مخدر  دستگیرشدگان -3جدول 

 جمع سال
 كننده توزیع عوامل و قاچاقچیان

 مخدر مواد

 مواد كننده مصرف و معتاد

 مخدر

 اتباع

 بیگانه

3131 13898 12047 622 229 

3133 11741 10451 1157 133 

3131 10331 9196 1005 130 

3131 15868 12648 2946 274 

 93 تغییرات درصد

 92 به
53/6 37/5 193/1 110/8 

 3131سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 و ساختمان مسکن عمران شهری،
511 

 

 

 
 

 امور زیربنایی

 

 

 عمران شهری، مسکن و ساختمان -

 عمران روستایی -

 انرژی -

 راه و ترابری -

 پست و مخابرات -

 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                                
 

 

511 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و ساختمان مسکن عمران شهری،
511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمران شهری، مسکن و ساختمان
شامل ایجاد تأسیسات،  هایی فعالیتمجموعه  توان میبخش عمران شهری را  

و نیز ارائه خدمات شهری دانست که به این تجهیزات و تسهیالت زیربنایی در شهرها 

 است. شده افزودهمدیریت امور شهری و محلی نیز  بهبود اخیر، های سالمجموعه، در 

برای دستیابی به توسعه مستمر و پایدار شهری متناسب با شرایط و مقتضیات جغرافیایی، 

ت که شامل تهیه و اس شده ریزی برنامهجامعی برای کلیه نقاط جغرافیایی کشور  ریزی طرح

. همچنین ایجاد و گردد میو شهری  ای ناحیه، ای منطقهکالبدی ملی،  های طرحاجرای 

ایجاد تأسیسات آب و فاضالب  ازجملهتوسعه تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت شهری 

عمومی شهری، ایجاد فضاهای سبز و  ونقل حملشهرها، توسعه و بهبود سیستم 

یط شهری و افزایش سطح ایمنی شهرها و شهروندان در مقابل برای بهبود مح ریزی برنامه

حوادث غیرمترقبه، از عمده راهکارهای مرتبط با بخش عمران شهری هستند که در طول 

برای ارتقاء سطح این خدمات  ای ویژه های ریزی برنامهبرنامه پنجم،  های سال

 است. شده بینی یشپ
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 تعداد و جمعیت شهرهای استان -1

نقطه  501، استان فارس دارای 5131خرین تقسیمات کشوری در پایان سال بر اساس آ

به و فسا الرستان، شیراز و کازرون  های شهرستان، موردبررسیشهری بوده است. در سال 

کوار، خنج، گراش و  های شهرستاننقطه شهری بیشترین و  1و  1، 1، 1ترتیب با دارا بودن 

قطه شهری کمترین تعداد شهرهای استان را دارا یک ن هرکدامارسنجان تنها با داشتن 

 .اند بوده

، مناطق شهری استان، جمعیتی 5130بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد جمعیت استان را شامل  1/11که  اند داده جاینفر را در خود  1501111معادل 

بیشترین جمعیت  نفر، 5610111. در همین سال، شهر شیراز با جمعیتی معادل گردد می

مرکز آمار ایران، جمعیت  بینی پیشاست. بر اساس  داده جایی استان را در خود شهر

 .گردد میهزار نفر برآورد  1111برابر  5131شهری استان در سال 

درصد جمعیت شهری استان در شهر شیراز  61، آید برمیکه از بررسی فوق  گونه همان

 تمرکزگرا شدت بهه شهرنشینی در استان فارس پدید دیگر عبارت به؛ باشند میساکن 

رو به رشد  دررونداخیر،  های سال. علیرغم افزایش تعداد نقاط شهری استان در باشد می

شیراز تغییر محسوسی مشاهده نشده است. شکاف و  شهر کالنیی جمعیت در تمرکزگرا

بهداشتی و ... درآمد در استان و همچنین برتری سطوح خدماتی، آموزشی،  های نابرابری

مهاجرتی انجامیده است.  های جریاندر شهر شیراز نسبت به سایر نقاط استان، به تداوم 

و توسعه  تر متراکمبا جمعیت  روز روزبهشیراز  شهر کالناین امر باعث گردیده است که 

خدمات شهری  ارائهرا در  هایی نارساییمواجه گردد. بدیهی است این امر  تر سریعکالبدی 

آورده و باعث گسترش بیکاری و معضالت اجتماعی گردیده است. در صورت  وجودبه 

پراکنش  توان می، رادارندتقویت برخی از شهرهای استان که استعداد جذب جمعیت 

 جمعیت در شهر شیراز جلوگیری نمود. ازحد بیشنمود و از تراکم  تر متعادلجمعیت را 
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 جامع و تفصیلی شهری های طرح -2

است که در  هایی فعالیت ازجملههادی شهری  های طرحجامع، تفصیلی و  های حطرتهیه 

. آیند درمیفصل عمران شهری به مرحله اجرا  «و توسعه شهری ریزی برنامه»قالب برنامه 

شهر بوده که در سال  15، تعداد شهرهای دارای طرح جامع در استان برابر 5135در سال 

، تعداد شهرهای دارای طرح 5135. همچنین در سال است یافته افزایششهر  11به  5131

 است. یافته افزایششهر  11به  5131شهر بوده که در سال  53تفصیلی در استان برابر 

 

 آب آشامیدنی شهرها-3

 9٢3٢٣٢١، معادل 5131آب آشامیدنی در نقاط شهری استان در سال  های انشعابتعداد 

 درصد برخوردار بوده است. 5/16دی معادل ، از رش5131بوده که نسبت به سال  انشعاب

آب آشامیدنی در نقاط شهری استان به  انشعاببیشترین تعداد  ،5131 در سال

 06/0) سایربه مصارف  انشعابدرصد( و کمترین تعداد  11/11خانگی ) کنندگان مصرف

تجاری مصارف  نیهمچن داشته است. ( اختصاصدرصد 61/0صنعتی )مصارف  ( ودرصد

( و درصد 5) و دولتی درصد(، مصارف عمومی 63/1) و بنایی مصارف آزاد(، رصدد 11/1)

 ششمدوم تا  های ردهبه ترتیب در  درصد( 11/0مذهبی )مصرف آموزش و اماکن 

 .اند قرارگرفته

 ٢٦٢3٦٢٠3١، میزان مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان معادل 5131در سال 

درصد داشته است. در سال  6/51افزایشی معادل  ،5131مترمکعب بوده که نسبت به سال 

بوده  مترمکعب 5/11ی مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان برابر  ، سرانه5131

 بوده است. مترمکعب 3/11، معادل 5131این شاخص در سال  است.

در سال  انشعاباتانواع  برحسببررسی میزان مصرف آب آشامیدنی نقاط شهری استان 

 مترمکعب  9١٦٠٦٢3١٢خانگی با مصرفی برابر  انشعابکه  دهد می ، نشان5131

 3/0) مترمکعب 1113313صنعتی با مصرفی معادل  انشعابدرصد( بیشترین و  1/11)

سایر  انشعاب. در سال مذکور، اند دادهدرصد( کمترین میزان مصرف را به خود اختصاص 

و  درصد( 3/1بنایی )و  ادمصارف آزدرصد(،  6دولتی )عمومی و  درصد(، مصارف 1/6)

دوم تا  های ردهبه ترتیب در از حیث میزان مصرف آب آشامیدنی  (،درصد 1/1) یتجار

 (.5)جدول  اند داشتهقرار  ششم
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 واحد فروش: مترمکعب و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس انشعاباتتعداد  -9جدول 

 شرح

 سال
931٢ 9313 

 کل
 9٢3٢٣٢١ 1133٠٩ انشعاب

 ٢٦٢3٦٢٠3١ ٢91٣١٩1١٦ فروش

 خانگی
 9٢٠٢٦9٠ 1١٣٣3٢ انشعاب

 9١٦٠٦٢3١٢ 9١9٠٢1٢٣٠ فروش

 آموزش و اماکن مذهبی
 ١٢٢٠ ٢ انشعاب

 ٩٢9٠33٠٣ ٢ فروش

 آزاد و بنايی
 ٦١٦٩٠ ١1٢9٠ انشعاب

 9٢٢٩313٢ ٢9٢١٢٢٣3 فروش

 صنعتی
 ٠٢١٠ ٠٢٢٠ انشعاب

 ٢٢١11٣1 ٢9٦٣٩٢٩ فروش

 عمومی و دولتی
 9٢91٢ 9١1٠٩ نشعابا

 9٢٩١٠٩٢٣ 9٦١9٣٩٠3 فروش

 تجاری
 ٣1٩٢١ ٣٠391 انشعاب

 ٦٩9٢٠1٩ ٦9٣١٢٣٣ فروش

 ساير
 ٩٩٣ ٣٩٠ انشعاب

 9٢٢3٦٣٣٣ 9111٦٩3 فروش

 9313و  931٢ های سالمأخذ: سالنامه آماری استان، 

 

 

 تأسیسات شهری -4

وسعه تأسیسات و تجهیزات عمران شهری، ایجاد و ت های برنامهیکی از  فاضالب شهرها:

و دفع بهداشتی  آوری جمعکه شامل ایجاد و توسعه شبکه  باشد میفاضالب شهرها 

فاضالب شهری است. تا پایان  های خانه تصفیهپمپاژ و  های ایستگاهفاضالب شهرها، ایجاد 

 1136و دفع فاضالب در نقاط شهری استان معادل  آوری جمع، طول شبکه 5131سال 

 تعداد .دهد میدرصد رشد نشان  1، برابر 5131ده است که نسبت به سال کیلومتر بو

با رشد متوسط ساالنه  5111فقره در سال  1111از انشعاب فاضالب شهری استان فارس 

 (.1است )جدول  یافته افزایش، 5131فقره در سال  ٦٠9١٣1درصد به  6/13



 

 

 

 و ساختمان مسکن عمران شهری،
515 

 قاط شهری استان فارسو تعداد انشعاب فاضالب در ن آوری جمعطول شبکه  -٢جدول 

 (فقره)تعداد انشعاب  (کیلومتر) شتریبو  متر میلی ٢٢٢با قطر  آوری جمعطول شبکه  سال

93١٠ 99٦٢١٢ ٦ 

93٢٢٠٢١ ٢٩٠ ١٣ 

93١1 ٢٩١٢ ٢١٣9 

93٣9 ٩٢٣ 3٢1٣٩ 

93٩٢٢٦٣ ١١٦ ٣٢ 

93٣3 ٣3٠ ٦9٢٢٠ 

93٣٩ 9٢١9 ٦٠٢٠٦ 

93٣٠ 9٠1١٢ ٠3٩٠ 

93٣٣ 9٣٢١ 9٣١٢٢٢ 

93٣1 ٢٢٢١ ٢٢٢٦1٢ 

931٢ ٢99٢ ٦3٦١3٠ 

9319 ٢٢٢3 ٢٦٦٦٢٦ 

931٢٢٣ ٢9 ٢٢3٢3٢ 

9313 ٢31٦٠ ٩9١٣1 

 مختلف های سال: سالنامه آماری استان، مأخذ
 

فاضالب  آوری جمعدر حال حاضر تنها درصد پائینی از جمعیت استان تحت پوشش شبکه 

نی و به مخاطره سطحی و زیرزمی های آبباشد و این مسئله موجب آلودگی منابع  می

گردیده است. مسائلی از این قبیل ضرورت تسریع در  محیطی زیستانداختن شرایط 

 .نماید میرا گوشزد  شهرهاایجاد و توسعه تأسیسات فاضالب 

 

، حکایت از این واقعیت 5131ی استان در سال ها کشتارگاهبررسی تعداد  :ها کشتارگاه

، 5131. در سال باشند میفاقد کشتارگاه  شهر موجود استان، 501شهر از  11دارد که 

، 5131که نسبت به سال  کشتارگاه بوده 11ی استان فارس برابر ها کشتارگاهتعداد 

 تغییری نداشته است.

 

نقاط شهری  نشانی آتش های ایستگاه، تعداد 5131در سال  :نشانی آتش های ایستگاه

 است. درصد رشد داشته 1 معادل، 5131که نسبت به سال  ایستگاه بوده 510استان معادل 

در شهرها در توزیع این قلم کاال بین  بار ترهنقش میادین میوه و  :بار ترهمیادین میوه و 

است. این در حالی است که برخی از شهرهای  کننده تعییننقشی اساسی و  فروشان خرده
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با  بار ترهه و میدان میو 11، تعداد 5131. در سال باشند میمیادین  گونه ایناستان فاقد 

 مترمربع در نقاط شهری استان وجود داشته است. 131511 بر بالغمساحتی 

فشار روزافزون جمعیت در شهرها، روند تغییر کاربری اراضی  عمومی و خصوصی: های پارک

مسکونی، تجاری و صنعتی تشدید نموده و  های کاربریرا از فضای سبز، باغ و جنگل به 

 .نماید می

 

ن شهر شیراز مرکز استان بیش از دیگر شهرها در معرض این تهدید قرار داشته در این میا

را  محیطی زیستنامطلوب  پیامدهایو دارد روند تخریب، دگرگونی و تغییر کاربری اراضی 

مدیریت شهری  رو ازاین. نماید میاکولوژیکی را در شهرها مختل  و تعادلبه همراه دارد 

شهری عنایت الزم به ایجاد فضاهای سبز و پارک  یها محدودهبایست در توسعه می

 را در پی نداشته باشد.جبرانی  غیرقابلء و عمومی داشته باشد تا این مسئله تأثیرات سو

که نسبت  واحد بوده 113عمومی و جنگلی استان معادل  های پارک، تعداد 5131در سال 

 (1جدول ) .دهد میدرصد افزایش نشان  1/6، معادل 5131به سال 

 

 
 خدمات شهری شهرهای استان فارس-3جدول 

 عنوان

 سال
 9313سال  931٢سال 

 3٠ 3٠ ها کشتارگاهتعداد 

 9٢٢ 99٢ نشانی آتش های ايستگاهتعداد 

 بار ترهمیادين میوه و 
 ٠3 ٠٩ تعداد

 ٢1٣9٦٢ ٦٦3٦٦٣ (مترمربع)مساحت 

 ١٣1 ١٠٠ تعداد پارک عمومی
 9313 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 زمین، مسکن و ساختمان -5

 استان برحسب نوع استفاده و شهرسازیتوسط سازمان مسکن  واگذارشده های زمین-5-1

مترمربع با کاربری مسکونی و  551111قطعه زمین به مساحت  115، تعداد 5131در سال 

ن توسط سازما غیرمسکونیمترمربع با کاربری  336116قطعه زمین به مساحت  515تعداد 

درصد از کل  1/13 دیگر عبارت به؛ استان واگذار گردیده است و شهرسازیمسکن 

 های کاربریدرصد آن به  6/50غیرمسکونی و  های کاربریبه  واگذارشده های زمینمساحت 

 است. یافته اختصاصمسکونی 

 
 

ب نوع حسفارس و الرستان بر توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان واگذارشده های زمین -٩جدول 

 مترمربع واحد مساحت:          استفاده

 سال
 احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین

93١٦ 311٢ 9٢٢9٩٢٠ 

93٢٢ ١٣1٠٢٣ ٦9١٢ 

93١1 ٩٢3 3٢9٦٢٩ 

93٠ ٣٢1٢١٢٣٢٣ ٩ 

93٣9 9٢٢٩ 3٩٩9٣1 

93٦ ٢٢١١ ٣٢3٦٠١9 

93٣3 91٠1 ٦٣١٢٣٢ 

93٣٩ 3٦٩1 1٦٦٩١1 

93٣٠ 939٩ ٣993٣٠ 

93٣٦ 93٦ ٦٣3٣٦٦٩ 

93٦ ٣١9٠٣٦٠٢١ ٢ 

93٢ ٦٢١ ٣٣91٦٠3 

93٣1 999٢ ٦3١٦٩3 

931٢ 93٢٣٣ ٠١99٩ 

9319 9٩٣٣٢١٢ ٦٣٩ 

931٢ ٩٣٣ ٢91٦٢٠ 

9313 ٢١9 99٠٣١٦ 
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 ...واگذارشده های زمین-٩جدول ادامه 

 سال
 احداث واحد غیرمسکونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین

93٢٢٢ ١٦ 3٢٠11٦ 

93٣١ ١٣ 3٦٢١1٠ 

93١1 ٠٠٢ ٠٢3٦٢ 

93٣٢ 999 9٦٠١3٢3 

93٣9 ٦ ٢٢٠3٢١٢3 

93٣٢ 9٠9 9٢٣٩3٩٢ 

93٣3 ٢3٢٩ ٢133٦٢ 

93٠ ٢١٢ ٣٩1٢٦9٢٠ 

93٣٠ 3٣١ 13٢١913 

93٣٦ 9٠3 3٦٢٠٠٠٠ 

93٣١ 9٩9 9٢31٢٢٢ 

93٣٣ 993 ٢٩1١٦٣3 

93٣1 9٢٣ 913٢٩٢1 

931٢٢ ٢3 1٢٩٩١١ 

9319 9٠٣ 9١١19٦3 

931٢ 9٣٢ 9٢١3٢٢٢ 

9313 9٢9 11٩3١٩ 

 مختلف های سال: سالنامه آماری استان فارس، مأخذ

 

 مسـکن -5-2

عواملی از قبیل  .رود مینیازهای زیستی انسان بشمار  ترین مهممسکن یکی از  

رشد جمعیت، وضعیت ازدواج، مهاجرت و شهرنشینی و بعد خانوار در تقاضا برای مسکن 

ان مسکن یا مسکن مناسب یکی از مشکالت قشر . امروزه مشکل فقدتأثیرگذارندبسیار 

شیراز مرکز استان همواره با این  شهر کالن . بخصوصباشد میوسیعی از مردم استان 

اخیر جهت رفع مشکالت بخش مسکن در استان،  های سالاست. در  گریبان به دستمعضل 

است این مسکن قرار گرفت. بدیهی  سازان انبوهبخشی از تسهیالت تکلیفی در اختیار 

الزم جهت  های مکانیسمجدی قرار گیرد و  موردحمایتآتی نیز باید  های سالسیاست در 

 در این بخش طراحی گردد. گذاران سرمایهتشویق 
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، تعداد واحدهای مسکونی معمولی 5130بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

دهای مسکونی معمولی درصد از کل واح 1/1واحد بوده که  5516511استان فارس برابر 

واحد( در نقاط شهری و  101506درصد این واحدها ) 1/13است.  شده میکشور را شامل 

 .اند داشتهواحد( در نقاط روستایی استان قرار  161051درصد آن ) 1/10

خانوار  01/5متوسط در هر واحد مسکونی معمولی در استان فارس،  طور بهدر سال مذکور 

 55/5و  01/5این شاخص در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب  . میزاناند زیسته می

خانوار بوده است. در سال مذکور میانگین تراکم خانوار در واحد مسکونی معمولی در 

خانوار  03/5و  06/5خانوار و در مناطق شهری و روستایی آن به ترتیب  01/5سطح کشور 

برابر  5111استان در سرشماری سال بوده است. گفتنی است که میزان این شاخص در 

خانوار بوده است  56/5و  51/5خانوار و در مناطق شهری و روستایی آن به ترتیب  56/5

 (.1)جدول 

تراکم، میانگین تعداد نفرات در هر واحد مسکونی است که  های شاخصیکی دیگر از 

این شاخص در سال ارتباط مستقیمی با میانگین خانوار در هر واحد مسکونی دارد. میزان 

 بهبودیافتهنفر(،  3/6) 5111نفر بوده که نسبت به سال  31/1برای استان فارس،  5130

، میانگین تعداد نفرات در هر واحد مسکونی در نقاط شهری استان 5130است. در سال 

میزان این شاخص  5130نفر بوده است. در سال  1/6نفر و در نقاط روستایی  16/1معادل 

نفر  03/6و  11/1نفر و در نقاط شهری و روستایی آن به ترتیب  16/1ور برابر در سطح کش

 بوده است.

واحد بوده  131111استان معادل  بادوام، تعداد واحدهای مسکونی معمولی 5130در سال 

است. آمار  داده میدرصد از کل واحدهای مسکونی معمولی استان را تشکیل  1/11که 

 6/11)5111نسبت به سال  5130ان این شاخص در سال فوق نشانگر آن است که میز

درصد  3/11میزان این شاخص برای کل کشور  5130سال  در است. بهبودیافتهدرصد( 

درصد واحدهای  6/11برابر  5130در سال  شود میکه مالحظه  گونه همانبوده است. 

؛ اند بودهن درصد واحدهای مسکونی معمولی کشور بادوام 5/15مسکونی معمولی استان و 

 5130. در سال پذیرند آسیبیعنی در مقابل سوانح و بالیای طبیعی و مواردی از این قبیل 

درصد و در  15و  1/16میزان این شاخص در مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 

درصد بوده است. شکاف این  1/11و  11مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 

 روستایی کشور بیش از استان است. شاخص در مناطق شهری و
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 931٢و  93٣٠سال  –مقايسه خصوصیات واحدهای مسکونی استان فارس و کشور  -٠جدول 

 عنوان
 کشور استان

93٣٠ 931٢ 93٣٠ 931٢ 

 تعداد کل واحدهای مسکونی معمولی

 911٠٩١٢٣ 9٠٣٠11٢٦ 99٠٩9٢٢ ٣٣٣٣٦٠ کل

 9٩١٣٢99٩ 99٩39٣٣٢ ٣٢٦9٢٩ ٠٦١٢٦٩ مناطق شهری
مناطق 

 روستايی
3٢9٣٢9 3٩٣٢9٠ ٩٩٢٣٢٩٦ ٣9١٢٠1٩ 

 درصد() یمعمولسهم واحدهای مسکونی 

 9٢٢ 9٢٢ 9٢٢ 9٢٢ کل

 9/١٩ 9/١٢ ٣/٦1 ٣/٦3 مناطق شهری

مناطق 

 روستايی
٢/3٢ ٦/3٢ 1/٢١ 1/٢٠ 

، آرمه بتونتعداد واحدهای بادوام )اسکلت فلزی، 

 (آجر و آهن يا سنگ و آهن

 9٠١٠٢٢٦٣ 99٣٣٩٢٣3 ٣1٠١٣3 ٦١٢٢1١ کل

 93٢٢٢٢٣٣ 11٢٩٠٢١ ٦٣3٦9٢ ٩١١٢٣٢ مناطق شهری
مناطق 

 روستايی
913٢9٢ ٠9٢9١3 91٠1٢١٩ ٠٠٦11٣٢ 

واحدهای مسکونی  کل بهنسبت واحدهای بادوام 

 (درصد) معمولی

 1/١٣ 1/١٩ ٦/١١ ٩/١٠ کل

 ٣٣ ٣/٣٦ ٣/٣٩ ٢/٣٩ مناطق شهری

مناطق 

 روستايی
٦ ٦٢9 3/٢/٠ ٩٩3 

نگین تعداد خانوار ساکن در واحدهای میا

 مسکونی معمولی

 ٢٠/9 ٢1/9 ٢٣/9 9٩/9 کل

 ٢٩/9 ٢٣/9 ٢٦/9 93/9 مناطق شهری
مناطق 

 روستايی
9٩/9 99/9 93/9 ٢1/9 

میانگین تعداد نفرات ساکن در واحدهای 

 مسکونی معمولی

 ١٩/3 ٩9/٩ 1٠/3 1/٩ کل

 ٦٢/3 ٢9/٩ ٣٩/3 ١/٩ مناطق شهری

مناطق 

 تايیروس
٢٢/٩ ٢/٠ 1٢ ٢/٩1/٩ 

 931٢و  93٣٠مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 

 احداث ساختمان های پروانهتعداد  -5-3

در شهرهای استان  برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  های پروانه، تعداد 5131در سال 

داشته  شکاهدرصد  1/60 برابر 5131فقره بوده که نسبت به سال  3111معادل فارس 

 .(1جدول است )
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 احداث ساختمان های پروانهمساحت زمین در  -5-4

توسط  صادرشدهاحداث ساختمان  های پروانه، کل مساحت زمین در 5131در سال 

، 5131مترمربع بوده که نسبت به سال  1111611استان فارس معادل  های شهرداری

 (.1درصد داشته است )جدول  13معادل  کاهشی
 

مساحت زمین در نقاط شهری استان  برحسببرای احداث بنا  صادرشدهساختمانی  های روانهپ -٦جدول 

 فارس

 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  سال

93١٦ 9٢٢3٠ 3٩٢1٢٢٢ 

93١٣ 99١٢3 3١9٢٩3٢ 

93١1 9٢٩٩٩ 3٩٢١٢٢٠ 

93١ ٣٢19٢ 3٢١٢9١3 

93٣9 99٦٠1 3٣٢٢٣٢٣ 

93٣٢ 99٦٣9 31٢٢٣٣٣ 

93٣3 99٣9٩٢ ٦3٢٢٠9 

93٣٩ 9٩٢٦٦٢٢ ٢٩٠٩1 

93٣٠ 9٩٦٠1 ٣9٢3٢1٦ 

93٣٦ 9١3٢9 ٠33٢٢٦1 

93٣١ 9٠ ٠٩١٣31٦٢١٣ 

93٣٣ 9٣٢٣ ٦٣١٢3٦٩1 

93٣1 91٩3١٩ ٦1٩1٠١ 

931٢ 9٠٩1٠٠٢٣٢٠٦ ٢ 

9319 9٠١٩3 ٠٩٢9٦٢٦ 

931٢ 9٠113 ٣٢9٢٩91 

9313 1٠٠١ 3٢٣٦٩٢٦ 

 9313تا  93٣٩ های سالسالنامه آماری استان  مأخذ:
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تعداد طبقات و  برحسباحداث ساختمان در نقاط شهری  های پروانهتعداد  -5-5

 ساختمان مورداستفاده

توسط  صادرشدهاحداث ساختمان  های پروانهبیشترین میزان ، 5131در سال 

درصد( و کمترین میزان  1/61طبقه ) 5 های ساختماناستان فارس مربوط به  های شهرداری

درصد( بوده است. همچنین درصد تعداد  1/1قه )طب 6 های ساختمانآن مربوط به 

 1/50، 1/11طبقه و بیشتر به ترتیب  1طبقه و  1طبقه،  1 های ساختماناحداث  های پروانه

درصد بوده است. بررسی روند زمانی این شاخص حکایت از این واقعیت دارد که  1/3و 

 وساز ساخته سمت افقی ب وساز ساختدر استان در حال انتقال از  وساز ساختالگوی 

افقی  وساز ساختها به الگوی وساز ساختهمچنان سهم باالیی از  هرچندعمودی است، 

 (.1اختصاص دارد )جدول 

موارد استفاده نشان  برحسباحداث ساختمان در نقاط شهری  های پروانهبررسی تعداد 

 1/11صادره از نوع مسکونی ) های پروانه، بیشترین میزان 5131که در سال  دهد می

مسکونی و  های کاربریصادره برای  های پروانهدرصد( بوده است. در سال مذکور، درصد 

، 1/6، 1و سایر به ترتیب  "صنعتی، آموزشی، بهداشتی یا درمانی"، بازرگانی، توأمکارگاه 

 (.1درصد بوده است )جدول  1/0و  1/5
 

 تعداد طبقات سببرحداث ساختمان در نقاط شهری استان تعداد پروانه اح -١جدول 

 طبقه 9 عنوان
٢ 

 طبقه
 طبقه ٩ طبقه 3

و  طبقه ٠

 بیشتر
 جمع

 9٠113 ٢٢٩3 ٦١٢ 91١٣ ٩٢9٢ ١٢٣٣ 931٢سال 

 1٠٠١ 1٩٢ ٠1٢ 1١3 ٢٦٩٢ ٩٩9٢ 9313سال 

 2939و  2931ساختمانی،  های پروانهمأخذ: مرکز آمار ایران، اطالعات 

 

 استفاده ساختمان نوع برحسبی استان تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهر-٣جدول 

 مسکونی عنوان
مسکونی و کارگاه 

 توأم
 بازرگانی

صنعتی، آموزشی، 

 بهداشتی يا درمانی

 جمع ساير

 9٠113 9٢9 ٠٢ ٦٢1 9٢٠٣ 9٩9١3 931٢سال 

 1٠٠١ 9٣ 9٩٦ ٩٩3 ٩١٦ ٣٩١٩ 9313سال 

 2939و  2931ساختمانی،  های پروانهمأخذ: مرکز آمار ایران، اطالعات 

 



 

 

 

 و ساختمان مسکن عمران شهری،
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مصالح عمده ساختمان در نقاط  برحسباحداث ساختمان  های پروانهتعداد  -5-6

 شهری

استان  های شهرداریتوسط  صادرشدهاحداث ساختمان  های پروانه، عمده 5131در سال 

 درصد( اختصاص داشته است. 1/15ی با مصالح آجر و آهن )های ساختمانفارس به 

 1/11نیز  آرمه بتونصالح اسکلت فلزی یا با م های ساختمانهمچنین در سال مذکور 

 .اند دادهصادره را به خود اختصاص  های پروانهدرصد 

درصد از  1/0 ،بلوک سیمانیبا مصالح  های ساختماناحداث  های پروانه ،یادشدهدر سال 

 (50)جدول  .اند دادهاحداث صادره را به خود اختصاص  های پروانه

مصالح عمده  برحسبتمانی صادره برای احداث بنا ساخ های پروانهبررسی روند زمانی 

(، الگوی 5111-31) موردبررسیاین مطلب است که در طول دوره  دهنده نشان

بهتر متمایل بوده است.  باکیفیتاستان به سمت استفاده از مصالح ساختمانی  وساز ساخت

درصد در  1/3از  هآرم بتونصادره با مصالح اسکلت فلزی یا  های پروانهکه درصد  ای گونه به

، میزان این 5131است. در سال  یافته افزایش، 5131درصد در سال  1/11به  5111سال 

روند  هرچنددرصد بوده است. گفتنی است که  1/11شاخص در نقاط شهری استان برابر 

استان تا رسیدن  وساز ساختزمانی این شاخص نشان از بهبود نسبی آن دارد ولی الگوی 

 (.3های مطلوب فاصله زیادی دارد )جدول به استاندارد
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 در نقاطمصالح عمده اسکلت و برحسب نوع  ساختمانی صادرشده برای احداث بنا های پروانه -1جدول 

 شهری استان

 جمع سال

اسکلت 

فلزی يا 

 آرمه بتون

 آجر و چوب آجر و آهن
بلوک 

 سیمانی

ساير و 

 اظهارنشده

93١٣ 99١٢3 9٢٣٩ 9٢٢19 93 ٢ ٢٣٩39 

93١1 9٣٢١ ٢٩٩٩ 1٢٠١ 93 3٢٢ ٠٣1 

93١ ٣٢19٢٢ ٢9٩ ٩3٠ ٩٠ ٢٢1١٠ ٢1 

93٣9 99٦٠1 ٩٢3٦٠ ٠9٢ 9٩٣ ١٩٢ ٢٩ 

93٣٢ 99٦٣9 ٩9٩١ ٩٩9٦ 1٩ 9٢1٦ 9٦39 

93٣3 99٣9٩٦٩ ٩٢٠٢ ٦3 3١ 19٠ 91٦1 

93٣٩ 9٢٩٠٩ 3٠9١٣ ١3٢ 9٠1 1٢ ٩٣ 

93٣٠ 9٩٦٠1 39٦١ 9٢٩٢٣ 1٣ 1٢ ٣٦ 

93٣٦ 9١3٢9 ٩٢٢٦ 9٢99٠ ١1 9931 ٢ 

93٣١ 9٠ ٠٩١٣9٠9 1١1٢ ٠٢١ ٠ ٠ 

93٣٣ 9٦٣١٢ 39٩3 933٢١ 33 3٦1 ٢ 

93٣1 91٩3٩٩٣٦ ٦ 9٩٠٦1 3٠ 3٢ ٩٦ 

931٢ 9٠٩1٩٩٩٢ ٢ 9٢١٠٢ 9٢ ٢٣٠ ٠ 

9319 9٠١٩3 ٠٦٣٩ 1٣9٢ ٢٢١ ٢٢ ٢ 

931٢ 9٠113 ٦9١٢ 1٢ ٢٠٣ ٢ ٠٦٠ 

9313 1٠٠١ 3٩٦1 ٩ ٠٣٠٢3 913 ٢ 

 9313تا  93٣٩ های سالمأخذ: سالنامه آماری استان 
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 ران روستاییـعم
اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را شامل  های مشی خطو  ها سیاستاز  ای مجموعهاین بخش 

. دامنه شمول گیرد برمیدر  درازمدتکه تمامی وجوه توسعه روستایی را در  شود می

 زیر است: به شرحبخش عمران روستایی و عشایری  های فعالیت

 هامدیریت توسعه روستا -

 هادی روستایی های طرحتهیه و اجرای  -

 به روستاها رسانی برقتأمین آب آشامیدنی و  -

 روستایی های راهاحداث و بهسازی  -

 روستایی های گاه سکونتساماندهی فضاها و  -

 صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک واقع در بافت مسکونی روستاها -

 ایجاد نواحی صنعتی روستایی -

 و دفع فاضالب روستاها آوری جمعشبکه  زیاندا راه -
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 پراکندگی روستاها در استان -1

 11دارای سکنه استان کمتر از  های آبادیدرصد از  11/93، معادل 1931در سال  

 11کمتر از  ،درصد از روستاهای استان 1/53 ،. در همین سالاند داشتهخانوار جمعیت 

زان پراکنش روستاها بیشتر باشد، هزینه . بدیهی است هر چه میاند داشتهخانوار جمعیت 

تجمیع ، باالتر خواهد بود. روستاییارائه خدمات آموزشی، زیر بنایی و بهداشتی به جوامع 

متعادل نمودن پراکنش جمعیت روستایی است.  های حل راهروستاهای پراکنده یکی از 

لیه برگشتند. لیکن در قبل و بعد از انقالب، اغلب روستاهای تجمیع شده به حالت او

 صورت به رسانی خدماتو  ها آنشناسایی روستاهای مرکزی و مشخص نمودن حوزه نفوذ 

راهکارهای پیشنهادی در راستای متعادل نمودن پراکنش جمعیت  ازجملهسلسله مراتبی 

 (.1) جدول .باشد میروستایی استان 

 

 
 9311و  9331 های سالنوار در و طبقات تعداد خا ها گروه برحسبدارای سکنه  های آبادی -9جدول 

 تعداد

 شرح

9331 9311 

 درصد جمع درصد جمع

 911 0221 911 0331 جمع

 99/22 9912 33/21 9911 خانوار 0-9

 91/1 330 13/91 031 خانوار 1-1

 33/1 093 0/91 010 خانوار 91-91

 12/92 390 92/93 312 خانوار 01-21

 23/93 121 22/92 130 خانوار 11-11

 23/99 013 9/92 121 خانوار 911-911

 01/1 311 33/3 301 خانوار 011-211

 10/2 920 39/2 919 خانوار 111-111

 20/1 23 39/1 39 خانوار و بیشتر 9111

 9311و  9331مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 امکانات و تسهیالت خانوارهای روستایی  -2

حاکی از روند  ،مختلف های سالخانوارهای روستایی  نتایج آمارگیری هزینه و درآمد

. کم نمودن باشد میاستان از تسهیالت زندگی  افزایشی درصد خانوارهای نمونه روستایی

ضمن  ،از امکانات و تسهیالت زندگی خانوارهای شهری و روستایی مندی بهرهشکاف بین 

وجب ماندگاری بیشتر )شهر و روستا(، م ای منطقه های تعادلتأمین عدالت و ایجاد 

 .آورد می به عملجلوگیری  ها آنروستائیان در روستاها گردیده و از مهاجرت 

درصد از خانوارهای نمونه روستایی استان از تلفن همراه  83/15تنها  ،1935در سال 

درصد این خانوارها از این  8/38برابر  1931در سال  که درحالی، اند کرده میاستفاده 

میزان  ،1931. در سال اند کرده میی در مکالمات روزمره خود استفاده وسیله ارتباط

یعنی میزان این شاخص در ؛ درصد بوده است 33/33شاخص مشابه در سطح کشور، 

درصد خانوارهای  93/31 معادل ،1935بوده است. در سال  باالتراستان از متوسط کشوری 

درصد  98/38به  1931که در سال  اند بوده کشی لوله آبنمونه روستایی استان دارای 

میزان این شاخص برای خانوارهای نمونه روستایی  ،1931رسیده است. در سال 

درصد خانوارهای  35/33 معادل ،1935درصد بوده است. همچنین در سال  3/31کشور،

درصد  73/33به  1931که در سال  اند بودهبرق ونه روستایی استان تحت پوشش شبکه نم

 85/33میزان این شاخص در استان از متوسط کشوری ) ،1931در سال  است. رسیده

 درصد( پائین تر بوده است.

که  دهد مینشان  کشی لولهبررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی تحت پوشش گاز 

ضرورت  باوجوداینکهو  باشد میذخایر گازی  ازلحاظعلیرغم اینکه کشور ما دومین کشور 

فسیلی بجای استفاده از چوب درختان  های سوختجایگزینی  و ها جنگلحفظ و احیاء 

درصد خانوارهای نمونه  3/31تنها  ،1931است، لیکن در سال  مبرهنجنگلی در روستاها 

. میزان این شاخص برای استان از اند بودهبرخوردار  کشی لولهروستایی کشور از گاز 

 است. یافته فزایشا ،1931درصد در سال  7/95به  1935درصد در سال  31/19

از تلفن ثابت در طول دوره  کننده استفادهبررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی 

 13/81به  1935درصد در سال  11/71میزان این شاخص از  که دهد مینشان  موردبررسی

میزان این شاخص در سطح کشور، ، 1931در سال  است. یافته کاهش ،1931درصد در سال 

 (.1جدول ) است. درصد بوده 81/37
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 از تسهیالت زندگی کننده استفادهدرصد خانوارهای نمونه روستایی -2جدول 

 استان شرح
 (9312کشور )

9330 9331 9311 9319 9312 

 33/31 2/32 32/33 19/30 23/39 23/90 تلفن همراه

 3/12 32/12 23/13 02/12 23/12 31/11 کشی لوله آب

 20/11 31/13 23/11 13/11 9/11 10/13 برق

 1/11 3/30 01/33 23/30 23/21 12/23 کشی لولهگاز 

 29/13 91/22 2/32 11/33 1/33 19/39 تلفن ثابت

 مختلف های سالمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارگیری هزینه درآمد 
 

 

 واحدهای مسکونی روستایی -3

ی درصد از واحدها 81برابر  1933سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  بر اساس

درصد از واحدهای مسکونی معمولی اسکلت  81یعنی ؛ اند بودهمسکونی معمولی بادوام 

 81این رقم به  1931، آجر و آهن یا سنگ و آهن بوده است. در سال آرمه بتونفلزی، 

در روستاهای استان تا رسیدن به  وساز ساختالگوی  هرچنداست.  بهبودیافتهدرصد 

دارد، لیکن این الگو به سمت استفاده از مصالح  استانداردهای مطلوب فاصله زیادی

 ساختمانی بادوام متمایل بوده است.

موقعیت جغرافیایی روستاها قرار  تأثیرروستایی تحت  های گاه سکونتمعموالً بافت و شکل 

دارند و طبعاً نوع مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی از موقعیت جغرافیایی نیز 

ن روستاهایی که دارای شبکه ارتباطی قوی هستند به دلیل . همچنیگیرد میسرچشمه 

کامالً از الگوهای ساخت ساز رایج اقتباس  تر بزرگامکان ارتباطات بیشتر با نقاط جمعیتی 

اما آن دسته از روستاهایی که در نقاط دور بوده و دارای شبکه ارتباطی قوی ؛ کنند می

 و متداول در روستاها سود ورداستفادهم، بیشتر از الگوهای بومی و مصالح باشند نمی

. وضعیت اقتصادی روستاها نیز تا اندازه زیادی بر کالبد فیزیکی روستاها برند می

 .تأثیرگذارند
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 نوع اسکلت و مصالح عمده بنا در نقاط روستایی برحسبواحدهای مسکونی معمولی  -3جدول 

 نوع مصالح
درصد سهم انواع  تعداد واحد مسکونی

 9331سال  مصالح در

درصد سهم انواع مصالح 

 9311 9331 9311در سال 

 911 911 303193 329319 جمع

 3/1 3/2 2322 3311 اسکلت فلزی

 1/3 2/91 21022 32101 آرمه بتون

 3/19 03 931331 919933 آجر و آهن یا سنگ و آهن

 1/1 0/90 30233 02220 آجر و چوب یا سنگ و چوب

 2/2 2/2 29033 3021 آجرتمام آجر یا سنگ و 

 1/1 2/3 33910 22233 بلوک سیمانی

 9/1 2/1 093 133 تمام چوب

 0/2 2/3 22331 22031 خشت و چوب

 1/3 3/3 93233 99303 خشت و گل

 9/2 3/9 3933 1220 سایر مصالح

 9 9/9 3303 3332 اظهارنشده

 9311و  9331 های سالمأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 

 بهسازی روستاهای استان -4

، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی های جنبهکلیه  بایست میی روستای های ریزی برنامهدر 

صول و محورهای مبتنی بر ا بایست می ها برنامه. این قرارداد مدنظرمحیطی و فضائی را 

 باشد که ماحصل اجرای این ای گونه بهروستایی باید  ریزی برنامه. توسعه پایدار باشد

، نیازهای اولیه و حیاتی روستائیان را تأمین نماید. آموزش مناسب، بهداشت، ها برنامه

اشتغال و درآمد مناسب، برخورداری از امکانات مناسب زندگی، مسکن امن و مطمئن، 

یک  بایست میهمه مواردی است که  ها ایندسترسی مناسب به آب سالم و بهداشتی و ... 

بعد از انقالب اکثر روستاهای استان از  هرچندار باشد. فرد روستایی از آن برخورد

، اما در اند گردیده امکاناتی نظیر آب سالم و بهداشتی، برق، راه روستایی و تلفن برخوردار

بافت کالبدی  سازی ایمنآموزشی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی،  مسائلرابطه با 

توسعه پایدار روستاها، شکاف زیادی بین  ساز زمینه عنوان بهو تهیه و اجرای طرح هادی 

 قبول قابلوجود دارد. لذا رسیدن به استانداردهای  قبول قابلوضع موجود و استانداردهای 

 ی توسعه استان باشد.ها برنامهمذکور باید از اهداف  های زمینهدر 

زایشی روستا بوده که با اف 311، تعداد روستاهای بهسازی شده استان برابر 1931در سال 

 رسیده است. ،1939روستا در سال  315درصد به  1/13برابر 
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روستا بوده که با  1773، تعداد روستاهای دارای طرح هادی استان برابر 1931در سال 

 بالغ گشته است.، 1939در سال روستا  1138درصد افزایش به  3/18

 

 روستایی رسانی آب-5

خانوار و باالتر استان از آب  11 درصد روستاهای 33برابر  1939تا پایان سال  

درصد  38، برابر 1931این شاخص در سال  .اند بودهآشامیدنی سالم بهداشتی برخوردار 

 بوده است.

 

 روستایی رسانی برق -6

روستا بوده است. در  9177، تعداد کل روستاهای دارای برق استان برابر 1939در سال 

. اند بودهکنه استان از نعمت برق برخوردار دارای س های آبادیدرصد  7/73 ،سال مذکور

 19به  1939در سال  دیگر بیان بهدرصد بوده است.  73معادل  ،1931این نسبت در سال 

خانوار روستایی  911711شده است. در همین سال، تعداد  رسانی برقدر استان روستا 

مورد کلیه گفتنی است که بررسی فوق در  .اند بودهاستان از نعمت برق برخوردار 

 11درصد روستاهای  37نزدیک به  آنکه حال، باشد میروستاهای دارای سکنه استان 

 از نعمت برق برخوردارند. و باالتر استان خانوار

 
 دارای برق استان و تعداد خانوارهای روستاها تعداد-0جدول 

 تعداد خانوار تعداد روستا سال

9312 3910 399010 

9313 3933 399312 
 9313: سالنامه آماری استان فارس، مأخذ 

 

، نشان از افزایش 1978-39شده استان در دوره  دار برقبررسی روند تعداد روستاهای 

روستا  1113در دوره مذکور تعداد  که طوری بهشده دارد.  دار برقتعداد روستاهای  توجه قابل

متوسط ساالنه به  طور هب موردبررسییعنی در طول دوره ؛ اند گردیدهاز نعمت برق برخوردار 

 (3شده است. جدول ) رسانی برقروستای استان  88
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 9332-13استان طی دوره  دار برقروند تعداد روستاهای  -1جدول 

 سال

 شرح
9332 9331 9332 9331 9332 

 2122 2192 2321 2232 2113 کل روستاها در پایان سال

 
 9332-13ان طی دوره است دار برقروند تعداد روستاهای  -1ادامه جدول 

 سال

 شرح
9333 9333 9331 9311 9319 9312 9313 

 3933 3910 3110 3132 2131 2139 2302 کل روستاها در پایان سال

 9313و  9312مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 3111استان معادل  دار برق، طول شبکه فشار متوسط کلیه روستاهای 1939در سال 

کیلومتر بوده که ظرفیتی معادل  5895معادل  ها آنکه فشار ضعیف کیلومتر و طول شب

. همچنین تعداد ترانسفورماتورهای موجود در این اند داشتهآمپر  کیلووات 395337

فشار متوسط، فشار  شبکه، طول 1931-39 دوره. طی دستگاه بوده است 5335 ،روستاها

 1/1و  3/1، 1/1، 7/1ها به ترتیب ترانسفورماتور ظرفیتترانسفورماتورها و  تعدادضعیف، 

 (.8جدول ) .اند داشتهدرصد رشد 

 

 
 استان دار برقطول شبکه و ظرفیت روستاهای  -2جدول 

 عنوان

 سال

 طول شبکه فشار

متوسط توزیع 

 ()کیلومتر

 طول شبکه فشار

ضعیف توزیع 

 ()کیلومتر

تعداد 

 ترانسفورماتورها

 (دستگاه)

ظرفیت 

 ترانسفورماتورها

 (مپرآ کیلووات)

 133032 0112 0130 3123 9312سال 

 130113 0110 0230 3929 9313سال 

-13درصد تغییرات 

9312 
3/1 9/9 3/1 2/1 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 روستایی و مخابراتپست  -7

از نقاط روستایی که شرایط الزم برای عرضه خدمات پستی وجود دارد، در برخی 

، تعدادی از طورمعمول بهکه  شوند میدایر « دفتر پست روستایی»نام واحدهایی به 

. در این واحدها، عملیات مربوط به قبول خوددارندتحت پوشش را  جوار همروستاهای 

و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام  ها آن، ارسال و توزیع سازی آمادهمرسوالت، 

 1معادل  ،1939استان تا پایان سال  برداری بهره. تعداد دفاتر پست روستایی مورد گیرد می

 ، تغییری ننموده است.1931واحد بوده که نسبت به سال 

در حاشیه شهرها و  برداری بهرههمچنین در تعدادی از واحدهای پستی یا مخابراتی مورد 

توأم با مدیریت شرکت پست ارائه  طور بهیا مناطق روستایی خدمات پستی و یا مخابراتی 

. تعداد دفاتر پست و شود مینامیده « و مخابرات دفتر پست»واحدها که این  گردد می

 ازکه  واحد بوده است 18برابر  1931در پایان سال  برداری بهرهمخابرات روستایی مورد 

همچنین تعداد  ، این دفاتر به واحدهای دیگر تبدیل گردیده است.به بعد 1931سال 

واحد  938معادل  ،1939در پایان سال  رداریب بهرهپستی روستایی مورد  های صندوق

 ، تغییری ننموده است.1931که نسبت به سال بوده 

 
 (9331-13دوره )در پایان سال  برداری بهرهتعداد واحدهای پستی مورد -3جدول 

 سال

 شرح
9331 9331 9333 9331 9332 

 231 333 333 312 133 روستاییصندوق پستی 
 3 90 92 31 31 روستاییدفتر پست 

 9939 321 013 300 02 تعداد دفاتر پست مشترک با مخابرات

 

 ...تعداد واحدهای -3ادامه جدول 

 سال

 شرح
9332 9333 9311 9319 9312 9313 

 332 332 102 132 010 923 روستاییصندوق پستی 

 9 9 9 9 9 9 روستاییدفتر پست 

 1 1 1 92 32 292 تعداد دفاتر پست مشترک با مخابرات

 3131و گزارش اقتصادی سال  3131مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 
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حاکی از رشد  ،1971-39بررسی روند زمانی تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در دوره 

 131میزان این شاخص از  که طوری به .باشد می موردبررسیفزاینده این شاخص طی دوره 

 طور بهیعنی ؛ است یافته افزایش ،1939ر سال روستا د 9931به  1971روستا در سال 

 .اند شده مند بهرهروستا از ارتباط تلفنی  193 هرسالمتوسط 

دارای  های آبادیدرصد از  7/31برابر  ،1939که تا پایان سال  دهد میبررسی فوق نشان 

 (3. جدول )اند بودهسکنه استان دارای ارتباط تلفنی 

 
 (9331-13دوره )یی دارای ارتباط تلفنی روند تعداد نقاط روستا -3جدول 

 سال

 شرح
9331 9331 9331 9333 9331 

 2303 2122 9033 231 231 دارای ارتباط تلفنی تعداد نقاط روستایی

 

 ...روند تعداد نقاط روستایی -3جدول ادامه 

 سال

 شرح
9332 9333 9333 9331 9311 9319 9312 9313 

 3311 3333 3123 3131 3103 3199 3199 2301 روستاییتعداد نقاط 

 مختلف های سالسالنامه آماری استان فارس، مأخذ: 

 

 

 روستاییراه  -8

کیلومتر بوده است  11181، معادل 1939روستایی موجود استان تا پایان سال  های راهکل 

 داده میتشکیل و خاکی شوسه  های راه ،درصد 59آسفالته و  های راهدرصد آن را  37که 

درصد و  9/7 ،روستایی استان های راهکل  ساالنه، رشد متوسط 1978-39دوره است. طی 

. درصد محاسبه گردیده است 3/7آسفالته روستایی استان،  های راه ساالنهرشد متوسط 

روستایی آسفالته  های راهو  روستایی های راه، درصد افزایش کل 1931-39 دورهطی 

 (.3جدول ) ده است.ودرصد ب 9/1و  1/1برابر  استان به ترتیب
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 لومتریک واحد:    9332-13 های سالروستایی استان در  های راهانواع  - 1جدول 

 انواع راه

 سال
 شوسه آسفالته جمع

9332 3223 2191 9201 

9333 1931 2123 2293 

9331 1390 3293 2012 

9339 2932 3313 2321 

9332 2119 3232 2091 

9333 2223 3303 2091 

9330 1093 0003 0121 

9331 91023 1191 1001 

9332 91323 1233 1131 

9333 91332 2191 0329 

9333 99193 3111 0322 

9331 99232 2313 0333 

9311 99033 2302 0233 

9319 92131 2311 1931 

9312 92112 2319 1219 

9313 92129 2339 1911 

 3 1/3 3/3 9332-13ساالنه طی دوره متوسط درصد رشد 

 -2/1 3/1 9/1 9312-13درصد تغییرات طی دوره 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 انـرژی

 بـرق -1

 استان های نیروگاهظرفیت اسمی و عملی  -1-1

 7884برابر  1131در استان فارس در سال  شده واقع های نیروگاهظرفیت اسمی 

تغییری نداشته است. حال باید دید این ظرفیت  ،1131مگاوات بوده که نسبت به سال 

این منظور از شاخص ظرفیت اسمی  است. برای تغییریافتهمتناسب با جمعیت چگونه 

درصد  1با  1131وات بر نفر در سال  8/333. میزان این شاخص از گردد میسرانه استفاده 

 (.1جدول )است.  تغییریافته ،1131سال  نفر دروات بر  3/383کاهش به 
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 سرانه ظرفیت اسمی مولدهای برق استان فارس و تغییرات آن-9جدول 

 سال
 قدرت اسمی

 (مگاوات)

 جمعیت

 (هزار نفر)

 قدرت اسمی سرانه

 (وات بر نفر)

9311 7864 7866 6/111 

9313 7864 7434 1/161 

 -9 9 0 9311-13درصد تغییرات در دوره 

 و برآورد جمعیت مركز آمار ايران 9313مأخذ: سالنامه آماری استان سال 

 

 1831به  1131در سال  مگاوات 1874 استان از های نیروگاههمچنین قدرت عملی 

استان  های نیروگاهقدرت عملی  ،1131است. در سال  یافته کاهش ،1131مگاوات در سال 

درصد  4/48به  1131قدرت اسمی آن بوده است. این رقم در سال  درصد 1/81

 .(1)است جدول  یافته کاهش
 

 ()مگاوات ظرفیت اسمی و عملی مولدهای برق استان فارس-1جدول 

 درصد()نسبت قدرت عملی به اسمی  عملیقدرت  قدرت اسمی سال

9311 7864 3674 9/61 

9313 7864 3819 4/46 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

مهم در  های شاخصاز دیگر  ها نیروگاهبه قدرت عملی  تولیدشدهنسبت حداکثر قدرت 

 7/31به  1131درصد در سال  4/88است. میزان این شاخص از  ها نیروگاهبررسی وضعیت 

 .(1)است جدول  یافته افزایش ،1131درصد در سال 

 
 ها آنحرارتی استان در مقايسه با ظرفیت عملی  های نیروگاه تولیدشدهحداكثر قدرت  -3جدول 

 (به مگاوات و تولیدشدهقدرت عملی )

 (درصد) به قدرت عملی تولیدشدهنسبت حداكثر قدرت  تولیدشدهحداكثر قدرت  قدرت عملی سال

9311 3674 3799 4/66 

9313 3819 3701 7/11 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 ها آنحرارتی استان و مصرف داخلی  های نیروگاهتولید برق انواع  -1-2

 13138حرارتی استان از  های نیروگاهخالص در  تولیدشدهمیزان انرژی الکتریکی 

 ،1131ساعت در سال  کیلوواتمیلیون  13398به  1131ساعت در سال  کیلوواتمیلیون 

ی است که میزان برق های شاخصاست. تولید سرانه انرژی الکتریکی از  یافته افزایش

. میزان این شاخص در استان از دهد میقرار  موردسنجشرا نسبت به جمعیت  تولیدشده

 ،1131ساعت بر نفر در سال  کیلووات 7119به  1189کیلووات ساعت بر نفر در سال  191

عملکرد مناسب  دهنده نشان ،1189-31است. بررسی شاخص فوق طی دوره  یافته افزایش

 7118برابر  1131. میزان این شاخص در سال باشد می یادشدهصنعت برق استان طی دوره 

 1131 -31طی دوره  یادشدهشاخص  افزایشکیلووات ساعت بر نفر بوده است. درصد 

 .بوده استدرصد  7/1برابر 

خالص  تولیدشدهگازی در تأمین انرژی الکتریکی  های نیروگاه، سهم 1131ل در سا

صنایع  های نیروگاهدرصد، سهم  8/1حرارتی استان فارس در حدود  های نیروگاه وسیله به

 های نیروگاهسهم درصد و  8/34، بخش خصوصی های نیروگاهدرصد، سهم  9/0 بزرگ

 (9)و  (7)ول ابوده است. جد نزدیك به صفردیزلی، 

 
میلیون واحد: ) 9313در سال  ها آنحرارتی استان و مصرف داخلی  های نیروگاهتولید برق انواع  -7جدول 

 (ساعت كیلووات

 تولید خالص ها نیروگاهمصرف داخلی  تولید ناخالص نوع نیروگاه

 318 9 314 گازی

 8 9 4 ديزلی

 901 9 990 *صنايع بزرگ

 91494 144 91441 بخش خصوصی

 91148 180 10198 جمع

 آبی و چرخه تركیبی در صنايع بزرگ آمده است. های نیروگاه*آمار مربوط به 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 حرارتی استان های نیروگاهخالص در  تولیدشدهسرانه انرژی الکتريکی  -4جدول 

 سال
خالص  تولیدشدهانرژی الکتريکی 

 (ساعت كیلوواتمیلیون )
 (هزار نفر)عیت جم

خالص )كیلووات  تولیدشدهسرانه الکتريکی 

 (بر نفرساعت 

9384 607 3917 141 

9344 7478 3694 9919 

9364 99074 7334 1474 

9368 91143 7366 1144 

9364 98806 7731 3479 

9366 94101 7719 3168 

9361 94481 7473 3199 

9310 94441 7414 3363 

9319 96143 7871 7064 

9311 91118 7866 7998 

9313 91148 7434 7194 

 مختلف و برآورد جمعیت مركز آمار ايران های سال، سرشماری عمومی جمعیت مختلف های سال مأخذ: سالنامه آماری استان

 
 مصرف برق -1-3

مگاوات ساعت بوده  99379714حدود  ،1131میزان مصرف برق استان فارس در سال 

نهایی  کنندگان مصرفداشته است.  افزایشدرصد  4/10معادل  1131که نسبت به سال 

. بخشی از گردند میخانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری تقسیم  های بخشبرق به 

. بررسی ترکیب میزان مصرف رسد میانرژی الکتریکی نیز جهت روشنایی معابر به مصرف 

 های بخشکه  دهد میشان ن ،1131مذکور در سال  های بخش برحسببرق در استان 

بیشترین و  ،درصد 3/11درصد و  9/18کشاورزی و خانگی به ترتیب با سهمی برابر 

کمترین میزان  ،درصد 8و  8/1برابر به ترتیب با سهمی  و تجاری روشنایی معابر های بخش

نعتی و عمومی نیز به ص های بخش. سهم اند دادهمصرف برق در استان را به خود اختصاص 

 های بخشمیزان تغییرات مصرف در  ،درصد بوده است. در ادامه 9/8و  7/11ب ترتی

 :گیرد میقرار  موردبررسی ،1131-31طی دوره  یادشده
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 مصرف بخش خانگی

عواملی همچون قیمت برق مصرفی، بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح زیربنایی منازل 

ف انرژی الکتریکی در این بخش مسکونی، فرهنگ استفاده و نرخ باسوادی در میزان مصر

 های المپو وجود  جویی صرفهو ترویج فرهنگ  رسانی اطالعاخیر با  های سالمؤثرند. در 

 شده بهینهو همچنین افزایش قیمت برق مصرفی روند مصرف این بخش تا حدی  مصرف کم

درصد(، پس  3/11ساعت ) مگاوات 3437446، بخش خانگی با مصرف 1131است. در سال 

مختلف  های بخشبیشترین مصرف انرژی الکتریکی را در بین  ،بخش کشاورزیاز 

مصرف این بخش  افزایشنهایی استان به خود اختصاص داده است. درصد  کنندگان مصرف

 درصد بوده است. 8/8، برابر 1131-31طی دوره 
 

 تجاری و عمومی های بخشمصرف 

مؤسسات مالی و پولی و  اقتصادی و های بنگاهبخش تجاری و عمومی شامل کلیه 

بخش  ،1131. در سال باشد میدولتی و غیردولتی  و مؤسسات ها سازمانهمچنین نهادها، 

( نسبت به سال از کل مصرف برق درصد 8مگاوات ساعت ) 190091تجاری با مصرفی برابر 

مصرف داشته است. همچنین میزان برق مصرفی بخش  افزایشدرصد  8/71برابر  ،1131

( بوده از کل مصرف برق درصد 9/8مگاوات ساعت ) 186471حدود  ،1131سال عمومی در 

 .دهد مینشان  افزایش ،درصد 1/8برابر  1131که نسبت به سال 
 

 مصرف بخش صنعت

. باشد میو میزان پیشرفت آن از عوامل مؤثر بر مصرف برق در این بخش  فنّاورینوع 

، مس، شیشه، سیمان و صنایع نساجی ینیومآلومصنایعی مانند آهن و فوالد،  مثال عنوان به

مدیریت صنایع مختلف جهت  ازآنجاکهدارای مصرف باالی انرژی الکتریکی هستند. 

 دارند میخود منظور  های برنامهمصرف انرژی را در  سازی بهینهحداکثر کردن سود خود، 

 حساب بهافزایش مصرف انرژی برق در این بخش را شاخصی از توسعه این بخش  توان می

 9164491میزان مصرف انرژی الکتریکی استان در این بخش حدود  ،1131آورد. در سال 

 1/8معادل  1131( بوده که نسبت به سال از کل مصرف برق درصد 7/11ساعت ) مگاوات

است. سهم بخش صنعت در میزان کل برق مصرفی استان پائین و  یافته افزایشدرصد 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی زارش اقتصادی،گ                          
 

 

188 

. گفتنی است که سهم بخش باشد میبخش در استان این  نیافتگی توسعه دهنده نشان

 درصد است. 11صنعت کشور در کل برق مصرفی کشور حدود 

 
 مصرف بخش کشاورزی

 های بخش بین بیشترین مصرف انرژی الکتریکی را در ،، بخش کشاورزی1131در سال 

 نهایی استان به خود اختصاص داده است. کنندگان مصرفمختلف 

 7979631حدود  ،1131کتریکی استان در این بخش در سال میزان مصرف انرژی ال

 8/3 برابر ،1131( بوده که نسبت به سال از کل مصرف برق درصد 9/18مگاوات ساعت )

درصد افزایش داشته است. بررسی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی 

نسبتاً باالیی که سهم مصرف انرژی الکتریکی بخش کشاورزی استان سهم  دهد مینشان 

کشاورزی در حیات اقتصادی استان حکایت دارد.  های فعالیتاست و از غالب بودن نقش 

درصد  11حدود  ،گفتنی است که سهم مصرف انرژی الکتریکی بخش کشاورزی کشور

 است.
 

 روشنایی معابر

( انرژی از کل مصرف برق درصد 8/1مگاوات ساعت ) 116697حدود  ،1131در سال 

 1/17 برابر ،1131جهت روشنایی معابر به مصرف رسیده که نسبت به سال الکتریکی 

 است. یافته افزایشدرصد 

 

 

 مشترکین برق -1-4

درصد  4/7با  1131مشترک در سال  9816094تعداد مشترکین برق مصرفی استان از 

تعداد  ،1131-31رسیده است. طی دوره  ،1131مشترک در سال  1444017افزایش به 

 ها بخشاز رشد بیشتری نسبت به سایر  کشاورزیو  صنعتی، عمومی های بخشمشترکین 

 1/9و  4/8، 7/8طی دوره مذکور به ترتیب  یادشده های بخش. رشد اند بودهبرخوردار 

خانگی، به و  تجاری های بخشدرصد بوده است. همچنین درصد افزایش تعداد مشترکین 

 درصد بوده است. 7/7و  9ترتیب برابر 
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مختلف در سال  های بخش برحسبترکیب تعداد مشترکین برق مصرفی بررسی 

درصد و بخش صنعتی با  8/81معادل که بخش خانگی با سهمی  دهد مینشان  ،1131

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد مشترکین برق مصرفی  4/0سهمی معادل 

جاری نیز به ترتیب عمومی، کشاورزی و ت های بخش. اند دادهاستان را به خود اختصاص 

 .اند دادهدرصد تعداد کل مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص  11و  1/1، 7/1

 
 میزان مصرف و تعداد مشتركین برق استان فارس -8جدول 

 بخش
 تعداد مشتركین (مگاوات ساعت)مصرف 

9311 9313 9311 9313 

 9749166 9706147 3437446 3736166 خانگی

 80063 44791 186471 191471 عمومی

 34411 34197 7979631 3441193 كشاورزی

 91433 99474 9164491 9193877 صنعتی

 914336 964183 190091 871478 و ساير تجاری

 - - 116697 189711 روشنايی معابر

 9444037 9816094 99379714 90179831 جمع

 9313 سال ،مأخذ: سالنامه آماری استان

 

 روستاییبرق  -1-5

خانوار از نعمت برق برخووردار   138روستا با جمعیتی معادل  11، تعداد 1131در سال 

 1144معوادل   ،1131استان توا پایوان سوال     دار برقکل روستاهای  ترتیب این به. اند شده

بوه   رسانی برق. جهت اند داده جایخانوار را در خود  111401روستا بوده که جمعیتی معادل 

کیلومتر شبکه فشار متوسط احداث گردیده است. همچنوین بورای ایون     91 ،این روستاها

اسوت.   شوده  نصبآمپر  کیلووات 1119دستگاه ترانسفورماتور جمعاً به ظرفیت  18 ،منظور

 8111اسوتان شوامل    دار بورق برق روستاهای  های شبکه ،1131تا پایان سال  ترتیب این به

بکه فشار ضعیف و همچنین شامل تعوداد  کیلومتر ش 7817کیلومتر شبکه فشار متوسط، 

 آمپر بوده است. کیلووات 917994دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت  7337
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 شده استان رسانی برقبرق روستاهای  های شبکهمشخصات  -4جدول 

 9313عملکرد سال  9313 9311 عنوان

 13 3944 3947 تعداد روستا

 116 399401 399707 تعداد خانوار

 43 6919 6086 (كیلومتر)شبکه فشار متوسط 

 40 7837 7467 (كیلومتر)شبکه فشار ضعیف 

 36 7117 7148 (دستگاه)تعداد ترانسفورماتورها 

 9914 437444 433731 (كیلووات آمپر)حداكثر قدرت ترانسفورماتورها 

 9313سال  ،مأخذ: سالنامه آماری استان

 

 

 نفتی های فرآورده -2

 تولید -2-1

پاالیشگاه  3اصلی نفت، توسط  های فرآوردهدر حال حاضر، پاالیش نفت خام و تهیه انواع 

تأمین نیازهای داخل کشور و  منظور بههزار بشکه در روز،  1819داخلی با مجموع ظرفیت اسمی 

هزار بشکه در روز،  130آبادان با ظرفیتی برابر ، پاالیشگاه 1131. در سال پذیرد میرات انجام صاد

هزار بشکه در روز، کمترین ظرفیت اسمی  11با ظرفیتی برابر  کرمانشاهیشترین و پاالیشگاه ب

پاالیشگاه شیراز با ظرفیت اسمی  ،در سال مذکور. اند دادهکشور را به خود اختصاص  های پاالیشگاه

 کشور را به خود های پاالیشگاهدرصد کل ظرفیت اسمی  1/1هزار بشکه در روز، سهمی معادل  98

ظرفیت  ازلحاظپاالیشگاه کشور، پاالیشگاه شیراز رتبه هفتم را  3اختصاص داده است. از میان 

 3/101معادل  ،1131اسمی پاالیشگاه شیراز در سال . نسبت ظرفیت عملی به باشد میاسمی دارا 

 (.8جدول ) نیز همین میزان بوده است. درصد و میزان این شاخص برای کشور در سال مذکور
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 كشور های پااليشگاهظرفیت اسمی و درصد عملکرد پااليش نفت خام در  -6 جدول

 پااليشگاه
 (درصد) یاسمنسبت ظرفیت عملی به  9311در سال  هزار بشکه در روز() ظرفیت

 9311 9319 عملی اسمی 

 9/903 7/999 9/701 310 آبادان

 3/14 1/987 3/173 140 اراک

 1/900 4/961 7/346 344 اصفهان

 8/11 4/906 9/171 140 هرانت

 9/907 900 4/997 990 تبريز

 3/14 4/67 19 11 كرمانشاه

 1/909 1/974 9/41 46 شیراز

 7/911 9/143 1/89 40 الوان

 4/903 7/934 1/339 310 بندرعباس

 1/909 4/933 1/9641 9614 جمع

 9311سال  ،مأخذ: ترازنامه انرژی
 

 

نفتی پاالیشگاه شیراز در سالنامه  های فرآوردهواع آخرین آمار مربوط به تولید ان

 های فرآوردهتولید انواع جموع م. بر این اساس باشد می 1188آماری کشور، مربوط به سال 

در روز بوده که نسبت به سال  مترمکعب 3701برابر  1188نفتی پاالیشگاه شیراز در سال 

درصد کل میزان  1/11، حدود 1188. در سال داشته است افزایشدرصد  4/1حدود  1184

داشته که در بین اختصاص نفتی پاالیشگاه شیراز به نفت گاز  های فرآوردهتولیدات 

 سهم را به خود اختصاص داده است.نفتی، بیشترین  های فرآورده

کشور در پاالیشگاه شیراز  های پاالیشگاه تولیدشدهدرصد قیر  8/78در سال مذکور، 

هواپیما، نفت کوره  های سوختزین موتور، نفت گاز، گاز مایع، است. همچنین بن تولیدشده

درصد تولیدات  1/1و  9/1، 1/9، 1/1، 9/1، 1/7و نفت سفید به ترتیب سهمی معادل 

 (.3جدول ) اند دادهمشابه در کشور را به خود اختصاص 
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 روز( در مترمکعبنفتی در پااليشگاه شیراز ) های فرآوردهمتوسط تولید انواع  -1جدول 

 نوع فرآورده
 9364سال 

 سهم پااليشگاه شیراز )درصد( كشور پااليشگاه شیراز

 8/3 6049 161 گاز مايع

 7 49718 1071 بنزين موتور

 1/9 19374 187 نفت سفید

 1/3 67144 3169 نفت گاز

 4/1 44931 1069 نفت كوره

 1/7 3491 971 هواپیما های سوخت

 - 0 0 موتور و صنعتی های روغن

 8/31 898 177 قیر

 1/3 11676 610 ها فرآوردهساير 
 

 در روز( مترمکعبنفتی در پااليشگاه شیراز ) های فرآوردهمتوسط تولید انواع  -1ادامه جدول 

 نوع فرآورده
 9366سال 

 سهم پااليشگاه شیراز )درصد( كشور پااليشگاه شیراز

 9/3 6381 146 گاز مايع

 3/7 41494 1404 بنزين موتور

 3/9 96491 136 نفت سفید

 4/3 66401 3994 نفت گاز

 4/1 48909 9669 نفت كوره

 1/4 7966 191 هواپیما های سوخت

 0 0 0 موتور و صنعتی های روغن

 8/76 816 331 قیر

 3 14641 674 ها فرآوردهساير 

 9311سال مأخذ: سالنامه آماری كشور 
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 مصرف -2-2

ه نفتی )بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان از عمد های فرآوردهمصرف 

مترمکعب در  1301811درصد به  8/1 برابر کاهشیبا  1131مترمکعب در سال  7019109

عمده نفتی در  های فرآوردهاست. بررسی درصد تغییرات مصرف  تغییریافته ،1131سال 

درصدی  8/10 کاهش ،زیندرصدی مصرف بن 7/11 افزایشاز  1131-31 دورهاستان طی 

درصدی نفت کوره حکایت  11 کاهش و گازدرصدی نفت  3/1 کاهش ،سفیدمصرف نفت 

 .کند می

 نشان  ،1131عمده نفتی استان در سال  های فرآوردهبررسی ترکیب میزان مصرف 

درصد از کل  1/71و  8/78با نفت گاز و بنزین به ترتیب سهمی برابر که مصرف  دهد می

در سال . اند بودهبیشترین میزان مصرف را دارا  ،عمده نفتی استان های هفرآوردمصرف 

درصد بوده  8/7و  9/9به ترتیب  کورهو نفت  سفیددرصد میزان مصرف نفت  ،یادشده

 است.

عمده  های فرآوردهاز میزان مصرف  تری بینانه واقعی که تصویر های شاخص ازجمله

 های فرآورده، مصرف سرانه کل 1131در سال  .باشد می، مصرف سرانه کند مینفتی ارائه 

لیتر بوده  817عمده نفتی )بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان برابر با 

در  ها فرآوردهو سایر سرانه بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره  فمصر همچنیناست. 

 .لیتر بوده است 1/13و  9/700، 9/79، 8/118استان به ترتیب 

درصد  8/1عمده نفتی در استان،  های فرآوردهمصرف سرانه  ،1131-31طی دوره  

 داشتهدرصد  1/11 برابر افزایشیبنزین مصرف سرانه  ،طی دوره مذکور .است یافته کاهش

( ها فرآوردهو سایر کوره )نفت گاز و نفت نفت سفید، همچنین میزان مصرف سرانه . است

نفت  کننده مصرف ترین مهمدرصد داشته است.  4/11و  3/1، 4/11ترتیب کاهشی برابر به 

که از این سوخت جهت تولید انرژی الکتریکی استفاده  باشند میبرق  های نیروگاهکوره، 

 (.10جدول ). کنند می

 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی زارش اقتصادی،گ                          
 

 

131 

 عمده نفتی استان های فرآوردهمصرف  -90جدول 

 9313 9311 ها فرآوردهنوع 

 مصرف

 مترمکعب()

 9807148 9714601 بنزين

 194813 179170 نفت سفید

 9618111 9141199 نفت گاز

 964779 170610 نفت كوره

 3109831 7094104 جمع

 سرانه فمصر

 (لیتر) 

 6/336 8/307 بنزين

 4/74 4/49 نفت سفید

 4/700 8/798 نفت گاز

 1/31 7/49 ها فرآوردهنفت كوره و ساير 

 617 4/648 جمع

 و برآورد جمعیت مركز آمار ايران 9313 سال ،انسالنامه آماری است مأخذ:

 

 

 گـاز طبیعی -3

 گاز درصد از ذخایر 41/74درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا و  1/14حدود 

ذخایر گاز طبیعی در  ترین عظیمخاورمیانه به ایران تعلق دارد. ایران پس از روسیه، دارای 

 .باشد میجهان 

از خاک  ای نقطهکه هیچ  نماید میقعیت را گوشزد وجود چنین پشتوانه عظیمی این وا

 گیری جهتاز این نعمت خدادادی باشد. در همین راستا  بهره بیپهناور ایران نباید 

سیاست انرژی کشور به سمت افزایش روند جایگزینی گاز طبیعی، موجب شده که در 

ایش اخیر، سرعت نفوذ گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از افز های دهه

درصد از انرژی مصرفی کشور توسط گاز  70حدود  اکنون همبرخوردار شود.  ای مالحظه قابل

 .گردد میطبیعی تأمین 

اکتشاف، توسعه و  منظور به توجهی قابل های گذاری سرمایهاخیر  های سالدر 

 های استاننفت و گاز کشور صورت گرفته است. در این خصوص  های میداناز  برداری بهره

 دربردارندهی کشور همچون خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس جنوب

. وجود منابع غنی گاز در استان فارس و نزدیکی این استان به باشند میموقعیت ممتازی 
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مجاور بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه این استان  های استاننفتی گاز در  ها میدان

گازی  ها میدانآغار و داالن و طرح توسعه  ها میداناز  برداری بهرهفراهم آورده است. 

ی است که در بخش گاز استان های فعالیت ازجملهتابناک، شانول، وراوی، همان و گردان 

بدان اشاره نمود. همچنین همسایگی استان با میدان گازی پارس جنوبی که یکی  توان می

را  فردی منحصربهموقعیت  دباش میجهان  شده شناختهمنابع گازی مستقل  ترین بزرگاز 

 آورده است. به وجودبرای استان فارس 

 

 گازرسانی به شهرها و روستاها -3-1

شهر  80به  1131شهر در سال  41از  استان از گاز طبیعی مند بهرهکل تعداد شهرهای 

 401از  استان مند از گاز طبیعیاست. تعداد روستاهای بهره یافته افزایش ،1131در سال 

در سال  دیگر بیان بهاست.  یافته افزایش، 1131روستا در سال  800به  1131سال در  روستا

 (.11) جدول شده است. گازرسانیروستا،  38شهر و  3به  1131

 

 کنندگان مصرفانشعابات و  -3-2

 801801درصد از  1/1گاز طبیعی استان با رشدی معادل  شده نصبتعداد انشعابات 

 1131. در سال رسیده است ،1131انشعاب در سال  811381به  1131سال انشعاب در 

به بخش خانگی و تجاری تعلق داشته و ابات موجود گاز طبیعی درصد از انشع 8/33برابر 

 درصد(. 7/0) اند بودهاز انشعابات موجود  مراکز صنعتی دارای سهم ناچیزی

با رشدی  1131در سال  کننده مصرف 1070170 از گاز طبیعی کنندگان مصرفتعداد 

 است. یافته افزایش ،1131در سال  کننده مصرف 1111719درصد به  4معادل 

 کنندگان مصرفرا  1131 در سالگاز طبیعی  کنندگان مصرفدرصد از کل تعداد  8/33

 .دهند می صنعتی تشکیل کنندگان مصرفصد( را در 1/0خانگی و تجاری و بقیه )

 

 مصـرف -3-3

با  1131میلیون مترمکعب در سال  3717ستان از میزان مصرف گاز طبیعی در ا

است.  تغییریافته ،1131در سال  مترمکعبمیلیون  3181درصد به  9/1برابر با  کاهشی

 ای فزایندهمیزان مصرف گاز طبیعی از روند  ،ها یارانه هدفمندسازیقبل از اجرای طرح 
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دسترسی آسان و ، بیل اقتصادی بودن این حامل انرژیبرخوردار بود. عواملی از ق

انرژی باعث گردید که این  های حاملنسبت به سایر  محیطی زیستکمتر  های آلودگی

 طور بهنهایی  کنندگان مصرف های بخشتولیدی و در  های بخشدر  تدریج بهحامل انرژی 

انرژی گردد. لیکن با افزایش قیمت این حامل انرژی  های حاملجایگزین سایر  ای فزاینده

، افزایش در مصرف این حامل انرژی از شتاب ها یارانه هدفمندسازیطرح پس از اجرای 

 (.11. جدول )کمتری برخوردار بوده است

 
و مقدار مصرف  كنندگان مصرفتعداد شهرها، روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعابات،  -99جدول 

 گاز طبیعی

 تعداد روستا تعداد شهر عنوان
 تعداد انشعابات

 صنعتی خانگی و تجاری جمع

9311 49 401 803601 809814 1904 

9313 60 600 811189 810416 1133 

 9/8 1/3 1/3 97 4/91 9311-13درصد تغییرات 

 

 تعداد شهرها، روستاهای ...-99جدول ادامه 

 عنوان
 مقدار مصرف گاز طبیعی كنندگان مصرفتعداد 

 صنعتی خانگی و تجاری جمع ()میلیون مترمکعب

9311 9070370 9036134 1904 1797 

9313 9993794 9999961 1133 1969 

 -4/1 9/8 4 4 9311-13درصد تغییرات 

 9313سال  ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس



 

 

 

 591 راه و ترابری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه و تـرابری

 غیر روستایی های راه -1

کیلاوتتر واوده    8781غیر روستایی استان فاار    های راه، طول انواع 5191در سال 

کیلاوتتر   5611شاات   درصا(  راه اصالی،    7/68کیلوتتر ) 1875است. از این تیزان راه، 

واوده اسات.    شارری  درونکیلاوتتر راه   2کیلوتتر راه اصالی تمواو ی و    2229وزرگراه، 

اصالی اساتان، راه اصالی     هاای  راهدرص( از  8/81ح(ود  شود تیکه تالحظه طوری  هوان

 .ان( وودهوزرگراه )شش خطه و چرار خطه   ها آندرص( از  6/19تموو ی ووده و 
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 راه ،اساتان فاار    غیار روساتایی   های راهدرص(  از  2/11کیلوتتر ) 6592هوچنین 

و فرساوده واودن م ام     خیازی  حادثاه یت وه حجم ترافیک، است. وا عنا آسفا تهفرعی 

 اصلی و فرعی استان کاتالً ضرورت دارد. های راهاستان، ترتت، تمریض و ور ازی  های راه

کشااورزی، صانمت و    هاای  زتیناه الزم در  هاای  پتان ی استان فار  وه د ی  ومود 

 . 5(ول ماست )اصلی و فرعی  های راهتناسب از  ای شبکهخ(تات، نیازتن( 

 هاای  راه ، سرم استان فاار  از  5191ور اسا  اطالعات سا ناته آتاری کشور )سال 

وم( از  چرارمرتبه درص( ) 8/8 ، وزرگراه و راه اصلی تموو ی وراورآزادراهشات   اصلی کشور

 صا(  یاک کیلاوتتر در   1/2 ،ها راه ، تراکم این نوع تانرکو  خوزستان، اصفران های استان

 اسات.  ساوم ، وی ت و این شاخصتیزان  ازنظرت احت استان و رتبه استان  کیلوتترتروع

کشاور   ت ااحت  کیلوتترترواع  ص( یککیلوتتر در  8/2 ،شورکاصلی  های راهتراکم  ضوناً

 ، دومرتباه  درصا( )  1/9 ،فرعای کشاور   های راههوچنین سرم استان فار  از  .واش( تی

ت احت استان و رتباه اساتان    یلوتترتروعک ص( یکدر  لوتتریک 1/1 ها راه گونه اینتراکم 

 8/2نیاز   شورک فرعی های راهتراکم  .واش( تی دهمچرار، ها راه گونه اینتیزان تراکم  ازنظر

 کشور است. ت احت کیلوتترتروع ص( یککیلوتتر در 

 
 



 

 

 

 598 راه و ترابری

 رواحد: کیلومت                    9313استان فارس در سال  غیر روستایی های راهانواع  – 9جدول 

 / استان

 شهرستان

 های کل راه جمع

 روستایی غیر

 اصلی راه

 فرعی راه
 *شهری درون معمولی بزرگراه آزادراه جمع

 ٥91٢ ٢ ٢٢٢1 9٥٤٠ ٠ 3٨٧9 ٨٧٨3 استان کل

 91٠ ٢ 3٨ 9٨٥ ٠ ٢9٢ ٥٠٢ آباده

 ٨3 ٠ ٨9 ٠ ٠ ٨9 93٥ ارسنجان

 ٧٠ ٠ 3٢ ٨1 ٠ 9٠9 9٧9 استهبان

 ٢٨9 ٠ ٤٢ ٠ ٠ ٤٢ 393 اقلید

 9٨٨ ٠ ٧3 ٠ ٠ ٧3 ٢٤٠ بوانات

 ٥ ٠ ٢٧ ٨3 ٠ 19 1٤ پاسارگاد

 ٢9٧ ٠ ٨٢ 999 ٠ 9٧3 ٥٠9 جهرم

 ٨3 ٠ 3٢ ٠ ٠ 3٢ 9٠٤ خرامه

 ٥٧ ٠ 1٢ ٧1 ٠ 9٧9 ٢٢1 بید خرم

 ٨٤ ٠ 9٠٤ 9٤ ٠ 9٢٠ 91٤ خنج

 939 ٠ 9٧٨ ٢٠ ٠ ٢٠٨ 33٨ داراب

 ٠ ٠ ٨٢ ٠ ٠ ٨٢ ٨٢ رستم

 ٧٢ ٠ ٨٥ ٠ ٠ ٨٥ 9٥٨ دشت زرین

 913 ٠ ٨٥ ٥٨ ٠ 9٢٠ 393 یدانسپ

 9٨ ٠ ٥٨ ٤٤ ٠ 9٠9 99٨ سروستان

 933 ٠ ٨٨ ٢٢٨ ٠ ٢1٢ ٥٢٤ شیراز

 9٢9 ٠ 1٠ ٨ ٠ 1٨ ٢9٧ فراشبند

 9٥٥ ٠ 99٥ ٤٧ ٠ 9٨٢ 39٨ فسا

 ٥٨ ٠ 91٢ 9٠ ٠ ٢٠٢ ٢٥٧ فیروزآباد

 9٨٥ ٠ 91 ٤ ٠ ٢٥ 9٧٧ کارزین قیرو

 ٨9 ٠ 91٨ ٧٠ ٠ ٢٨٨ 33٨ کازرون

 ٠ ٠ ٢٠ ٨9 ٠ ٧9 ٧9 کوار

 9٠3 ٠ ٢٠ 93 ٠ 33 93٨ گراش

 ٨٨9 ٠ ٢٥٢ ٧9 ٠ 3٢3 9٠1٥ الرستان

 ٢٨٨ ٠ ٠ ٨٢ ٠ ٨٢ 331 المرد

 ٢٤٥ ٠ ٨3 19 ٠ 9٤٥ ٥٠٧ مرودشت

 9٤٧ ٠ 3٢ 9٠ ٠ ٥٢ ٢٠٠ ممسنی

 1٠ ٠ 9٢ ٨٧ ٠ ٧٠ 9٨٠ مهر

 ٢٨1 ٠ 99٧ 3٨ ٠ 9٤٥ ٥٢3 ریزنی

 شود میشهری است که توسط ادارات کل راه و ترابری استان نگهداری  درون های شهری آن دسته از راه های درون منظور از راه*

 9313سال : سالنامه آماری استان فارس، مأخذ
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 روستایی های راه -2

کیلوتتر ووده است کاه   52185وراور  5191استان فار  در سال  روستایی های راهطول 

درص(  شوساه   61کیلوتتر ) 1591و  آسفا تهدرص(   18) کیلوتتر 8785از این تیزان راه، 

  ازوم  روساتایی  های راهدر ترکیب  و خاکی شوسه های راهواالی سرم و خاکی ووده است. 

 .نوای( تیرا گوشزد  ها راه گونه اینت ریع در آسفا ت 

 ، سارم اساتان فاار  از کا      5191ور اسا  اطالعات سا ناته آتاری کشور )ساال  

 هاای  راهاز   ،اولرتباه  درصا( )  6/8 ،و شوساه  آسافا ته  شاات   روستایی کشور های راه

  7رتبه درص( ) 8/6شوسه  روستایی های راه  و از دومرتبه درص( ) 9/8 آسفا تهروستایی 

 صا(  یاک کیلاوتتر در   9/8 ،روستایی اساتان  های راهراکم ک  هوین اسا  ت ور .واش( تی

کیلوتتر  9/1استان نیز  آسفا تهروستایی  های راه  و تراکم 26رتبه ت احت ) کیلوتترتروع

 های راه روستایی و های راه. تراکم ک  واش( تی  22رتبه ت احت ) کیلوتترتروع ص( یکدر 

 کیلوتترترواع  صا(  یاک کیلاوتتر در   1/8و  5/7کشور نیز واه ترتیاب    آسفا تهروستایی 

 ت احت کشور ووده است.

 آورده ،2ما(ول  و شوساه در   آسفا تهروستایی  های راهاستان از  های شررستانسرم 

 ش(ه است.

 

 

 



 

 

 

 599 راه و ترابری

 واحد: کیلومتر       9313روستایی استان فارس به تفکیک شهرستان در سال  های راهانواع  - ٢جدول 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
 از (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع

 9٠٠ 9٠٠ 9٠٠ ٤91٠ ٨٧٨9 9٢٠٨9 کل استان

 1/5 1/6 1/6 ٧٠ 99٢ 91٢ آباده

 2/3 2/6 2/5 991 9٨٨ ٢1٨ ارسنجان

 2/5 1/6 2/0 939 99٠ ٢٥9 استهبان

 3/6 4/0 3/8 9٧٨ ٢٨٢ ٥٤٧ اقلید

 2/8 2/0 2/3 9٥٨ 93٨ ٢٧3 بوانات

 1/5 1/0 1/2 ٧٠ ٨٨ 9٥٨ پاسارگاد

 5/8 4/2 4/9 3٠٠ ٢٧٧ ٤٧٧ جهرم

 0/5 1/0 0/8 ٢٧ ٨٨ 1٥ خرامه

 1/4 1/0 1/2 ٨٥ ٨٠ 9٥٥ خرم بید

 1/1 3/0 2/2 ٤1 ٢٠3 ٢٨٢ خنج

 7/2 4/5 5/7 3٨٤ 3٠٧ ٨٧3 داراب

 6/8 1/3 3/7 3٤٢ 19 ٥٥3 رستم

 0/9 1/9 1/5 ٥٨ 9٢٧ 9٨٤ دشت زرین

 2/6 5/7 4/4 93٨ 31٤ ٤39 سپیدان

 1/4 1/3 1/4 ٨٤ 19 9٨٨ سروستان

 2/9 9/4 6/6 9٥1 ٨٥3 ٨1٢ شیراز

 2/8 3/0 2/9 9٥٥ ٢٠٨ 3٤٠ فراشبند

 3/3 2/7 3/0 9٨٢ 9٧٨ 3٤٧ فسا

 2/1 4/6 3/5 99٠ 39٤ ٥٢٤ فیروزآباد

 4/3 3/2 3/6 ٢٢9 ٢9٧ ٥31 قیرو کارزین

 6/4 6/4 6/4 33٢ ٥3٧ ٨٨٠ کازرون

 1/0 1/2 1/1 ٤٠ ٧3 933 کوار

 1/2 0/8 1/0 ٨٢ ٤٨ 991 گراش

 7/7 5/7 6/6 ٥٠9 313 ٨1٥ الرستان

 1/6 3/4 2/6 ٧٢ ٢33 39٤ المرد

 1/7 10/6 6/8 ٧1 ٨٢٧ ٧9٨ مرودشت

 12/5 6/1 8/8 ٨٥1 ٥9٨ 9٠٨٤ ممسنی

 0/4 2/2 1/4 ٢9 9٤٠ 9٨9 مهر

 10/0 4/2 6/7 ٤91 ٢19 ٧9٠ ریز نی

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 استان های راهتوزیع شهرستانی   -3

ترتیب  وه ترودشت و زشیراریز،  تو نی، نیالرستان،  های شررستان، 5191در سال 

 های راه از تجووعواالترین سرم را  ،درص( 5/8و  5/8، 2/8، 1/8، 1/9 سروی وراور وا

 .ان( دادهروستایی استان وه خود اختصاص  غیر روستایی و

، ترودشت، ریز نی، شیراز ،الرستان های شررستان، غیر روستایی های راهسرم  ازنظر

درص( ویشترین  5/1و  5/1، 2/1، 6/1، 6/1، 9/51راور سروی ووه ترتیب وا  و آواده مررم

 .ان( وودهسرم را دارا 

و  شیرازریز،  نی، ترودشتتو نی،  های شررستان، روستایی های راهسرم  ازنظر

ویشترین سرم را از  ،درص( 8/8و  8/8، 8/8، 7/8، 7/7 سروی وراور وه ترتیب وا الرستان

  .1)م(ول  ان( وودهروستایی استان دارا  های راهک  
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 لومتریک واحد:           9313استان فارس به تفکیک شهرستان در سال  های راهطول  – 3جدول 

 استان /شهرستان
 از صد سهم شهرستاندر ها راهطول 

 روستایی های راه غیر روستایی های راه ها راهمجموع  روستایی غیر روستایی جمع

 9٠٠ 9٠٠ 9٠٠ 9٢٠٨9 ٨٧٨3 9113٥ کل استان

 1/6 5/1 3/0 91٢ ٥٠٢ ٤1٥ آباده

 2/5 1/7 2/2 ٢1٨ 93٥ ٥3٠ ارسنجان

 2/0 2/3 2/1 ٢٥9 9٧9 ٥٢٢ استهبان

 3/8 4/0 3/9 ٥٤٧ 393 ٨٨9 اقلید

 2/3 3/2 2/7 ٢٧3 ٢٤٠ ٤33 بوانات

 1/2 1/2 1/2 9٥٨ 1٤ ٢٥٢ پاسارگاد

 4/9 5/1 5/0 ٤٧٧ ٥٠9 1٧1 جهرم

 0/8 1/3 1/0 1٥ 9٠٤ 911 خرامه

 1/2 2/9 1/9 9٥٥ ٢٢1 3٨3 خرم بید

 2/2 2/5 2/3 ٢٨٢ 91٤ ٥٤٨ خنج

 5/7 4/3 5/1 ٨٧3 33٨ 9٠٢٠ داراب

 3/7 0/9 2/6 ٥٥3 ٨٢ ٤9٤ رستم

 1/5 1/9 1/6 9٨٤ 9٥٨ 3٢9 دشت زرین

 4/4 4/0 4/2 ٤39 393 ٧٥٥ سپیدان

 1/4 1/5 1/4 9٨٨ 99٨ ٢٧3 سروستان

 6/6 5/4 6/1 ٨1٢ ٥٢٤ 9٢9٨ شیراز

 2/9 2/8 2/8 3٤٠ ٢9٧ ٤٨٧ فراشبند

 3/0 4/0 3/4 3٤٧ 39٨ ٨٨٥ فسا

 3/5 3/2 3/4 ٥٢٤ ٢٥٧ ٨٨3 فیروزآباد

 3/6 2/4 3/1 ٥31 9٧٧ ٨٢٨ قیرو کارزین

 6/4 4/3 5/6 ٨٨٠ 33٨ 99٠٨ کازرون

 1/1 1/0 1/1 933 ٧9 ٢9٥ کوار

 1/0 1/7 1/3 991 93٨ ٢٤٤ گراش

 6/6 13/9 9/5 ٨1٥ 9٠1٥ 9٧٧٧ الرستان

 2/6 4/3 3/3 39٤ 331 ٨٤٥ المرد

 6/8 5/2 6/1 ٧9٨ ٥٠٧ 9٢٢٤ مرودشت

 8/8 2/5 6/3 9٠٨٤ ٢٠٠ 9٢٨٤ ممسنی

 1/4 2/2 1/7 9٨9 9٨٠ 3٥9 مهر

 6/7 5/4 6/2 ٧9٠ ٥٢3 9٢33 ریز نی

 9313سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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 استان های راهتراکم  -4

 کیلوتتر 1/58 وراور و غیر روستایی  روستایی)استان فار   های راهتراکم ک   ،5191 در سال

 و 7/9 ،روستایی های راهتراکم  هوچنین کیلوتترتروع ت احت استان ووده است. ص( یکوه ازای 

 ووده است.کیلوتترتروع ت احت استان  ص( یک در کیلوتتر 6/8، روستایی غیر های راهتراکم 

استان نشان  های شررستان  در غیر روستاییو روستایی ها ) راهوررسی تراکم ک  

رستم، ترودشت، ارسنجان، سپی(ان و کازرون وه ترتیب وا  های شررستانکه  ده( تی

را وه خود  ها راهک  درص(، ویشترین تراکم  2/28و  8/29، 9/29، 1/11، 11تراکوی وراور 

 .ان( دادهاختصاص 

 ترر،  ،سپی(ان، ترودشت های شررستاننیز  روستاییغیر  های راهتراکم  ازنظر

درص( دارای  5/9و  1/9، 7/9، 55، 2/55وه ترتیب وا تراکوی وراور  استربانو  ارسنجان

 .ان( وودهویشترین تراکم 

و  تو نی ستم، ترودشت، ارسنجان،ر های شررستان ،روستایی های راهتراکم  ازنظر

 .ان( وودهارای ویشترین تراکم درص( د 9/57و  59 ،8/21، 1/22، 61وا تراکوی وراور  کازرون

  .6م(ول )
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 9313های استان فارس به تفکیک شهرستان در سال  تراکم راه – ٥جدول 

 استان /شهرستان
 مساحت شهرستان

 (کیلومترمربع)

 درصد(ها ) راهتراکم 

 روستایی های راه غیر روستایی های راه ها راهمجموع 

 9/8 6/4 16/3 9٢٢٨٠٧ کل استان

 3/4 7/1 10/5 ٤٨٥٨ آباده

 20/6 9/3 29/9 9٥31 ارسنجان

 12/1 9/1 21/2 911٥ استهبان

 6/4 4/4 10/8 ٨9٥٨ اقلید

 6/0 5/3 11/3 ٥٨1٨ بوانات

 8/8 5/7 14/5 9٨٨3 پاسارگاد

 10/2 7/0 17/2 ٤٨3٨ جهرم

 5/9 6/6 12/5 9٤13 خرامه

 5/3 8/5 13/8 ٢٨٠٢ خرم بید

 5/9 4/4 10/4 ٥٥9٤ خنج

 10/4 5/1 15/5 ٨٤٨٠ ابدار

 43/0 7/0 50/0 9٠3٠ رستم

 3/8 3/2 7/0 ٥٤٧9 دشت زرین

 18/7 11/0 29/7 ٢٧31 سپیدان

 9/7 6/9 16/6 9٨٠٧ سروستان

 13/1 7/0 20/1 ٨٠٥1 شیراز

 7/2 4/5 11/7 ٥٧٤٨ فراشبند

 8/5 7/5 16/1 ٥91٨ فسا

 11/9 7/0 18/9 3٤٤1 فیروزآباد

 12/9 5/5 18/5 331٤ قیرو کارزین

 18/9 8/3 27/2 ٥٠٨٥ کازرون

 12/3 7/5 19/8 9٠٧3 کوار

 6/6 7/5 14/0 9٧9٤ گراش

 5/6 7/7 13/4 9٥9٥٢ الرستان

 8/0 8/7 16/7 319٤ المرد

 22/3 11/2 33/5 3٨٤٨ مرودشت

 19/0 3/6 22/6 ٤٨٠9 ممسنی

 9/9 9/8 19/7 9٨٢1 مهر

 7/5 3/9 11/4 9٠٨٧٨ ریز نی

 9313سال  – فارسامه آماری استان مأخذ: سالن 
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 ای جاده ونقل حمل -5

 جابجایی مسافر -1 -5

هازار نفار    9118 ،، تم(اد ت افران ماوجا ش(ه در درون استان فاار  5191در سال 

ت اافران درون   .اسات  یافته کاهش درص( 5/19وراور ، 5192ووده است که ن بت وه سال 

ار دساتااه وساای  نیلیاه عواوتی شاات       هز 797، توسط ح(ود 5191سال در استانی 

 .ان( ش(هو سواری ماوجا  وو  تینیاتووو ، 

هزار دساتااه وساای  نیلیاه     251هزار نفر ت افر توسط  1911، تم(اد 5191در سال 

کاه   انا(  کارده کشور )و یا وا مکس ، ت اافرت   های استانعووتی از استان فار  وه سایر 

 .است یافته افزایش درص( 8/1وراور  ،5192 ن بت وه سال

 1/22درص( از سافرهای درون اساتانی توساط ساواری،      1/19، وراور 5191در سال 

، یادشا(ه است. در سال  گرفته انجام وو  تینیدرص( توسط  2/57درص( توسط اتووو  و 

درص(  7/6درص( توسط سواری و  1/28توسط اتووو ،  استانی وروندرص( از سفرهای  89

 است. گرفته انجام وو  تینیتوسط 

 9/27درص( از ت اافران درون اساتانی توساط اتوواو ،      1/67وراور  5191در سال 

 درص( 9/91. هوچنین ان( ش(هدرص( توسط سواری ماوجا  8/22و  وو  تینیدرص( توسط 

درصا( توساط    8/1توسط اتوواو ،  از استان   ش(ه خارجیا )وه استان  واردش(هت افران 

  8و  1م(اول ) .ان( ش(هماوجا  وو  تینیدرص( توسط  1/1سواری و 

 
 ای جادهدرون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری  جاشده جابهتعداد سفر و مسافران  -٤جدول 

 سال
 (هزار نفر) جاشده جابهتعداد مسافران  (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 سواری بوس مینی اتوبوس جمع سواری بوس مینی اتوبوس جمع

93٧٤ 9٠٨٢ 3٥٠٥ ٢٨٠ ٧٧ 93٥9٨ ٧3٥٨ ٥٢3٨ 9٥3٧ 

93٧1 9٢3٥ 3٠٨ 399 ٨9٨ 9٤٥33 ٨3٤٨ ٨٠31 ٢٥٢٥ 

931٠ 9٢ ٢٨٨ ٠٧٤99 ٨٠1 9٢٤3٨٥٨٨ ٨ 3٨٨9 ٢٥٠1 

9319 9٢3٧ 3٨9 91٨٨٢ ٥ 9٥٨11 ٧٧3٨ 3٢1٢٨٨ ٢9 

931٢ 9٢٧٧ 3٨٨ 9٨٢٥ ٧٧ 9٧٨٢ ٥٧٤٨9 3٢93 3٠٢3 

9313 ٧1٢٠٠ ٧ 9٤ ٨٥3٥ 133٥٤ ٨3٢٨ ٢1٢ ٤9٠1 

م سه

 )درصد(
9٠٠ 3/٢ ٢٢/9٤/٤ ٧1 9٤/٥٧ ٠٠ 1/٨/٢٢ ٢٧ 

 9313سال  ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس
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 ای جادهتوسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری  استانی برون جاشده جابهتعداد سفر و مسافران  -٨جدول 

 سال
 (هزار نفر) جاشده جابهتعداد مسافران  (هزار دستگاه)تعداد سفر 

 سواری بوس مینی اتوبوس جمع سواری بوس مینی توبوسا جمع

93٧٤ 9٨٤ 9٥٥ ٥ ٢٧ 3٥1٤ 3٢٨1 ٤9 9٨٤ 

93٧1 ٢3٠ 9٥٠٨٧ ٨٥ ٤ ٨٠ 3٨39 ٢٤٨ ٧٠ 

931٢ ٠9٥ 9٤9 ٤٨ ٨ 31٤٥ 3٨3٢ ٧٤ ٨3٢ 

9319 ٢٠٥ 9٥9 ٤٨ ٨ 3٨٨٧ 3٥٤9 13 ٢٢3 

931٢ ٢93 9٤٢ 9٤ ٠9 3٧٧9 3٤9٢ 93٢ ٨33 

9313 ٢9٠ 9٥٤ 9٤٤ ٠ 31٠3 3٤٥٨ 93٢ ٨9٧ 

سهم 

 )درصد(
9٨ ٠٠1 ٧/٥ 3/٢٨ 9٠٠ 1/1٤ ٠/3 ٨/٤ 

 9313 سال ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

توزیااع شررسااتانی تجوااوع ساافرها و ت ااافران درون و   ازنظاار، 5191 در سااال

 ،نفار ت اافر   7616111تورد سفر و  867228، شررستان شیراز وا دارا وودن استانی ورون

را واه   اساتانی  وارون درص( از تجووع ت افران درون و  8/81و  سفرهادرص( از ک   8/17

  7و  8)م(اول . خود اختصاص داده است
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 9313در سال و شهرستان  استانی برونو مسافر جابجا شده به تفکیک درون و  شده انجامتعداد سفر  –٨جدول 

 شهرستان
 استانی برون درون استانی جمع

 افرمس سفر مسافر سفر مسافر سفر

 31٠٢٤1٢ ٢٠1٤9٤ 133٨9٠٧ ٧1٨٨٧1 93٢3٧٨٠٠ 99٠٨٢٠٥ کل استان

 ٨٠٥1٧ ٢٨٤٧ 9٥٠٨3٨ 9919٨ ٢٠993٤ 9٥٤٨٥ آباده

 91٤٥ ٥1 9٢٨٨1٨ 9٥٠٨1 9٢1٨٤٠ 9٥9٢٧ ارسنجان

 9٤٥٥3 ٥9٢ 9٨3٧9٧ 9٨٥٢٥ 9٧1٢٨9 9٨٧3٨ استهبان

 ٥٥٠٥3 ٢٠٠٢ 9٠٢٠٨٧ ٨٢91 9٥٨9٢9 ٧٢٢9 اقلید

 ٨٥9٠ 3٨9 ٥٨٧9٠ 3٨٢٧ ٤3٢٢٠ 3111 بوانات

 ٥1 ٤ 3٠3٠3 ٨1٨٠ 3٠3٤٢ ٨1٨٤ پاسارگاد

 ٥٨9٨1 ٢9٢٨ ٢1٧٠٨٢ ٢1119 3٥٥٢39 3٢99٨ جهرم

 9٨٠ ٥ 9٢٢٢٥ ٢٥٨٤ 9٢3٧٥ ٢٥٨1 خرم بید

 ٢٠1 99 9٧٠9٢ ٥٧٤٨ 9٧٢٢9 ٥٧٨٧ خنج

 31٢31 9٧٢٠ ٥39٨1٠ ٢3٢٤9 ٥٨٠1٢1 ٢٤٠٨9 داراب

 ٤3٥٤ 93٥ ٢٤9٢٨ 9٥٨٤ 3٠٥٨9 9٨٠1 دشت زرین

 3٨٥٠ 93٨ 9٤٨٨٨1 ٢3٢٨٧ 9٨9٤91 ٢3٥9٤ پیدانس

 ٤91 3٠ ٨9٤٤٢ ٨٠9٨ ٨٢٠٨9 ٨٠٥٨ سروستان

 391٨٤13 9٨٨٨19 ٤٢3٨٨٤٨ ٥٧٠٤3٤ ٧٥3٥3٤٠ ٨٥٧٢٢٨ شیراز*

 ٥٤٤٨ 3٥3 ٥٨٨٠1 ٥٨39 ٤٢٢٨٤ ٥1٨٥ فراشبند

 ٢٨٥٧٨ 93٤٨ ٢1٤1٧1 339٨٨ 3٢3٥٨٨ 3٥٤3٢ فسا

 ٥٨٨3 ٥٠٢ ٢٢٨٥9٤ 3119٨ ٢3٢٠٨٧ ٥٠391 فیروزآباد

 ٧9٧ ٢1 ٨٤3٢٥ 9٥٥3٧ ٨٨9٥٢ 9٥٥٨٨ قیروکارزین

 9٠٨9٨9 ٥9٨1 ٢3٨٤٤3 931٧1 3٥٢٨9٥ 9٧9٨٧ کازرون

 ٥٠٤ ٢3 9٤٠٤٢٧ ٧٧٨٨ 9٤٠133 ٧٧٧1 کوار

 ٨3٧٨٨ ٢٢٨3 9٠9٠٠٧ ٨٨1٨ 9٨٥٧٧٤ 11٨٠ گراش

 3٠٥٥3 ٢19٤ 91٨٢٨٢ 9٨٥٨٢ ٢٢٨٨9٤ ٢٠3٧٨ الرستان

 99٤٢31 ٤9٧٨ 9٤191٥ 9٢٥9٢ ٢٨٥٥33 9٨٤1٧ المرد

 ٧3٧٨ 39٨ ٨9٤19٤ 1٨٨٢٥ ٨٢٥3٠9 1٧٠٥٠ مرودشت

 ٨3٨٢1 99٧٧٨ ٥19٥1 3٤3٨ 99٢٨٨٧ 9٤٥٢٢ ممسنی*

 ٢٨٧٥ ٨٨ ٢٠3٨٤ 1٥٨ ٢3٠٤1 9٠9٥ مهر

 ٤٢٧٨3 3٠1٠ 9٧٨933 9٠٨٧٠ ٢٥٠٠٠٨ 93٧٨٠ ریز نی
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 9313( در سال استانی بروندرون استانی و ) جاشده جابهو مسافر  شده انجامتعداد سفر  -٧جدول 

 شهرستان
بوس مینی اتوبوس جمع  سواری 

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 ٢3٢٨9٢٧ ٤٧٧1٠٨ ٢٧3٢3٨1 9٨3٥13 ٧٠٨1٢٠3 3٥٥٧٠٤ 93٢3٧٨٠٠ 99٠٨٢٠٥ استان کل

 ٢3٨93 ٤13٢ ٨٢111 ٥3٨3 9٠٥٥٢3 ٥٢٨1 ٢٠993٤ 9٥٤٨٥ آباده

 3٤٨9٠ ٧1٥٥ ٠ ٠ 131٥٠ ٤9٧٥ 9٢1٨٤٠ 9٥9٢٧ ارسنجان

 ٢٨٤٨٨ ٨1٢9 9٥٠٧٢ 1٨٠ 9٥٨٨٠٢ 11٤٤ 9٧1٢٨9 9٨٧3٨ استهبان

 ٥9٨٤ 9٠٢3 ٤٠1٧3 3٢٢٢ 1٠1٨3 31٨٨ 9٥٨9٢9 ٧٢٢9 اقلید

 ٢٢٠٠ ٤٥٧ 1٨٨ ٤٤ ٤٠٠٥٥ 331٨ ٤3٢٢٠ 3111 بوانات

 ٢٨٨3٠ ٨٨٧3 3٤٤٠ ٢1٠ ٨٢ ٢ 3٠3٤٢ ٨1٨٤ پاسارگاد

 ٤٧٨٢٨ 9٨٨٧٨ ٥3٢٠٠ ٢٨٢٧ ٢٥٢3٠٤ 9٢٧٠٢ 3٥٥٢39 3٢99٨ جهرم

 ٨9٨٨ 9٨٧٤ ٢٢٨٢ 9٥٢ ٢13٤ ٤٥٢ 9٢3٧٥ ٢٥٨1 بید خرم

 9٢91٤ ٥3٨3 3٠٨ ٢٧ ٤٨٢٠ ٥٨٨ 9٧٢٢9 ٥٧٨٧ خنج

 9٧9٧ ٥93 ٢3٥1٥٨ 9٥9٨٤ ٢3٥9٨٥ 9٠٥13 ٥٨٠1٢1 ٢٤٠٨9 داراب

 ٠ ٠ ٠ ٠ 3٠٥٨9 9٨٠1 3٠٥٨9 9٨٠1 دشتزرین

 ٨1٨9٠ 9٧٤٨٧ ٨1٨٢٢ ٥3٢٥ ٢٢٠٧٨ ٤93 9٨9٤91 ٢3٥9٤ سپیدان

 9٠٤13 ٢٨٤9 31٨٨٨ ٢٤٨٨ ٢9٨99 ٧9٧ ٨٢٠٨9 ٨٠٥٨ سروستان

 93٢1٨٤٤ 33٢113 9٥9٨٧٠٨ ٧3٥٥9 ٤٨٧٨٨٧٧ ٢39٨1٢ ٧٥3٥3٤٠ ٨٥٧٢٢٨ شیراز

 93٥٨٧ 33٨1 ٤٧٨٥ ٥٤9 3٢193 99٥٥ ٤٢٢٨٤ ٥1٨٥ فراشبند

 ٨٥199 9٧19٨ 3٥٥٠9 ٢9٢٠ ٢9٥9٨٥ 93٥1٤ 3٢3٥٨٨ 3٥٤3٢ فسا

 9٥٥9٢٠ 3٨٤٤٠ 3٨٥٠٢ ٢٢9٨ ٤9٤٤٨ 9٤٤3 ٢3٢٠٨٧ ٥٠391 فیروزآباد

 ٤993٥ 93٠3٢ 9٠٢1٠ ٨٤3 9٥٨9٧ ٨٧٢ ٨٨9٥٢ 9٥٥٨٨ قیروکارزین

 ٢٠13٨ ٤٤1٨ 9٧99٧ 9٥٧٠ 3٠3٨٨٠ 99٠19 3٥٢٨9٥ 9٧9٨٧ کازرون

 ٢1٠٧ ٨٢٨ 9٥٧٠٢٤ ٧9٨٢ ٠ ٠ 9٤٠133 ٧٧٧1 کوار

 9٨9٥9 ٥33٤ ٢9٢٢٥ 9911 9٢٨٤٢٠ ٥٥3٨ 9٨٥٧٧٤ 11٨٠ گراش

 3٨٤9٢ 11٢٨ ٥٠٨99 ٥993 9٤٠٤1٢ ٨3٥٧ ٢٢٨٨9٤ ٢٠3٧٨ الرستان

 31٠٤ 9٢٠٢ 9٢٠٠9٤ 1٤1٥ 9٤٠٤93 ٨٧٠٢ ٢٨٥٥33 9٨٤1٧ المرد

 ٢1٨٢9٠ ٨3٧٢1 ٥٠٥٢9٢ ٢3٤1٥ ٢٢٧٨1 ٨9٨ ٨٢٥3٠9 1٧٠٥٠ مرودشت

 ٤٢٠٤٨ 939٠9 1٠31 ٤٤9 ٤9٨٧3 9٨٨٠ 99٢٨٨٧ 9٤٥٢٢ ممسنی

 ٠ ٠ ٨٠ ٤ ٢٢111 9٠٠1 ٢3٠٤1 9٠9٥ مهر

 ٢٨3٧ ٨٧٠ 3٥٥٧٨ 3٠٨٠ ٢٠٢٨٧9 9٠٠3٠ ٢٥٠٠٠٨ 93٧٨٠ ریزنی

 شهرستان رستم در شهرستان ممسنی منظور شده است آمارشهرستان خرامه در شهرستان شیراز و  آمار*

 9313سال  –مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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 جابجایی بار -5-2

 9822179در استان فار  وراوار   درون استانی ، تجووع وار ماوجا ش(ه5191در سال 

 56268181از استان،  ش(ه خارجوزن وار و تن  52196191استان،  وه واردش(هوزن وار ، تن

 . 9م(ول ) وده استو تن

، ازنظر توزیع شررستانی وار ماوجا ش(ه، شررستان شیراز وا دارا واودن  5191 در سال

از اساتان و   ش(ه خارجدرص( از حجم وار  9/21درص( از حجم وار درون استانی،  2/15سرم 

را  یادش(ه های شاخص از حیثوه استان، ویشترین سرم  واردش(هدرص( از حجم وار  2/12

 . 9م(ول )استان وه خود اختصاص داده است  های شررستاندر وین 
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 واحد: تن         9313در سال  ای در استان جاشده توسط نقلیه باری عمومی جاده وزن بار جابه -1جدول 

 جابجایی درون استانی شهرستان و سال
 استانی برونجابجایی 

 ورودی خروجی

 9٢٠1٥٠13 9٥٢٥٨٤٨٤ 1٨٢٢٠٧1 کل استان

 ٤9٥1٧3 ٢٤٥٠٧3٥ ٤٨٢3٨٤ آباده

 ٥9٤9٤ ٤٨1٨3٥ 9٧٧٠٧٥ ارسنجان

 ٨3٨3٠ ٨٨3٢٨ 3٢3٤٨٥ استهبان

 ٢٥٥٨٨٨ 91٤٨3٨ ٧٥٨91 اقلید

 ٧٨11٠ ٧٨1٠٠ ٢٨٨93 بوانات

 1٠1٨9 9٧9٨9٢ ٢٤3٢٤ پاسارگاد

 ٤1٢1٧3 ٢٧٥٨1٨ ٧٨19٧ جهرم

 9٠٠٤٨٨ ٨٢٧٨٧٠ ٢٥٨٠٢٤ بید مخر

 3٧٨1٤ 3٨91٧ ٢3٠٨٠ خنج

 33٤٨٨٨ ٤٨391٧ ٧٠٤٢٠٨ داراب

 ٤99٠ 1٧٥٨٨ 3٢٠٨٢ رستم

 9٤٧٨٨ ٢٤٥٠٥ 9٠٨٠٢ دشتزرین

 9٠٨٢9٨ 3٠9٨٢٨ 9٥٨٧٨9 سپیدان

 ٥3٥٧٧ 9٠9٨99 33٠9٠ سروستان

 ٨39٧٠99 ٢1٨٠٨3٥ 3٠3٥٢99 شیراز

 ٨٨9٨1 9٥٢٥٢٢ 1٧٠٧٨ فراشبند

 ٢9٠3٨٠ 9٥٢٠٥٨ 93٢3٨٥ فسا

 9٨٤٥٠3 9٨9٨٥3 933٠3٢٨ فیروزآباد

 3٨٧9٥ 19٨99 3٢٨٥٠ قیروکارزین

 ٧٢91٧٥ ٧9٤٥33 ٢1٠٧٢3 کازرون

 9٢9٧٢٠ ٨٢٠139 ٨9٥٨٥٢ کوار

 93٨٤1٥ ٢٥3٤9 ٢٢٢٨1 گراش

 ٥٨٨1٨٢ ٢39٧9٨ 9٨11٠٤ الرستان

 ٢٧٤٨٠9 ٧3٤٨٠٨ 91٤1٢٨ المرد

 ٨99٧٨٠ 9٨٧٢٢3٤ ٤٨٠٨٤٥ مرودشت

 ٢31٨٤٠ 9٠1٥٠1 ٨٢٨91 ممسنی

 ٢3٥٨٠ 3٠٨٠٧ 3٨1٨٠ مهر

 ٢٨٥٨٢٠ ٤٧٨٥13 ٥33٠٠٨ ریزنی

 شررستان خراته در شررستان شیراز تنظور ش(ه است آتار* 

 5191سال  –تأخذ: سا ناته آتاری استان فار  
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 هوایی ونقل حمل -6

 مسافر جایی جابه -6-1

هواپیواایی داخلای در    های شرکت ت افر توسطنفر  2171111، موماً 5191در سال 

وراوار   5192که ن بت وه سال  ان( ش(هماوجا استان  های فرودگاهپروازهای داخلی از طریق 

نفر ت افر )وا(ون   111268، موماً 5191هوچنین در سال  .است یافته افزایشدرص(  6/6

استان وه سایر کشورها ت افرت کرده )و یاا واا مکس از    های فرودگاهاحت اب حجاج ، از 

 افزایشدرص(  25وراور  5192  که ن بت وه سال ان( نوودهایر کشورها وه استان ت افرت س

 .ده( تینشان 

 اساتان )در  هاای  فرودگااه ، تجووع ت افرین ورودی و خرومی واه/از  5191در سال 

نفر ووده کاه ن ابت واه     2178198  و(ون احت اب حجاج ا وللی وینداخلی و  پروازهای

 . 55 و 51)م(اول  ده( تینشان  افزایشص( در 1/8وراور  5192سال 

هاای اساتان    نفر ت افر )حجااج ، از فرودگااه   8711، موماً 5191هوچنین در سال 

  انا(  ورگشاته  سفر حجت افرت کرده )و یا وا مکس از  زیارت خانه خ(ا )حج توتع  قص( وه

  .52)م(ول  ده( درص( افزایش نشان تی 6/57وراور  5192که ن بت وه سال 

 
  حمل شده در پروازهای داخلی و بار مسافر تعداد پرواز و تعداد-9٠جدول    

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

93٧1 9٠٢٨٥ 9٠٢٨٠ 9٠3٨٢٨٧ 9٠9٠3٠٨ 1٧ ٢٥٧9٢9 

931٠ 9٠٨٨1 9٠٨٨٤ 9٠٢٨٤٤٨ 111٧ ٠٨٨33٧٥٢٧ ٨ 

9319 9٠1٢٥ 9٠1٢٧ 9٠9٤٠19 9٠9٤٢٨1 ٧9٧٧٧ ٧٢9 

931٢ 9٠1٨٤ 9٠1٨1 113٨٧9 9٠٠9٨9٨ ٧13٧ ٥3٠٨ 

9313 9٠٤٤٠ 9٠٤٥٧ 9٠٥19٤٥ 9٠3٥91٧٤ ٨99 ٧٠٠1 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
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 حجاج( استثنای به) المللی بینحمل شده در پروازهای  و بار مسافر تعداد پرواز و تعداد-99دول ج     

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر اد پروازتعد

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

93٧1 9٧٠٤ 9٧٠٧ 9٧٤٤11 91٥٠٠9 3٧31 ٥٠99 

931٢٢٨ ٠1 ٢ ٢٢٨٢993٢ ٨٨9٥٤33 ٥٥٨1 ٥٨٨٧ 

9319 ٢٢9٢٢ ٠9٢ 9٧٧٧1٠ 91٥٥٤ ٥٢٥٨ ٨٢٨٨9 

931٢ ٢3٢ ٠٧3٠1 ٢٠٤٥39 ٢9٥٨٨٢ ٥٤٨٨ ٠٥٢٢ 

9313 ٢٨٥3 ٢٤٠ ٢٨٥٤313 ٤٤ ٢٤٢٧٤٥3٤ ٧3٢3 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 حج تمتع حمل شده  و بار مسافر تعداد پرواز و تعداد-9٢دول ج    

 تعداد پرواز سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی

93٧1 ٤ ٢٨39٢ ٤٢٢٧ ٨39 19 

931٥ ٤٠٠٠ ٢٥ ٠1٧ ٢٥٥ ٨٤9 

9319 9٥٠٨ ٧9 ٥٠٨9 9٨٢ ٧٨ 

931٢ 9٧ 3391 3٢1٨ 9٨9 ٥1 

9313 9٧ 31٥1 3٧٧٥ 919 93٧ 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
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 ابراتـپست و مخ

مهمی از  های بخش عنوان به. پست و مخابرات اند نهادهحاضر را عصر ارتباطات نام عصر 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به  های فعالیتارتباطات نقشی اساسی در تسهیل 

 یها سال. در روند میتوسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار  زیربنایو  دارند عهده

این دو مقوله در تسهیل روابط انسانی روندی رو به رشد و فزاینده داشته  کارگیری بهاخیر 

 است.

 

، برخی محیطی زیست های آلودگیمبادالتی، کاهش بار ترافیکی و کاهش  های هزینهکاهش 

 از پیامدهای مثبت استفاده از این دو وسیله ارتباطی است.

خدمات سریع، کارا و  ارائها کشور در راستای استان فارس در چند سال اخیر همگام ب

 اساسی برداشته است. های گامجدید در این دو بخش،  های آوری فناستفاده از 

 

 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                              
 

 

312 

 پسـت -1

 پستی رسانی خدماتمـراکز  -1-1

اداره کل و یا اداره در استان فارس به ارائه خدمات پستی  33، تعداد 1232در سال 

، تعداد دفاتر 1232است. در سال  ، تغییری نداشته1233 که نسبت به سال اند بودهمشغول 

، 1233که نسبت به سال  واحد بوده 1و  12در استان به ترتیب  یپستی شهری و روستای

 233برابر  1232استان در سال  پیشخوانهمچنین تعداد دفاتر . است ییری نداشتهتغ

، 1232 است. در سال شتهدرصد افزایش دا 7/8، برابر 1233که نسبت به سال  واحد بوده

 تغییری 1233واحد بوده که نسبت به سال  103پستی استان برابر  های نمایندگیتعداد 

دفاتر  و روستایی و پستی شهری های صندوقتعداد  ،1233همچنین در سال . نداشته است

 (1جدول ) ( نیز تغییری نداشته است.LCTپست و مخابرات روستایی )
 

 

 برداری بهرهای پستی مورد تعداد واحده-9جدول  

 شرح

 سال 
 9313سال  9311سال 

 درصد تغییرات طی دوره

13-9311 

 0 11 11 اداره کل و اداره

 دفتر پست
 0 93 93 شهری

 0 9 9 روستایی

 7/8 911 951 دفتر پیشخوان دولت

 0 901 901 نمایندگی پستی

 صندوق پستی
 0 944 944 شهری

 0 384 384 روستایی

 591 591 0 (LCTروستایی )ست و مخابرات دفتر پ

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 توسط اداره پست استان جاشده جابهانواع مرسوالت پستی  -1-2

، ها نامهکه شامل  در استان جاشده جابه، تعداد کل مرسوالت پستی 1232در سال 

مرسوله بوده که نسبت به سال  12933322برابر  باشد میو امانات  ها بستهمطبوعات، 

 درصد برخوردار بوده است. 8/73، از رشدی معادل 1233

مرسوله  12213973، معادل درون استانی صادرشدهتعداد مرسوالت پستی  ،1232در سال 

 ،1232در سال  .درصد داشته است 1/119برابر  افزایشی، 1233بوده که نسبت به سال 

بوده که نسبت به مرسوله  1123739 معادل استانی نبرو صادرشدهتعداد مرسوالت پستی 

مرسوالت پستی ، تعداد 1232درصد داشته است. در سال  2/23کاهشی معادل  ،سال قبل

 ،مرسوله بوده که نسبت به سال قبل 20273برابر  به مقصد خارج از کشور صادرشده

 درصد داشته است. 2/22برابر  افزایشی

 
 پستی جابجا شده توسط اداره پست استان فارس تعداد انواع مرسوالت -3جدول 

 9313سال  9311سال  انواع مرسوالت
 درصد تغییرات

13-9311 

 9/994 93591471 4155999 درون استانی صادرشدهمرسوالت پستی 

 -5/31 9991714 9100158 استانی برون صادرشدهمرسوالت پستی 

 3/95 30971 10179 به مقصد خارج از کشور صادرشدهمرسوالت پستی 

 8/71 99411159 8977070 جمع

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  
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 مخـابرات -2

 ثابت های تلفن -2-1

شماره بوده  1828102ثابت منصوبه در استان فارس معادل  های تلفن، تعداد 1232در سال 

 های تلفن درصد داشته است. همچنین تعداد 3/2برابر  افزایشی ،1233که نسبت به سال 

درصد به  1/2برابر  با افزایشی 1233شماره در سال  1220332ثابت مشغول بکار استان از 

 است. تغییریافته ،1232شماره در سال  1287337

که میزان این  درصد محاسبه گردیده 2/22، ضریب نفوذ تلفن ثابت برابر 1232در سال 

سهم برخورداری  ،ذ تلفناست. ضریب نفو بهبودیافته، 1233شاخص نسبت به سال 

 (2)جدول  .دهد میجامعه را از تلفن نشان  جمعیت یک

 
 وضعیت ارتباطات تلفن ثابت استان -9جدول 

 سال

 شرح
 9313سال  9311سال 

-13درصد تغییرات طی دوره 

9311 

 1/3 9898909 9778031 تلفن ثابت منصوبه

 9/3 9587117 9590115 تلفن ثابت مشغول بکار

 - 5/33 85/31 تلفن ثابتضریب نفوذ 
 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 

 

 وضعیت ارتباطات سیار استان -2-2

 2200039به  1233شماره در سال  2109132همراه مشغول به کار استان از  های تلفنتعداد 

 ،1233-32طی دوره  موردبحثاست. نرخ رشد متغیر  یافته افزایش ،1232شماره در سال 

درصد بوده است. بدیهی است هر چه ضریب پوشش مخابراتی باالتر باشد،  3/7برابر 

بوده و روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی را شتابان  تر سریعگردش اطالعات 

درصد در سال  3/33به  1233درصد در سال  9/87. ضریب نفوذ تلفن همراه از کند می

استان تحت پوشش  موجود شهر 103تعداد  ،1232است. در سال  یافته افزایش ،1232

 (2جدول ). اند بودهتلفن همراه 

 
 



 

 

 

 317 پست و مخابرات

 وضعیت ارتباطات سیار استان -5جدول 

 سال

 شرح
 9313سال  9311سال 

 درصد تغییرات

 9311-13طی دوره 

 1/7 9900014 9904919 تعداد تلفن همراه مشغول به کار

 - 1/11 4/87 (درصد)ضریب نفوذ تلفن همراه 

 - 901 901 شهرهای تحت پوشش تلفن همراهتعداد 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -2-3

روستا بوده  2230، تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان برابر 1232در سال 

 .تدرصد برخوردار بوده اس 22/0از رشدی معادل  1233که نسبت به سال 

 
 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان -4جدول 

 سال

 شرح
 9313سال  9311سال 

 درصد تغییرات

 9311-13طی دوره 

 35/0 3310 3378 تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 991 آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب

 منابع آب -1

حلقه  14448شامل  11418استان برابر  زیرزمینی های آبمجموع منابع ، 1121در سال 

كه نسبت به سال  چشمه بودهدهنه  9992قنات و رشته  1814چاه عمیق و نیمه عمیق، 

 مقدار تخلیه ساالنه منابع آب، 1121است. همچنین در سال  یافته شافزایاندكی قبل 

درصد  9/2به میزان تنها  قبلبت به سال نس بوده كه مترمکعبمیلیون  8221

 (.1است )جدول  یافته افزایش
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 میلیون مترمکعب      9331-13: ها آنزیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه  های آبمنابع  -9جدول 

 سال
 چاه نیمه عمیق قچاه عمی جمع

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

9331 77797 3773 23292 3479 73349 3974 

9312 74232 1937 23373 3317 73732 2317 

9319 33292 7177 39222 7274 73227 2732 

9312 33292 7133 39222 7273 73227 2732 

9313 33797 7113 39937 7244 73322 2731 
 

 مترمکعبمیلیون       زیرزمینی و ... های آبمنابع -9ادامه جدول 

 سال
 چشمه قنات

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

9331 9722 372 2472 9732 

9312 9727 194 2744 9177 

9319 9777 729 2233 9233 

9312 9777 723 2233 9272 

9313 9737 723 2224 9272 
 1121مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

مین آب أظرفیت ت مکعب ومتر 1191222 استان آب حجم مخازن تصفیه، 1121 در سال

درصد و  2/91به ترتیب  مترمکعب بوده كه نسبت به سال قبل 124211222 ها خانه تصفیه

در  و منابع زیرزمینی همچنین، حجم آب منابع سطحی است. یافته افزایش درصد 2/2

است  یافته افزایشدرصد  9/2درصد و  1/4به ترتیب نسبت به سال قبل  1121سال 

 (.9)جدول 
 

 مترمکعب      9331-13ی استان: ها خانه تصفیهتصفیه آب در  -2جدول 

 سال
 حجم آب خام

 ظرفیت تأمین حجم مخازن
 منابع زیرزمینی منابع سطحی

9331 44323932 291172473 791922 973137473 

9312 42143977 227433323 771122 377972717 

9319 77143311 297377799 733772 373232712 

9312 77142332 233777127 377322 319344371 

9313 49422222 277724222 9923222 317233222 
 1121مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 



 

 

 222 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  875تعداد  0232

صنعتي  هاي کارگاهاد شاغالن کل همچنين، تعداست.  يافته کاهشدرصد  7/8به سال قبل، 

است  يافته کاهشدرصد  0/2نفر بوده که نسبت به سال قبل،  31202، ده نفر کارکن و بیشتر

 (.2و  0جداول )
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 3111-39صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه مدیریت:  های کارگاهتعداد  – 3جدول 

 جمع سال و فعالیت
 نحوه مدیریت

 خصوصی یعموم

3111 476 7 447 

3113 463 1 464 

3131 499 9 491 

3133 431 1 431 

3139 871 4 879 

 347 9 343 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 31 1 31 تولید منسوجات

 1 1 1 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 1 1 1 عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش دباغی و

غیرر مبممرانو و سراخت کراال از نری و مرواد       ) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 حصیری
1 1 1 

 39 1 39 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 11 1 11 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 18 1 18 یکیتولید محصوالت الستیکی و پالست

 339 1 338 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 31 1 31 تولید فمزات اساسی

 11 1 11 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فمزی فابریکی 

 37 1 37 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 38 1 38 برقی های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 8 3 4 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تمویزیون و 

 4 1 4 تولید وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تریمر

 38 1 38 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبممان و مصنوعات 

 1 1 1 بازیافت

 39 1 39 ها فعالیتسایر 

 0232سالنامه آماري استان، سال  مأخذ:

 



 

 

 228 صنعت

طبقات کارکن و نوع فعالیت:  برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  های کارگاهتعداد شاغالن  -9جدول 

39-3111  

 جمع سال و فعالیت
63-31 

 نفر

33-81 

 نفر

و  نفر 311

 بیشتر

3111 69839 33113 8681 94363 

3113 61433 31838 8111 97183 

3131 69317 3376 6831 91668 

3133 63691 3111 8133 94893 

3139 61141 3967 1313 97397 

 31139 3861 9314 39874 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 171 963 399 3963 تولید منسوجات

 1 1 1 1 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

ف چمدان زین و یراق و تولید دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کی

 کفش
1 1 1 1 

غیر مبممانو و ساخت کاال ) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 از نی و مواد حصیری
39 39 1 1 

 981 919 388 417 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 69 69 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 871 1 1 871 ای هسته های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک،  زغالصنایع تولید 

 9481 134 431 1873 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 1911 914 461 6347 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 1936 919 1119 4631 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 617 1 313 494 تولید فمزات اساسی

 9911 838 866 1179 و تجهیزات آالت ماشین جز بهی تولید محصوالت فمزی فابریک

 361 1 974 3933 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 13 13 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 911 379 961 711 برقی های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 3911 46 11 3167 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتمویزیون و تولید رادیو و 

مچی  های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 انواع دیگر ساعت
361 78 41 1 

 767 393 39 111 تولید وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تریمر

 1 81 1 81 ونقل حملوسایل  تولید سایر

 137 71 991 431 نشده در جای دیگر بندی طبقهصنوعات تولید مبممان و م

 1 1 1 1 بازیافت

 0232سالنامه آماري استان، سال  مأخذ:
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 20235833 ،استانصنعتي ده نفر کارکن و بيشتر  هاي کارگاه افزوده ارزش، 0232در سال 

يززان  است. همچنين، م يافته افزايشدرصد  2/5ميليون ريال بوده که نسبت به سال قبل، 

ميليزون ريزال    2383323 ،استانده نفر کارکن و بيشتر  صنعتي هاي کارگاه گذاري سرمايه

 (.3و  2)جداول  است. يافته افزايشدرصد  3/71بوده که نسبت به سال قبل، 

 



 

 

 227 صنعت

 3111-39صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن:  های کارگاهفعالیت  افزوده ارزش -1جدول 

 میمیون ریال

 نفر و بیشتر 311 نفر 81-33 نفر 31-63 جمع الیتسال و فع

3111 39131763 3386718 783811 31616613 

3113 36111118 3634983 136783 33337119 

3131 31113743 3333173 9189197 31847888 

3133 11443317 1618387 1114447 94697131 

3139 14131836 1968111 6691311 91791186 

 31611477 1731148 3939833 38666411 ذایی و آشامیدنیصنایع مواد غ

 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 83313 16173 34494 319391 تولید منسوجات

 1 1 1731 1731 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 1 1 1 1 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان

غیر مبممانو ) پنبه چوبمحصوالت چوبی و  تولید چوب و

 و ساخت کاال از نی و مواد حصیری
418 418 1 1 

 7431 11994 11131 41917 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 8718 8718 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

نفت و  های پاالیشگاهکک،  زغالصنایع تولید 

 ای هسته های سوخت
1393183 1 1 1393183 

 7364411 918934 911994 1638313 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 3143936 31131 911346 3139674 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 1311434 91883 376689 6363711 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 397998 1 11636 938733 تولید فمزات اساسی

و  آالت ماشین جز بهفمزی فابریکی تولید محصوالت 

 تجهیزات
3181414 334736 339374 3493734 

نشده در جای  بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 دیگر
817737 87977 1 681661 

 1 1 7138 7138 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 183319 333616 331939 816711 قیبر های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 999418 3138 31948 968416 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تمویزیون و 

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 مچی انواع دیگر ساعت های ساعت
33887 4117 39791 1 

 366331 33933 9111 381418 تولید وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تریمر

 1 91184 1 91184 ونقل حملوسایل  تولید سایر

 91146 31786 13444 73916 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبممان و مصنوعات 

 1 1 1 1 بازیافت

 0232سالنامه آماري استان، سال مأخذ: 
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نروع فعالیرت و طبقرات کرارکن:      برحسبصنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  های کارگاه گذاری سرمایه -6جدول 

 میمیون ریال            39-3111

 نفر 81-33 نفر 31-63 جمع سال و فعالیت
و  نفر 311

 بیشتر

3111 3111366 373991 313491 3871313 

3113 3134791 366173 393363 3181611 

3131 3461199 113136 81119 3916494 

3133 9193183 163133 343111 3833179 

3139 1686393 479433 431119 9341133 

 3381388 318134 131113 3488713 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 1 9981 636 9447 تولید منسوجات

 1 1 73 73 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

ف چمدان زین و یراق و دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کی

 تولید کفش
1 1 1 1 

غیر مبممانو و ) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 ساخت کاال از نی و مواد حصیری
1 1 1 1 

 31717 -13886 6911 -34431 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 1 1 698 698 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 های سوختنفت و  های االیشگاهپکک،  زغالصنایع تولید 

 ای هسته
61467 1 1 61467 

 983611 611419 94487 436733 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 83831 3611 64799 317731 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 338319 37111 349643 178431 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 388791 1 1788 383671 تولید فمزات اساسی

و  آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فمزی فابریکی 

 تجهیزات
141714 16133 34313 134338 

نشده در جای  بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 دیگر
81416 39717 1 17141 

 1 1 347 347 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 1671 9466 3783 7111 برقی های دستگاهتقال برق و مولد و ان آالت ماشینتولید 

 1617 179 9398 4716 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تمویزیون و 

 های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 مچی انواع دیگر ساعت
36113- 36198- 714 1 

 9943 631 1 9473 یمرتولید وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تر

 1 941 1 941 ونقل حملوسایل  تولید سایر

 39188 1 -819 33671 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبممان و مصنوعات 

 1 1 1 1 بازیافت

 0232: سالنامه آماري استان، سال مأخذ



 

 

 223 صنعت

 جايگاه صنايع استان فارس در كشور -2
 

 دهزد  مي نشان 0232قايسه با کشور در سال مهم صنعتي استان در م هاي شاخصمقايسه 

درصزد   3/2صنعتي کشور  هاي کارگاهصنعتي استان از کل  هاي کارگاهکه نسبت تعداد کل 

کشزور(، نسزبت ميززان     يازدهمدرصد )رتبه  0/2کشور(، نسبت تعداد شاغالن  نهم)رتبه 

 دهزم )رتبه  درصد 0/2ي صنعتي ها فعاليت افزوده ارزشدرصد و نسبت  0/2 گذاري سرمايه

 .بوده استکشور( 
 

 مجوزهای صنعتی -3

 گذاري سرمايه بيني پيشصنعتي با  تأسيسفقره جواز  0550تعداد  0232در سال 

است.  صادرشدهنفر، در استان  21251اشتغال  بيني پيشميليون ريال و  83122111

عداد جواز درصدي در ت 2/02 نشانگر افزايش، 0230مقايسه ارقام فوق با مدت مشابه سال 

درصدي در  3/07و افزايش  گذاري سرمايه بيني پيشدرصدي در  2/33 افزايشصادره، 

 صنعتي صادره تأسيسجوازهاي  . همچنين سهم استان فارس ازبوده استاشتغال  بيني پيش

 (.8)جدول  است يافته کاهشبوده که نسبت به سال قبل درصد  7/3 برابر، 0232کشور در سال 

 
 3111-39     صنعتی صادره در استان و کشور:تأسیس ای جوازه -8جدول 

 نفرواشتغال ) میمیون ریالو) گذاری سرمایه تعداد )فقرهو شرح سال

3111 

 37374 87714661 471 فارس

 683781 114114111 31111 کشور

 1/1 3/4 3/8 درصدوسهم )

3113 

 93376 16989811 311 فارس

 646361 141114711 38336 کشور

 4/6 1/6 9/4 درصدوسهم )

3131 

 13339 41634311 3473 فارس

 646881 139141111 38179 کشور

 1/4 1/7 8/31 درصدوسهم )

3133 

 98173 17673111 3443 فارس

 188318 461198111 38643 کشور

 9/7 1/8 7/31 درصدوسهم )

3139 

 11111 86199111 3113 فارس

 631331 3963149111 33914 کشور

 3/4 1/6 7/3 درصدوسهم )

 0232سال  -صنعت، معدن و تجارت نماگر ماهانهمأخذ: 



 3131سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                                     
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توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صادره  برداري بهره هاي پروانهتعداد  ،0232در سال 

ميززان   اسزت.  يافتزه  افزايشدرصد  5/23که نسبت به سال قبل، فقره بوده  235استان، 

بزوده کزه   نفزر   2222 ، برابر0232در سال صادره  برداري بهره هاي پروانه بر اساساشتغال 

 بر اساس گذاري سرمايهميزان همچنين است.  يافته کاهشدرصد  7/2 نسبت به سال قبل،

که نسزبت بزه سزال     شده گزارشميليون ريال  3537383 ،صادره برداري بهره هاي پروانه

 .(5تا  0ول اجد) است يافته کاهشقبل، 
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توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد  صادرشده برداری بهره های پروانهعداد ت -4جدول 

 )فقرهو 3113-31       نوع فعالیت: برحسبصنعتی  های کارگاه

 3131 3139 3133 3131 3113 فعالیت

 961 316 314 963 964 جمع

 63 98 94 64 81 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 1 1 1 سیگار-ون و تنباکوتولید محصوالت از توت

 1 3 6 3 6 تولید منسوجات

 1 9 9 1 9 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 1 1 3 1 1 کفش تولید آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و و عملدباغی 

غیر مبممانو و ساخت کاال از نی و ) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 حصیریمواد 
7 33 4 31 6 

 6 8 8 6 7 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 3 1 3 1 3 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 9 9 1 1 9 ای هسته های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک  زغالصنایع تولید 

 34 37 31 31 36 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 81 17 11 89 91 کیتولید محصوالت الستیکی و پالستی

 61 13 68 87 46 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 9 3 7 3 9 تولید فمزات اساسی

 34 3 31 99 93 تجهیزات آالت ماشین جز بهفمزی فابریکی  تولید محصوالت

 31 7 4 31 38 نشده درجای دیگر بندی طبقه و تجهیزات آالت ماشینتولید 

 1 1 1 3 1 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

نشده در  بندی طبقهبرقی  های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 جای دیگر
4 4 9 1 7 

 3 1 1 9 3 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تمویزیون و 

 4 1 9 9 6 مچی های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 1 9 1 3 4 تولید وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تریمر

 1 1 1 9 9 ونقل حملتولید وسایل 

 1 1 4 6 4 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبممان و مصنوعات 

 1 1 1 1 3 مربوطه های فعالیتکامپیوتر و 

 9 1 1 1 1 بازیافت

 

توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بررای ایجراد    صادرشده ریبردا بهره های پروانهتعداد  -4ادامه جدول 

 3131نوع فعالیت:  برحسبصنعتی  های کارگاه

 3131 فعالیت

 4 استخراج سایر معادن

 3 تولید انرژی

 8 مسافرتی های آژانس های فعالیت ؛ونقل حملپشتیبانی و کمکی  های فعالیت

 38 خدمات مهندسی های فعالیتسایر 

 3131مه آماری استان، سال مأخذ: سالنا



 3131سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                                     

 
 

222 

 

توسرط سرازمان صرنعت،     صادرشرده  برداری بهره های پروانهصنعتی بر اساس  های کارگاهمیزان اشتغال -7جدول 

 نفر واحد:      3113-31معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 

 3131 3139 3133 3131 3113 فعالیت

 1199 1683 9341 6148 4173 جمع

 743 931 113 3311 399 آشامیدنیصنایع مواد غذایی و 

 1 1 1 1 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 1 8 63 36 991 تولید منسوجات

 1 99 71 1 96 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 1 1 6 1 76 دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق و تولید کفش

غیر مبممانو و ساخت کاال از نی و مواد ) پنبه چوبوالت چوبی و تولید چوب و محص

 حصیری
331 11 311 78 11 

 98 33 74 13 13 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 31 1 37 1 11 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

 1 41 68 17 4 ای هسته های سوختنفت و  های پاالیشگاهکک  زغالصنایع تولید 

 379 311 931 144 681 تولید مواد و محصوالت شیمیاییصنایع 

 166 819 819 3161 168 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 718 3318 434 119 3386 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 1 781 333 1 36 تولید فمزات اساسی

 991 36 319 883 3889 و تجهیزات آالت ماشین جز بهتولید محصوالت فمزی فابریکی 

 149 81 61 917 311 نشده در جای دیگر بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 1 1 1 31 1 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

 16 1 93 84 136 نشده بندی طبقهبرقی  های دستگاهمولد و انتقال برق و  آالت ماشینتولید 

 99 1 1 91 7 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تمویزیون و 

 33 69 93 91 79 مچی های ساعتتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 

 1 33 37 39 614 تولید وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تریمر

 1 1 1 31 91 ونقل حملتولید وسایل 

 43 77 11 91 78 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبممان و مصنوعات 

 1 1 1 1 31 مربوطه های فعالیتکامپیوتر و 

 99 11 1 91 1 بازیافت

 

توسط سرازمان   صادرشده برداری بهره های پروانهصنعتی بر اساس  های کارگاهمیزان اشتغال -7جدول ادامه 

 نفر        3131 صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت:

 3131 فعالیت

 71 استخراج سایر معادن

 3 تولید انرژی

 61 مسافرتی های آژانس های فعالیت ؛ونقل حملپشتیبانی و کمکی  های فعالیت

 993 خدمات مهندسی های فعالیتسایر 

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 



 

 

 222 صنعت

صرادره شرده توسرط     بررداری  بهرره  های پروانه بر اساسصنعتی  های کارگاه گذاری سرمایهمیزان  -1جدول 

 میمیون ریال      3113-31نوع فعالیت:  برحسبصنعت، معدن و تجارت سازمان 

 3131 3139 3133 3131 3113 فعالیت

 6167686 31934937 9138943 1813118 4381818 جمع

 678674 871733 116968 3981144 438893 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 1 1 - - 1 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 1 3488 14368 31881 918331 لید منسوجاتتو

 1 1317 39311 - 143 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زین و یراق 

 و تولید کفش
34731 - 3181 1 1 

غیر مبممانو و ) پنبه چوبتولید چوب و محصوالت چوبی و 

 حصیری ساخت کاال از نی و مواد
33738 68913 17339 71736 998184 

 96173 378968 339171 38911 69111 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 9811 1 14188 1 11316 شده ضبط های رسانهانتشار و چاپ و تکثیر 

نفرت و سروخته    هرای  پاالیشرگاه کک  زغالصنایع تولید 

 ای هسته
9181 37787 84993 91311 3 

 168318 373813 311811 994363 463144 و محصوالت شیمیایی صنایع تولید مواد

 188838 894349 631461 177318 811896 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 3867717 9988738 691633 861114 9441317 غیرفمزیتولید سایر محصوالت کانی 

 1491 8763973 316793 94391 7971 تولید فمزات اساسی

و  آالت ماشرین  جرز  بره ت فمرزی فرابریکی   تولید محصوال

 تجهیزات
181987 933988 913619 111136 979331 

نشرده در جرای    بندی طبقهو تجهیزات  آالت ماشینتولید 

 دیگر
31161 31831 61188 18934 333311 

 1 1 1 631 1 اداری و حسابگر و محاسباتی آالت ماشینتولید 

برقری   های دستگاهو مولد و انتقال برق  آالت ماشینتولید 

 نشده در جای دیگر بندی طبقه
118137 11111 34641 1 41993 

 11161 1 1 1141 1137 و وسایل ارتباطی ها دستگاهتولید رادیو و تمویزیون و 

تولیررد ابررزار پزشررکی و ابررزار اپتیکرری و ابررزار دقیررق و  

 مچی انواع دیگر ساعت های ساعت
81133 8631 11369 16179 89139 

 1 7711 1911 38331 111878 د وسایل نقمیه موتوری تریمر و نیم تریمرتولی

 1 1 1 11118 31111 ونقل حملتولید وسایل 

 87439 11337 34113 38866 93311 نشده در جای دیگر بندی طبقهتولید مبممان و مصنوعات 

 1 1 1 1 811 مربوطه های فعالیتکامپیوتر و 

 99111 38178 1 99811 1 بازیافت

 



 3131سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                                     
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توسرط   صادرشرده  برداری بهره های پروانهصنعتی بر اساس  های کارگاه گذاری سرمایهمیزان -1ادامه جدول 

 میمیون ریال      3131سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 

 3131 فعالیت

 311487 استخراج سایر معادن

 91611 تولید انرژی

 379116 مسافرتی های آژانس های فعالیت ؛ونقل حملپشتیبانی و کمکی  های فعالیت

 916111 خدمات مهندسی های فعالیتسایر 

 3131مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 

 صنعتی های شهرک - 4

کزه  هكتزار بزوده    0200شهرك صنعتي با مساحت  25استان داراي  ،0232پايان سال در 

دهاي صزنعتي و کارگزاهي در   ظرفيت استقرار واحز . است تغييرنيافتهنسبت به سال قبل 

 .اسزت  بزوده نفزر   008031و ظرفيت اشتغال  قطعه 5815 برابر صنعتي استان هاي شهرك

نفزر   22032برابزر   0232در سزال   هزا  شزهرك  اشتغال واحدهاي صنعتي موجزود  ميزان

 ترتيز   ايزن  بزه است.  يافته افزايشدرصد  07به ميزان  ،قبلکه نسبت به سال  شده گزارش

درصد بوده که نسبت به سزال   3/21واقعي به ظرفيت اشتغال در اين سال، نسبت اشتغال 

 هزاي  شزهرك موجزود  امكانات  و شده انجام اقدامات ساير وضعيتاست.  يافته افزايشقبل 

 .است شده ارائه 3 در جدول ،0232 در سال صنعتي استان
 

 

 3131صنعتی آماده واگذاری در استان فارس تا پایان سال  های شهرک -3جدول 

 تمفن همراه تمفن برق آب نشانی شهرک مساحت )هکتارو نام شهرک

    مرودشت–شیراز  جاده 98کیمومتر  19 آب باریک

     شیراز -آباده جاده 8کیمومتر  933 آباده

     شیراز -استهبان جاده 31کیمومتر  11 استهبان

    سورمق جادهمدخل ورودی شهر اقمید از  317 3-اقمید

   -  سورمق-اقمید  جاده 33کیمومتر  78 9-اقمید 

   -  پل فسا دوراهی از شمال 6کیمومتر  66 برمشور

    کیمومتری کمربندی جنوب شیراز 6/1 3617 بزرگ شیراز

     شیراز-صفاشهر جاده 1کیمومتر  361 خرم بید
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 3131صنعتی آماده واگذاری در استان فارس تا پایان سال  های شهرک -3جدول ادامه 

 تمفن همراه تمفن برق آب نشانی شهرک مساحت )هکتارو نام شهرک

     بندرعباس-داراب جاده 3کیمومتر  71 داراب

     شیراز-سپیدان جاده 39کیمومتر  17 3-سپیدان

     فسا از جاده شهر سروستانورودی  64 سروستان

     داراب-فسا جاده 39کیمومتر  311 فسا

     شیراز-میمند جاده 38کیمومتر  34 3-فیروزآباد

     قیر-فیروزآباد جاده 8/9کیمومتر  43 9-فیروزآباد

    اوز-گراش جاده 1کیمومتر  61 گراش

     الر فرودگاه خور روبروی جاده 1کیمومتر  331 الر

     مهر-جاده المرد 3کیمومتر  91 المرد

     مرودشت آباد فتحکمربندی مجاور روستای  63 ودشتمر

     بیضاء-شیراز جاده 91کیمومتر  111 مموسجان

    شیراز-نورآباد جاده 8کیمومتر  11 نورآباد

   -  آباده طشک-نیریز جاده 91کیمومتر  391 غدیرگه-نیریز

    آباده طشک-نیریز جاده 61کیمومتر  81 تنگ حنا-نیریز

 ارسنجان -جاده آباده طشک 6کیمومتر  18 ریز نی- آباده طشک

   مجاور رودخانه شور 61 جهرم

  از شیراز ریز نیورودی  314 شهر سنگ

 اجرا در حال اصفهان -ایزد خواستجاده  9کیمومتر  36 ایزد خواست

   گراش -جاده اوز 9کیمومتر  14 اوز

 اقدام در دست هنگام -جاده قیر 6کیمومتر  78 قیروکارزین

    شیراز -جاده فراشبند 6کیمومتر  337 فراشبند

    شیراز -جاده خرامه 1کیمومتر  37 خرامه

    شیراز -جاده المرد 6کیمومتر  3111 انرژی بر

    شیراز -جاده سروستان 98کیمومتر  738 9سروستان 

     المرد-مهر جاده 8کیمومتر  913 مهر

     سعادت شهر-ارسنجان جاده 9کیمومتر  44 ارسنجان

 -  در دست اقدام شمال شهر کازرون 71 کازرون

  -  داراب -دشت زرینجاده  9کیمومتر  311 دشت زرین

    صفاشهر -جاده سعادت شهر 7متر کیمو 81 سعادت شهر

1/4 فناوری شیراز     کمربندی جنوب شیراز 

11 11 61 18 شهرک 11 4943 جمع

 



 3131سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی گزارش اقتصادی،                                     

 
 

220 

 

 3131صنعتی آماده واگذاری تا پایان سال  های شهرک -3ادامه جدول 

 گاز نام شهرک
سند قابل 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 وقطعه)

اشتغال ظرفیت 

 نفرو)

تعداد واحد 

 بردار رهبه

اشتغال 

 )نفرو

 تعداد واحد

 وساز ساخت

   311 3611 14 3141 1 آب باریک

   991 6111 16 637 33 آباده

   61 811 31 919 6 استهبان

   391 6111 31 333 31 3 - اقمید

  311 9911 1 1 1 - 9-اقمید 

  41 111 1 1 1 - برمشور

   6811 11111 138 39813 3333 بزرگ شیراز

   339 3411 47 491 13 خرم بید

   71 3811 33 986 36 داراب

   71 411 98 111 37 3-سپیدان

   61 3911 33 869 91 سروستان

   31 3811 31 49 8 فسا

   31 3811 1 1 3 3-فیروزآباد

   41 3111 7 16 96 9-فیروزآباد

   81 461 8 61 8 گراش

   991 3711 47 871 81 الر

   11 111 31 331 39 المرد

   81 3111 31 393 33 ودشتمر

   81 9811 93 791 33 مموسجان

   81 881 34 316 4 نورآباد

  367 3911 1 1 3 - دیرگه-نیریز

  46 811 1 77 1 - حنا تنگ-نیریز

 آباده طشک

 ریز نی
  381 9111 1 1 1 

   81 111 31 931 37 جهرم

   378 9811 311 3143 36 شهر سنگ

  31 3111 1 1 1 - ایزد خواست

   61 411 1 1 9 اوز

   11 311 1 1 1 قیروکارزین

  318 3811 1 1 1 - فراشبند

   11 3811 1 1 1 خرامه

  611 91111 1 1 1 - انرژی بر

  181 38111 1 1 1 - 9سروستان 

  981 8111 1 1 3 - مهر

  71 3111 1 1 1 - ارسنجان



 

 

 227 صنعت

 3131صنعتی آماده واگذاری تا پایان سال  های شهرک -3ادامه جدول 

 گاز نام شهرک
سند قابل 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 وقطعه)

اشتغال ظرفیت 

 نفرو)

تعداد واحد 

 بردار رهبه

اشتغال 

 )نفرو

 تعداد واحد

 وساز ساخت

  48 3111 1 1 1 کازرون

 11 3811 1 1 1 - دشت زرین

 88 181 1 1 3 - سعادت شهر

  98 111 1 1 1 فناوری شیراز

 استان فارس صنعتی های شهرکشرکت مأخذ: 

 

 یصنعت های تعاونی -5

نفر  0275 وجود داشته که سفار در استان فعال عتينتعاوني ص 730تعداد  0232در سال 

همچنين ميزان بوده است.  نفر 01728 ها تعاونيتعداد اعضاي اين . اند کردهاشتغال ايجاد 

 (.01ميليون ريال بوده است )جدول  281383در اين سال برابر  ها شرکتسرمايه 
 

 3131-31تعاونی فعال صنعتی:  های شرکتمشخصات عمومی  -31جدول 

 سرمایه )میمیون ریالو تعداد شاغالن )نفرو د اعضاء )نفروتعدا تعداد شرکت سال

3131 818 1384 1398 994147 

3133 493 3417 6791 916146 

3139 711 31616 8111 963786 

3131 763 31798 4971 981683 

 0232مأخذ: سالنامه آماري استان، سال 
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 932 معدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معـدن
 

 معادن فعال استان -1

 992تعداد  2329در سال كشور،  برداري بهرهبر اساس نتايج آمارگيري از معادن در حال 

 يافته افزايشدرصد  8/93وجود داشته كه نسبت به سال قبل به ميزان معدن در استان 

بيشترين معدن تحت مديريت بخش خصوصي بوده است.  992از اين تعداد، است. 

 هاي سنگستخراج ا معدن(، 22)سنگ الشه استخراج به ترتيب در نيز فراواني معادن 

 بوده است. معدن( 32) شن و ماسهاستخراج معدن( و  33تزئيني )

 925258 گذاري سرمايه ميزاننفر و  3528شاغالن معادن استان تعداد  2329در سال 

ميزان و  كاهش درصد 2/5 ل قبل،تعداد شاغالن نسبت به ساكه  بودهميليون ريال 

. بنابراين افزايش تعداد معادن و ميزان است يافته افزايشدرصد  3/223 گذاري سرمايه

حركت به  دهنده نشانو كاهش تعداد شاغالن از سوي ديگر،  سو يکاز  گذاري سرمايه

 (.2جدول است )در بخش معدن استان بوده  بر سرمايه هاي تکنولوژيسمت استفاده از 
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 9311-19استان:  برداری بهرهعمومی معادن در حال  مشخصات -9جدول 

 سال / فعالیت

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

 گذاری سرمایه

 جمع )میلیون ریال(
مدیریت 

 خصوصی

مدیریت 

 عمومی

9311 939 999 99 2294 943102 

9311 911 9٧٢ 92 ٢911 931113 

9314 91٢ 91٧ 1 3199 9402٧٢ 

9319 91٢ 9٧٧ 1 31٧9 994٧00 

9319 991 99٢ 2 30٢1 9٢٧٢01 

 1101 9٧1 4 0 0 آهن سنگاستخراج 

 949 949 4 9 9 سرب و روی استخراج سنگ

 ٧10 34 4 9 9 مس استخراج سنگ

 9299 23 4 9 9 كرومیت استخراج

 921٢9 93٧ 9 31 29 استخراج شن و ماسه

 ٧٧491 934٢ 4 23 23 تزیینی های سنگ استخراج

 ٢2293 ٢23 9 ٢1 ٢1 سنگ الشه استخراج

 34302 221 9 93 92 آهک سنگاستخراج 

 9132٧ 9٧1 4 33 33 سنگ گچ استخراج

 93٢11 290 4 99 99 كائولن و خاک نسوز استخراج

 9493 03 4 ٧ ٧ استخراج نمک

 ٢٢٧0 ٢ 4 9 9 سنگ سیلیس استخراج

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 



 

 

 

 932 معدن

، به 2329استان در سال  برداري بهرهمعادن در حال  افزوده ارزشنين ارزش توليد و همچ

ميليون ريال بوده كه نسبت به سال قبل به  2533539ميليون ريال و  2235259ترتيب 

 (.9است )جدول  يافته افزايشدرصد  5/8درصد و  3/8ترتيب به ميزان 

 

 9311-19: استان برحسب فعالیت برداری بهرهحال معادن در  افزوده ارزشتولید و  ارزش -9جدول 

 سال / فعالیت 
 مقدار تولید

 (هزار تن)

)میلیون  ارزش تولید

 ریال(

)میلیون  افزوده ارزش

 ریال(

9311 9100٢ 9094٧1٧ 92٢1093 

9311 92929 99٢0311 91٢9939 

9314 91192 9994413 112329 

9319 90001 9٧1٢111 9٢4934٢ 

9319 91992 91201٧9 9033039 

 94٧291 991334 9٢0 آهن سنگاستخراج 

 29321 ٢3٢40 21 سرب و روی سنگ

 93930 90٧12 2 سنگ مس

 ٧023 1332 94 كرومیت

 2٧411 ٧9319 9119 استخراج شن و ماسه

 241293 2٧2492 931٧ تزیینی های سنگ

 92٢43٢ 94٢991 23٧4 سنگ الشه

 9293٧9 94191٢ ٢٧٢٢ آهک سنگ

 0232٧ 14٧13 121 چسنگ گ

 0412٧2 02٧9٢٢ 3949 كائولن و خاک نسوز

 303٧1 24111 393 استخراج نمک

 121 92٢9 34 سنگ سیلیس

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 کشور فارس در جایگاه معادن استان -2

را درصد از معادن كشور  9/3وجود داشته كه معدن در استان  992تعداد  2329در سال 

. شاغالن معادن است يافته افزايشكه اين سهم، نسبت به سال قبل  به خود اختصاص داده

 . معادناند دادهكشور را تشکيل  درصد شاغلين معادن 2/3كه  بودهنفر  3528استان 

را به درصد از ارزش توليدات معادن كشور  2/2و  افزوده ارزشدرصد  5/2، استان فارس

 گذاري سرمايهاز  درصد 9در معادن استان نيز  گذاري سرمايهم . سهاند دادهخود اختصاص 

 (.3)جدول است  به خود اختصاص دادهدر معادن كشور را 

 
 2388-29 :معدني استان با كشور هاي شاخصمقايسه  -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزوده ارزش

 میلیون ریال()

 ارزش تولید

 میلیون ریال()

 گذاری سرمایه

 میلیون ریال()

 943102 9094٧1٧ 92٢1093 2294 939 9311فارس 

 3039494 3٢٢109٧4 90009٧02 ٧01٢2 2290 كشور

 1/9 ٢/2 2/٢ ٧/٢ 9/٢ درصد(سهم )

 931113 99٢0311 91٢9939 ٢911 911 9311فارس 

 0324٢93 ٢492٧٢٧0 31٧301٧3 19913 21٧2 كشور

 9/9 3/2 4/٢ ٢/0 1/٢ درصد(سهم )

 9402٧٢ 9994413 112329 3199 91٢ 9314فارس 

 0921320 0٢22921٧ 2٧1901٧3 12٢91 ٢920 كشور

 ٧/9 ٧/9 1/9 ٢/2 ٧/3 درصد(سهم )

 994٧00 9٧1٢111 9٢49342 31٧9 91٢ 9319فارس 

 1040٢31 949941130 ٧19032٧1 12199 ٢390 كشور

 2/9 1/9 1/9 ٧/2 ٢/3 درصد(سهم )

 9٢٧٢01 91201٧9 9033039 30٢1 991 9319فارس 

 99114493 990٧312٧2 13239913 12024 ٢22٢ كشور

 4/9 ٢/9 ٧/9 1/3 9/2 درصد(سهم )

 9319كشور، سال  برداری بهرهدر حال از معادن  آمارگیریو نتایج  9313، سال استان: سالنامه آماری مآخذ

 



 

 

 

 933 معدن

 صادره در استان مجوزهاي معدني -3

در  شود مين به دارنده پروانه اجازه داده آ اساسبر كه مجوزي است : پروانه اكتشاف

 اقدام به انجام عمليات اكتشاف نمايد. موردنظرمحدوده 

: مدركي دال بر تأييد تکميل عمليات اكتشاف توسط متقاضي و كشف گواهي كشف

 معدني. برداري بهرهصدور پروانه  منظور بهذخيره اقتصادي 

در  شود مين به دارنده پروانه اجازه داده آ ساسبر امجوزي 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 

نسبت به سال قبل كه  صادرشده در استان پروانه اكتشاف 223تعداد  2329در سال 

فقره با ظرفيت  23صادره، كشف  هاي نامه گواهيتعداد  همچنين، .است يافته كاهش

 (.3)جدول  استبوده ميليون ريال  98522 بر بالغهزينه عملياتي  وتن  238525222

 
 2385-2329در استان:  صادرشدهپروانه اكتشاف و گواهي كشف  -3جدول 

 پروانه اكتشاف شرح

 گواهی كشف

 )میلیون ریال( هزینه عملیات )تن( تناژ ذخیره )فقره( تعداد

931٧٧ ٧ 39 94٧192444 94490 

9311 991 30 ٧9٢29444 92103 

9311 929 03 9349٧0444 94410 

9314 993 0٢ 999101444 39921 

9319 992 ٢9 909٧99444 33044 

9319 943 ٢3 92109٧444 91٧44 

 931٧-9319توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت: ، ریزی برنامهمأخذ: معاونت 

 

نفر  522با ايجاد اشتغال  برداري بهرهپروانه  فقره 53تعداد  2329در سال همچنين  

كه نسبت به سال قبل ميليون ريال صادر گرديده  392322 گذاري سرمايه ميزانو 

در مقايسه با كشور،  ستانصادره ا برداري بهره هاي پروانه سهم تعداد. است يافته كاهش

، شده انجام گذاري سرمايهدرصد و سهم  3/5 ايجادشدهدرصد، سهم ميزان اشتغال  2/5

 (.2)جدول درصد بوده است  3/3
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 2385-2329معادن استان و كشور:  برداري بهره هاي پروانه -2جدول 

 شرح
 

 اجازه برداشت برداری بهرهپروانه 

 تعداد

 )فقره(

 ظرفیت استخراج

 تن()

 ذخیره قطعی

 )تن(

 اشتغال

 )نفر(

 گذاری سرمایه

 )میلیون ریال(

 تعداد

 )فقره(

 میزان استخراج

 )تن(

 94444 9 9930٧2 24٧ 9939٧4444 999٧٢44 3٧ 931٧فارس 

 1009٧02 199 31٧1991 94299 314344٧109 ٢2331132 0٢1 كشور

 9/4 9/4 1/9 1/3 1/9 1/3 0/٢ درصد(سهم )

 9311٢٢4 99 9101٢3 049 920٧11444 3991444 21 9311فارس 

 9٢299191 12٢ 2322٧1٢ 1191 32111٧32٢9 231999٧9 134 كشور

 ٢/9٢ 0/9 ٢/2 ٧/0 9/2 3/٧ 1/٢ درصد(سهم )

 9410149 9٧ 3٧9٢94 9993 9٢4121944 0٢01244 ٧0 9311فارس 

 91210921 191 ٢٧09042 94922 3290199224 ٢13490٧2 11٧ كشور

 0/٢ 9/3 2/0 1/99 2/2 4/99 0/٧ (درصدسهم )

 9201444 93 01٧144 9200 2112٢4444 991٧1444 1٢ 9314فارس 

 9٧444444 ٧20 1099944 9429٢ 90٧٢٧2٧444 0192٧444 9424 كشور

 1/1 ٧/9 9/٧ 9/92 0/91 ٢/33 9/1 درصد(سهم )

 93٢2444 9٧ ٢99٧44 119 9٧3094444 ٢999444 ٧1 9319فارس 

 21444444 92٧3 ٧393444 ٧444 9390444444 23444444 191 كشور

 1/2 1/9 9/٧ 9/92 2/٧ 9/99 ٢/1 درصد(سهم )

 ٢920144 ٧3 299244 091 992133444 2٧92444 03 9319فارس 

 09090044 9٢31 99421344 1٧٧9 29٧٧323444 ٧1٧99444 14٢ كشور

 ٢/1 ٧/2 2/3 3/0 4/٢ 4/0 1/0 درصد(سهم )

 931٧-9319، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت: ریزی مهبرنامأخذ: معاونت 



 

 

 

 932 معدن

 استان تعاوني معدني هاي شرکت -4

نفر شاغل در استان  529عضو و  93822تعاوني معدني فعال با  32تعداد  2323در سال  

ميليون ريال  39322 معدني در اين سال، هاي تعاونيوجود داشته است. ميزان سرمايه 

 (.5)جدول  بوده است
 

 9314-13معدنی فعال استان:  های تعاونی های شركتمشخصات  -0جدول 
 )میلیون ریال( سرمایه نفر(شاغالن ) نفر(عضو ) تعداد سال

9314 39 29٧13 ٢٢3 3991٧ 

9319 32 29141 ٢0٧ 39331 

9319 3٢ 2919٢ 049 393٢9 

9313 3٢ 2919٢ 049 393٢9 
 9313ال مأخذ: سالنامه آماری استان، س
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 742ستیزطیمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 زیست محیط

، المللی بینو بر مبنای استانداردهای  زیست محیطبر اساس قانون حفاظت و بهسازی  

، پناهگاه شده حفاظتپارک ملی، مناطق  های بانامحفاظتی در کشور  ی عرصهچهار 

 زیست محیطبر اساس گزارش اداره کل  است. شده تعریفو آثار طبیعی ملی  وحش حیات

پناهگاه  1، قطرویه( -بختگان -پارک ملی )بمو 3منطقه شامل  11مجموعاً استان در فارس، 

میان ، هرمود، بهرام گور، )ارژن و پریشان شده حفاظت ی منطقه 2)بختگان( و  وحش حیات

آخر جزو  ی منطقهکه دو  داشته، تنگ بستانک، ماله گاله و آبشار مارگون( وجود جنگل

 .اشندب میجنگلی  ی شده حفاظتمناطق 
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به دلیل وجود  شکارممنوعمناطق  عنوان بهدیگر نیز  ی منطقه 72تعداد  ،عالوه بر این 

، تحت مدیریت و حفاظت اداره کل خاص جانوری های گونهاز  مالحظه قابل های جمعیت

 شکارممنوعبه مناطق  توان میفارس قرار دارند که از آن جمله  زیست محیطحفاظت 

 (.7و  1ول ا)جد کرد اشاره ...، بصیران و ا، پادنا، دره باغم، کوه هومهارلو، کوه گور

 

 

 1331-33 :استان زیست محیطتعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل حفاظت  -1جدول 

شرح
931993119313

مساحت)هکتار(تعدادمساحت)هکتار(تعدادمساحت)هکتار(تعداد

121363232391722932391722932جمع

317291331729133172913پارکملی

997331999733199973319وحشحیاتپناهگاه

332826933282693328269شدهحفاظتمناطق

939931129169313829169313829شکارممنوعمناطق
استانفارسزیستمحیطمأخذ:ادارهکلحفاظت

 



 
 

 

 743ستیزطیمح

استانفارسمنوعشکارمارگانهوفهرستمناطقچه-1جدول
 درصدنسبتبهمساحتاستان موقعیت هکتار(وسعت) زیستمحیطمناطقتحتمدیریت

 شیرازکیلومتری16 82299 پارکملیبمو

6/1  
 کیلومتریاستهبان86 937323 پارکملیبختگان

 ریزنیکیلومتری76 39297 پارکملیقطرویه

   172913 ملیهایپارکجمعمساحت

 1/9 کیلومتریاستهبان86 973319 بختگانوحشحیاتهگاهپنا

 ریزنیکیلومتری76 331368 بهرامگورشدهحفاظتمنطقه

1/2 

 کیلومتریالرستان77 162339 هرمدشدهحفاظتمنطقه

 کیلومتریسپیدان36 3917 آبشارمارگونشدهحفاظتمنطقه

 کیلومتریفسا17 72712 فسامیانجنگلشدهحفاظتمنطقه

 کیلومتریکازرون26و16 72311 ارژنوپریشانشدهحفاظتمنطقه

 کیلومتریمرودشت26 98126 تنگبستانكشدهحفاظتمنطقه

 کیلومتریشیراز96 79178 ملهگالهشدهحفاظتمنطقه

   328269 شدهحفاظتجمعمساحتمناطق

 یلومتریاقلیدک16 979666 بصیرانشکارممنوعمنطقه

8/99 

 کیلومتریبوانات16 988666 درهباغشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریداراب36 961666 چاهنفتشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریممسنی26 23119 کوهدراءشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریجهرم86 78128 کوهگرمشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریداراب16 18136 کوهستانشکارممنوعمنطقه

 فیروزآبادکیلومتری96 79338 پادناشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریارسنجان97 31236 کوهسیاهشکارممنوعمنطقه

 فیروزآبادکیلومتری26 78873 داالنشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریشیراز16 33276 مهارلوشکارممنوعمنطقه

 فسا 11186 خرمنکوهشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریبوانات36 92326 توتسیاهشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریداراب26 16238 مزایجانشکارممنوعمنطقه

 فیروزآبادکیلومتری36 97363 ملبلندشکارممنوعمنطقه

 کیلومتریالمرد26 911272 تنگخورشکارممنوعمنطقه

 ناتکیلومتریبوا966 39911 روشنکوهشکارممنوعمنطقه

کیلومتریشیراز11786آقجلوشکارممنوعمنطقه  

کیلومتریارسنجان3376636کوهخمشکارممنوعمنطقه  

کیلومتریخنج92366696بنابشکارممنوعمنطقه  

کیلومتریپاسارگاد2766616کوهخرسیشکارممنوعمنطقه  

 9313829شکارممنوعجمعمناطق

 1/16   1722932 زیستمحیطجمعمناطقتحتمدیریت

 استان فارس زیست محیطمأخذ: اداره کل حفاظت 
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 و منابع طبيعي كشاورزي

 زراعت -1

 محصوالت زراعي -1-1

 200001سطح زير كشت محصوالت زراعي استان )آبي و ديم(  2931- 39در سال زراعي  

درصد از مجموع سطح زير كشت محصوالت زراعي كشور را به خود  7/6هكتار بوده كه 

را كشور  سومرتبه  ان و كرمانشاه،وزستخ های استاناختصاص داده و از اين لحاظ بعد از 

تن  6521077آبي و ديم( استان )همچنين ميزان توليد محصوالت زراعي  دارا بوده است.

درصد از مجموع توليد زراعي كشور را به خود اختصاص داده كه بعد از  7/2بوده كه 

 (.2است )جدول  استان خوزستان، رتبه دوم كشور را دارا بوده
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 9311-13کشت و ميزان توليد محصوالت زراعی استان و کشور در سال زراعی  سطح زير -9جدول  

 عنوان
 سطح زير کشت

 )هكتار(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ميزان توليد

 )تن(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 1 7/2 6791077 3 7/6 200001 فارس

 - 900 70071117 - 900 99237102 کشور

 9313مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

نسبت  2931-39 زراعي زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي استان در سالسطح  

است )جدول  يافته افزايشدرصد  7/22درصد و  1/6قبل به ترتيب به ميزان زراعي به سال 

1.) 

 
 وضعيت سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت زراعی استان -1جدول 

 عنوان
 سال زراعی

10-9321 

 سال زراعی

19-9310 

 ل زراعیسا

11-9319 

 سال زراعی

13-9311 

 درصد تغييرات

 13-11 

 1/6 200001 773031 113697 206711 سطح زير کشت زراعی

 7/99 6791077 7230927 1907037 7737372 ميزان توليد زراعی

 9313آمارنامه کشاورزی کشور، سال مأخذ: 

 

 گروه محصوالت -1-2

هكتار بوده  600020تان )آبي و ديم( غالت اسسطح زير كشت  2931- 39در سال زراعي  

 .)رتبه چهارم( استدرصد از سطح زير كشت غالت كشور را به خود اختصاص داده  2/7كه 

درصد از كل  1/20تن بوده كه  2205100 استان )آبي و ديم( ميزان توليد غالتهمچنين 

رتبه  زستان،كه از اين لحاظ بعد از استان خوتوليد غالت كشور را به خود اختصاص داده 

ساير گروه غالت و وضعيت سطح زير كشت و ميزان توليد دوم كشور را دارا بوده است. 

 است. شده ارائه 9شماره محصوالت استان و مقايسه آن با كشور در جدول 



 

 

 

 159 کشاورزی

 9311-13مقايسه سطح زير کشت و ميزان توليد گروه محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -3جدول 

 گروه محصوالت
 ح زير کشتسط

 )هكتار(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ميزان توليد

 )تن(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 1 1/90 9207100 0 9/7 600090 غالت

 1 1/99 73367 7 7/0 31903 حبوبات

 0 6/0 701007 7 1/6 30701 محصوالت صنعتی

 9 7/2 9013729 7 7/6 33731 سبزيجات

 1 7/90 117971 0 7/2 11610 محصوالت جاليزی

 1 1/2 9673172 0 6/7 77727 ای علوفهات نبات
 9313مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 گندم -1-3

هكتار و  002003گندم آبي و ديم استان، سطح زير كشت  2931- 39در سال زراعي  

و درصد  2/0كه نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان  تن بوده 2250000ميزان توليد آن 

سطح زير كشت و  ازلحاظدر اين سال زراعي، رتبه استان است.  يافته افزايشدرصد  1/20

 (.0و دوم بوده است )جدول  ششمر به ترتيب در سطح كشو توليد گندمميزان 

 
 سطح زير کشت و ميزان توليد گندم استان -0جدول  

 عنوان
 سال زراعی

10-9321 

 سال زراعی

19-9310 

 سال زراعی

11-9319 

 سال زراعی

13-9311 

 يراتدرصد تغي

13-11 

کشت سطح زير 

 هكتار()
099066 011729 321306 002001 2/0 

 1/90 9970000 9003371 9669610 9026623 تن(توليد )ميزان 

 9313مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 

زراعي  های سال درسطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت عمده زراعي استان  وضعيت

 است. شده ارائه 7تا  5در جداول  نيز 2930-32و  31-2932 ،39-2931
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 9311-13سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -7جدول 

 

 ميزان توليد )تن( سطح زير کشت )هكتار(

 ديم آبی جمع ديم آبی جمع

 923977 9611010 9207100 921091 019117 600090 غالت

 902273 9009917 9970000 907000 309001 002001 گندم

 70303 977110 179713 77091 72013 933991 جو

 - 913727 913727 - 30601 30601 برنج

 - 102072 102027 - 17726 17726 ای دانهذرت 

 3611 61662 73367 7300 39711 31903 حبوبات

 3226 9107 1629 1217 9310 0900 نخود

 - 61707 61707 - 12097 12097 لوبيا

 1013 9301 3237 0071 9021 7769 عدس

 - 3900 3900 - 9329 9329 ساير

 970 701177 701007 900 30601 30701 محصوالت صنعتی

 - 37117 37117 - 90797 90797 پنبه

 - 3071 3071 - 129 129 کلزا

 970 7617 7777 900 2310 2010 روغنی های دانهساير 

 - 703390 703390 - 90292 90292 چغندرقند

 - 9013729 9013729 - 33731 33731 سبزيجات

 - 977760 977760 - 0121 0121 زمينی سيب

 - 901131 901131 - 3299 3299 پياز

 - 103007 103007 - 92120 92120 فرنگی گوجه

 - 117971 117971 - 11610 11610 محصوالت جاليز

 - 9673172 9673172 - 77727 77727 ای علوفهنباتات 

 - 90120 90120 - 9971 9971 ساير محصوالت

 9313آمارنامه کشاورزی کشور، سال مأخذ: 

 



 

 

 

 155 کشاورزی

 9319-11سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -6جدول 

 

 ميزان توليد )تن( سطح زير کشت )هكتار(

 ديم آبی جمع ديم آبی جمع

 76261 9636101 9613292 917207 032176 766723 غالت

 01031 9009310 9003371 77769 399727 321306 گندم

 90290 926166 109720 70032 60197 990173 جو

 0 930771 930771 0 13911 13911 برنج

 13 392999 392930 2 03120 03111 ای دانهذرت 

 0606 63796 62961 7079 31722 00071 حبوبات

 9361 9130 3303 1011 9600 3611 نخود

 667 76666 77339 362 17277 12113 لوبيا

 1691 0110 6231 7077 1272 7173 عدس

 0 0 0 0 0 0 ماش

 0 616 616 0 170 170 ساير

 21 006076 006707 11 37116 37322 محصوالت صنعتی

 0 16712 16712 0 1731 1731 پنبه

 0 7973 7973 0 1627 1627 کلزا

 21 97013 97721 11 97377 97007 غنیرو های دانهساير 

 0 311007 311007 0 1700 1700 چغندرقند

 0 9609702 9609702 0 00619 00619 سبزيجات

 0 170127 170127 0 2021 2021 زمينی سيب

 0 977201 977201 0 3766 3766 پياز

 0 127267 127267 0 10919 10919 فرنگی گوجه

 0771 707120 779271 302 11910 11701 محصوالت جاليز

 0 9101963 9101963 0 32712 32712 ای علوفهنباتات 

 9 91021 91010 6 773 771 ساير محصوالت

 9311مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 9310-19سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -7جدول 

  
 )تن( ميزان توليد سطح زير کشت )هكتار(

 ديم آبی جمع ديم آبی جمع

 933060 1097001 1770701 919601 791039 609033 غالت

 27630 9777126 9669610 70911 302071 011729 گندم

 07216 300630 302076 07020 10117 932077 جو

 0 197117 197117 0 00177 00177 برنج

 0 310702 310702 0 31000 31000 ای دانهذرت 

 7777 997331 910227 90117 07770 72617 باتحبو

 1092 99711 93697 0777 7322 90903 نخود

 0 20667 20667 0 30116 30116 لوبيا

 3737 2192 91077 6970 0709 90199 عدس

 0 9710 9710 0 9000 9000 ماش

 0 2376 2376   9397 9397 ساير

 0 739700 739700 0 09677 09677 محصوالت صنعتی

 0 69701 69701 0 96730 96730 پنبه

 0 2776 2776 0 0003 0003 کلزا

 0 110 110 0 697 697 آفتابگردان روغنی

 0 1077 1077 0 2691 2691 کنجد

 0 070123 070123 0 99213 99213 چغندرقند

 0 1991010 1991010 0 02160 02160 سبزيجات

 0 370170 370170 0 90217 90217 زمينی سيب

 0 316190 316190 0 7033 7033 يازپ

 0 9910060 9910060 0 13931 13931 فرنگی گوجه

 0 9310699 9310699 0 32101 32101 محصوالت جاليز

 0 1060127 1060127 0 13066 13066 ای علوفهنباتات 

 717 6112 7017 710 9371 9161 ساير محصوالت

 9319مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 



 

 

 

 157 کشاورزی

 داريباغ -2

سطح محصوالت باغي كشور  2939بر اساس گزارش آمارنامه كشاورزی كشور، در سال 

ميليون هكتار بوده كه استان فارس با دارا بودن  53/1)اعم از بارور و غير بارور(، حدود 

به خود كشور را  های باغدرصدی از كل سطح محصوالت باغي، باالترين سطح  20سهم 

 بازهمميليون تن بوده كه  5/26ميزان توليد باغي كشور، همچنين  است. اختصاص داده

درصدی از كل توليد باغي، بيشترين سهم از توليد  2/27استان فارس با دارا بودن سهم 

 (.2است )جدول  را داشتهباغي كشور 

 

 9313ر: مقايسه سطح محصوالت باغی و ميزان توليد آن در استان و کشو -2جدول 

 تن -هكتار 

 
 تسطح محصوال

 رتبه سهم ميزان توليد رتبه سهم
 جمع غير بارور بارور

 9 9/97 7/1239111 9 0/90 6/360770 0/00117 1/310717 استان

 - 900 1/96710077 = 900 1719761 2/366972 1/1117603 کشور
 9313مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

باغي استان در سال  زان توليد محصوالتو مي اعم از بارور و غير بارور(كشت )سطح زير 

 است. شده ارائه 3در جدول شماره به تفكيك محصول، نيز  2939
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 9313باغی استان در سال  سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت -1جدول  

 تن() ديتولميزان  هكتار() زير کشتسطح  نام محصول

6/360770 کل  7/1239111  

1/9030 170 آلبالو  

7/1097 333 گيالس  

7/202 گوجه  7019 

 16111 3777 آلو

 903019 6100 هلو

 1306 399 شفتالو

2/17100 3000 زردآلو  

 6012 600 شليل

 3712 172 دار هسته های ميوهساير 

7/97679 دار هسته های ميوه  1/977272  

 310321 17762 سيب

7/109 گالبی  7/1927  

 90000 3767 به

 717 31 دار دانه های ميوهساير 

7/11762 دار دانه های ميوه  7/377630  

 010717 66700 انگور

7/237 332 توت  

7/7 فرنگی توت  6/91  

7/32 ريز دانه های ميوهساير   7/12  

1/66221 ريز دانه های ميوه  019671 

 90200 96170 پسته

9/00723 06032 بادام  

 92000 2022 گردو

 90 90 خشك های ميوهساير 

9/73313 79010 خشك های هميو  

7/00 زرشك  1/70  

7/992 ازگيل  2/000  

6/6 7 سردسيری های ميوهساير   

3/072 970 سردسيری های ميوه  

1/932300 12300 خرما  

7/320002 91290 پرتقال  

 939390 7171 نارنگی



 

 

 

 153 کشاورزی

 9313باغی استان در سال  سطح زير کشت و ميزان توليد محصوالت -1جدول ادامه 

 تن() ديتولميزان  هكتار(زير کشت )سطح  محصولنام 

 001100 97670 ليموشيرين

 137377 2671 ليموترش

 2303 013 فروت گريپ

 97077 712 نارنج

 13107 9067 ساير مرکبات

 167070 91023 انار

3/37972 07606 انجير  

7/069 خرمالو  2/6070  

6/91721 93117 زيتون  

 9100 630 رینيمه گرمسي های ميوهساير 

7/966739 نيمه گرمسيری های ميوه  0/9702226  

 70 96 گرمسيری های ميوه

7/712 زعفران  6/9  

2/90169 1637 گل محمدی  

 3707 603 گياهان دارويی

0/10213 ساير محصوالت باغی  3/12717  
 9313، سال آمارنامه کشاورزی کشورمأخذ: 

 

به  نسبت به سال قبل باغي استانن توليد و ميزااراضي  زير كشتسطح ، 2939در سال  

 (.20است )جدول  يافته افزايش كاهشدرصد  2/20درصد و  6/0ترتيب 

 
 تن( –)هكتار  استانباغی  وضعيت سطح زير کشت و ميزان توليد -90جدول 

 عنوان
 سال زراعی

10-9321 

 سال زراعی

19-9310 

 سال زراعی

11-9319 

 سال زراعی

13-9311 

 درصد تغييرات

 9313-9311 

 6/0 360770 361771 001907 313770 سطح زير کشت باغی

 9/90 1239111 1771026 3009690 3907192 ميزان توليد باغی
 9313و آمارنامه کشاورزی کشور، سال  9311سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:
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 آبزیان وو طيور  دام -3

 استاندام داراي  هاي برداري بهرهتعداد  -3-1

، تعداد 2939كشور در سال  سرشماری عمومي كشاورزیاس نتايج حاصل از بر اس

 5/21دارای دام در استان وجود داشته است. بر اساس اين نتايج،  برداری بهره 207167

. اند بودهدرصد دارای دام سنگين  5/27دارای دام سبك و  ها برداری بهرهدرصد از اين 

درصد بوده  2/0دام استان در مقايسه با كشور، ی دارای ها برداری بهرههمچنين سهم كل 

 (.22است )جدول 
 

 

 

 (برداری بهره) 9313ی دارای دام در استان و کشور: ها برداری بهره –99جدول  
 دام سنگين دام سبك کل شرح

 92791 22702 907167 فارس

 617716 9732601 1130962 کشور

 7/1 7/7 2/0 سهم
 9313و سالنامه آماری استان، سال  9313کشور،  سرشماری عمومی کشاورزی کليج نتا -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

رأس گوسفند و بره و  2310059 رأس شامل 9720672همچنين تعداد دام سبك استان 

رأس  275319رأس بز و بزغاله بوده است. تعداد دام سنگين استان نيز برابر  2260615

 (.21بوده است )جدول  و گوسالهگاو 

 
 رأس - برداری بهره 9313:و کشوردر استان  ها آنو تعداد دام  ها برداری بهرهتعداد  -91ول جد

 شرح

 گاو و گوساله  بز و بزغاله گوسفند و بره

تعداد 

 برداری بهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداری بهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداری بهره
 تعداد دام

 977113 92791 9260617 70000 9110073 32902 استان

 0139113 617716 91333173 677379 39010761 229179 کشور

 9/0 6/1 9/97 6/7 9/6 3/0 سهم استان

 9313و سالنامه آماری استان، سال  9313نتايج سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور،  -مأخذ: مرکز آمار ايران

 



 

 

 

 162 کشاورزی

 صنعتي هاي گاوداري -3-2

 2317، تعداد 2931در سال صنعتي كشور  ایه گاوداریبر اساس نتايج طرح آمارگيری از 

 2997 رأس در استان وجود داشته كه شامل 150026با ظرفيت  گاوداری صنعتيواحد 

)با ظرفيت  غيرفعالگاوداری واحد  530و  رأس( 230750گاوداری فعال )با ظرفيت  واحد

صنعتي  های گاوداریفعال از كل  های گاوداری، سهم ترتيب اين بهبوده است. رأس(  55666

الزم به ذكر است كه اين سهم در سال  درصد بوده است. 63، برابر 2931استان در سال 

فعال استان نسبت به سال قبل، به  های گاوداریتعداد  درصد بوده است. 22ر با ، براب2923

 صنعتي های گاوداریكل سهم استان از تعداد همچنين است.  يافته كاهشدرصد  2/2ميزان 

 (.29وده است )جدول پنجم بدرصد و دارای رتبه  6/7كشور، 

 
 رأس  9311صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعاليت:  های گاوداریتعداد و ظرفيت  -93جدول 

 شرح
 غيرفعال فعال جمع

 ظرفيت کل تعداد گاوداری ظرفيت کل تعداد گاوداری ظرفيت کل تعداد گاوداری

 77666 710 910770 9337 170096 9117 فارس

 619710 7070 1771111 92111 3160713 17373 کشور

کشور سهم استان از 

 درصد()
6/7 7/7 3/7 6/7 0/2 0/2 

 1 1 3 7 3 7 رتبه استان در کشور

 9311صنعتی کشور،  های گاودارینتايج آمارگيری از  -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

رأس مربوط به  227903 گاوداری با ظرفيت 2925 صنعتي استان، های گاوداریاز كل 

رأس، مربوط به فعاليت  69067گاوداری با ظرفيت  501فعاليت پرورش گاو شيری و تعداد 

 (.20پرواربندی گاو و گوساله بوده است )جدول 

 
 رأس   9311صنعتی استان برحسب نوع فعاليت:  های گاوداریتعداد و ظرفيت  -90جدول 

 شرح
 

 پرواربندی پرورش گاو شيری جمع

 ظرفيت کل تعداد گاوداری ظرفيت کل تعداد گاوداری ظرفيت کل عداد گاوداریت

 63067 701 927301 9327 170096 9117 فارس

 9311صنعتی کشور،  های گاودارینتايج آمارگيری از  -مأخذ: مرکز آمار ايران
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ده رأس بو 32037صنعتي فعال استان  های گاوداریدر تعداد گاو و گوساله  ،2931در سال 

است. از اين تعداد گاو و  يافته افزايشدرصد  6/2به ميزان ، 2923كه نسبت به سال 

درصد( و  7/12) دورگهرأس گاو  12960درصد(،  2/79رأس گاو اصيل ) 71692گوساله، 

. همچنين سهم استان فارس از تعداد گاو و گوساله اصيل كشور، اند بودهمابقي گاو بومي 

 (.25 درصد بوده است )جدول 2/2

 
 9311نژاد:  برحسبصنعتی فعال استان  های گاوداریتعداد گاو و گوساله موجود در  -97جدول  

 شرح
 گاو و گوسالهتعداد 

 بومی دورگه اصيل جمع

 0706 19360 71639 12017 فارس

 19612 376770 217073 9367137 کشور

 1/0 7/7 9/2 1/7 )درصد( سهم استان از کشور

 9311صنعتی کشور،  های گاودارینتايج آمارگيری از  -ر ايرانمأخذ: مرکز آما

 



 

 

 

 169 کشاورزی

 صنعتي هاي مرغداري -3-3

 2092، تعداد 2932در سال  گذار تخمگوشتي و  های مرغداریبر اساس نتايج آمارگيری از 

واحد  990واحد آن فعال و  700مرغداری پرورش مرغ گوشتي در استان وجود داشته كه 

پرورش مرغ گوشتي استان در مقايسه با  های رغداریمبوده است. سهم  غيرفعالآن 

ثابت بوده است.  2932تا  2927درصد بوده است كه اين نسبت طي دوره  7/5كشور 

واحد آن  90در استان وجود داشته كه  گذار تخممرغداری پرورش مرغ  91همچنين تعداد 

 9/1استان در مقايسه با كشور  گذار تخمپرورش مرغ  های مرغداریفعال بوده است. سهم 

ثابت بوده است )جدول  تقريباً 2932تا  2927درصد بوده است كه اين نسبت نيز طي دوره 

26.) 
 

 9322-19وضع فعاليت:  برحسبصنعتی استان و کشور  های مرغداری -96جدول 
 9319 9310 9321 9322 شرح/ سال

 گوشتی

 کل

 9032 111 111 111 استان

 92017 97911 97911 97911 کشور

 7/7 2/7 2/7 2/7 سهم

 فعال

 700 620 716 237 استان

 90376 93272 93191 97107 کشور

 1/0 2/0 1/7 0/7 سهم

 غيرفعال

 330 391 173 960 استان

 3709 3390 3173 9127 کشور

 1/2 6/1 3/2 1/2 سهم

 گذار تخم

 کل

 31 12 12 12 استان

 9370 9126 9126 9320 کشور

 3/1 9/1 9/1 0/1 سهم

 فعال

 30 17 17 17 استان

 9933 9017 9092 9190 کشور

 6/1 6/1 0/1 1/1 سهم

 غيرفعال

 1 9 3 9 استان

 197 169 162 970 کشور

 1/0 3/0 9/9 7/0 سهم
 9319کشور،  گذار تخمپرورش مرغ گوشتی و  های مرغداریاز  سرشمارینتايج  -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

 شده ارائه 27، در جدول 2932و  2930 های سالصنعتي استان در  های مرغداری های سالنوضعيت 

 است.
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 9319و  9310 های سالاستان در  های مرغداری های سالنتعداد، مساحت و ظرفيت  -97جدول 

 9319 9310 شرح/ سال
 درصد تغييرات

19-9310 

 گوشتی

9/0 9701 9029 تعداد سالن  

9/97 9071310 9106033 (مترمربعمساحت )  

6/10 97011 91273 ظرفيت )هزار قطعه(  

 گذار تخم

9/96 900 910 تعداد سالن  

 _ _ _ مساحت

1/7 1600 1790 ظرفيت )هزار قطعه(  
 9319کشور،  گذار تخمپرورش مرغ گوشتی و  های مرغدارینتايج سرشماری از  -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

 

 دام و طيور توليدات -3-4

 250160تن و  60110توليد گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان به ترتيب  2939در سال 

كاهش و توليد گوشت  نسبت به سال قبل ، توليد گوشت قرمزترتيب اين بهتن بوده است. 

ت به سال كه نسببوده تن  502570توليد شير استان نيز  ميزان است. يافته افزايش مرغ

 (.22است )جدول  يافته كاهشقبل 

 
 تن 9321-13: توليدات دام و طيور استان -92جدول 

 9313 9311 9319 9310 9321 عنوان شاخص
-13درصد تغييرات 

9311 

 -1/17 60110 29170 20009 70000 60011 گوشت قرمز

 1/2 970160 901691 930000 902000 22370 گوشت مرغ

 -3/30 702770 711101 790003 613700 610370 شير

 6/99 7073 0711 3636 1709 9211 عسل

 9313و آمارنامه کشاورزی کشور،  9311: سالنامه آماری استان، سال مأخذ

 

 

 



 

 

 

 165 کشاورزی

 زنبورعسلپـرورش  -3-4-1

و  ها گلوجود انواع  وهوا آب، مناسب بودن ليم سرزمين فارس به دليل گستردگيقابليت اق

يد عسل كشور ادی داشته و سهم استان از تولاهميت زي زنبورعسلگياهان در پرورش 

دو )بومي كن 527339 برابر ،2939. كندوهای موجود استان در سال باشد مي افزايش قابل

 .است يافته افزايشكه نسبت به سال قبل  تن بوده 5059توليد عسل  و ميزانو مدرن( 

 5/6و  0/2رتيب مقايسه با كشور به ت نسبت تعداد كندو و ميزان توليد عسل استان در

 (.23است )جدول  يافته افزايش اندكي قبل های سالكه نسبت به درصد بوده 

 
 

 9322-9313ليد عسل به تفكيك کشور و استان: وضعيت واحدهای تو -91جدول 

 شرح
 کيلوگرم()ميزان توليد عسل  تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 9071729 9073016 6327 100700 132301 1037 9322فارس 

 06091216 00006910 1093706 0373112 3117601 377616 کشور

 3/1  7/7  درصد(سهم )

 1171011 1177611 3263 302920 306102 9176 9321فارس 

 07013066 03797907 9702319 7099767 0632731 373137 کشور

 0/7  9/6  درصد(سهم )

 1707000 1703000 0000 370099 371931 1171 9310فارس 

 70791100 01973000 9771100 7971021 0206111 367960 کشور

 1/0  3/7  درصد(سهم )

 3610131 3692070 6221 001771 000721 9723 9319فارس 

 79901101 61016017 9797770 7693171 7339070 121921 کشور

 9/7  1/7  درصد(سهم )

 0731662 0733033 6137 703699 709732 9273 9311فارس 

 70776729 71770707 9201076 6600990 6316013 392019 کشور

 9/6  1/2  درصد(سهم )

 7073000 - - 727113 726077 9192 9313فارس 

 77293000 - - 6116366 6670791 319670 کشور

 7/6  0/2  درصد(سهم )

 9313مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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 آبزیانپرورش  -2 -4 -3

 هكتار و 205بي با مساحت آمزرعه پرورش ماهيان گرم  253استان دارای ، 2939در سال 

است. تعداد مزارع پرورش  هكتار بوده 1/20با مساحت  سرد آبيمزرعه پرورش ماهيان  60

بي آتعداد مزارع پرورش ماهيان سرد درصد از مزارع كشور و  9/5بي استان، آماهيان گرم 

 (.10)جدول  استد از مزارع كشور را به خود اختصاص داده درص 2/9استان، 

 
 9321-13: سرد آبی تعداد و مساحت مزارع پرورش ماهيان گرم آبی و -10جدول 

 شرح
 سرد آبی گرم آبی

 (هكتارمساحت ) باب(تعداد ) هكتار(مساحت ) باب(تعداد )

 2/99 77 67 361 9321فارس 

 1/130 9327 00169 90717 کشور

 9/7 9/0 9/0 7/3 درصد() سهم

 90 69 60 037 9310فارس 

 7/136 9607 03711 99162 کشور

 1/7 7/3 9/0 1/9 درصد(سهم )

 6/97 66 73 077 9319فارس 

 1/177 9107 06727 90117 کشور

 0/6 7/3 9/0 3/3 درصد(سهم )

 6/90 67 20 691 9311فارس 

 6/130 9113 02617 90697 کشور

 3/6 0/3 1/0 1/0 درصد(سهم )

 1/90 60 907 271 9313فارس 

 9/117 9717 70271 96170 کشور

 3/6 2/3 1/0 3/7 درصد(سهم )

 9313: آمارنامه کشاورزی کشور، سال مأخذ

 

داخلي به تفكيك استان و كشور و  های آبوضعيت ميزان توليد آبزيان در  12در جدول 

، 2939در سال است.  شده ارائه 2939ا ت 2923 های سالسهم استان در توليد كشور طي 

درصد بوده كه نسبت به سال قبل  5/1در مقايسه با كشور، توليد آبزيان سهم استان از 

 است. تغييرنيافته

 



 

 

 

 167 کشاورزی

 تن 9321-13 :داخلی به تفكيك استان و کشور های آبميزان توليد آبزيان در  -19جدول 

 جمع ساير منابع آبی سرد آبی گرم آبی شرح

 7721 7 100 0171 017 9321فارس 

 179370 6102 39331 19791 919602 کشور

 1/1  سهم

 6091 90 331 7107 016 9310فارس 

 127379 2676 32021 906001 931977 کشور

   سهم

 2130 0 077 7217 761 9319فارس 

 332272 90013 01363 939000 977011 کشور

 6/1  سهم

 1136 0 316 2116 690 9311فارس 

 370276 91169 07779 903197 962007 کشور

 7/1  سهم

 1101 0 300 2137 700 9313فارس 

 379797 11707 79666 916797 970119 کشور

 7/1  سهم

 9313: آمارنامه کشاورزی کشور، سال مأخذ
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 و گياهان زینتي ها گل -4

شامل كتار ه 2/900كل سطح زير كشت گل و گياهان زينتي در استان،  2939در سال 

كه نسبت به سال مساحت فضای آزاد بوده  هكتار 910و  ها گلخانهمساحت  هكتار 2/10

سطح زير كشت گل و گياهان ، 2939در سال است.  يافته افزايشدرصد  9/20قبل به ميزان 

درصد از كل سطح زير كشت گل و گياهان زينتي كشور را به خود  5/5زينتي در استان، 

 (.11است )جدول  يافته افزايش ، اندكيبت به سال قبلكه نس اختصاص داده

 

 هكتار 9310- 13:تی استانسطح زير کشت گل و گياهان زين -11جدول 
 کل سطح زير کشت مساحت فضای آزاد مساحت کل گلخانه شرح

 0/977 1/930 0/10 (9310فارس )

 1/0203 0/1666 1/1937 کشور

 1/3 1/0 9/9 درصد(سهم )

 9/966 0/900 7/17 (9319فارس )

 1/7937 0/3010 0/1009 کشور

 1/3 7/0 3/9 درصد(سهم )

 0/391 6/120 0/17 (9311فارس )

 0/7730 1/3706 0/1927 کشور

 0/7 0/2 1/9 درصد(سهم )

 9/300 310 9/10 (9313فارس )

 0/6913 3/3179 9/1111 کشور

 7/7 9/2 9/9 درصد(سهم )
 9313سال  : آمارنامه کشاورزی کشور،مأخذ

 

 2527آن توليد ميزان هكتار و  513 زعفران در استان سطح زير كشت ،2939در سال 

است. سهم استان از توليد  يافته كاهشنسبت به سال قبل ميزان توليد كه  بودهكيلوگرم 

)جدول  استكشور را به خود اختصاص داده  ششمدرصد بوده و رتبه  6/0زعفران كشور، 

19.) 



 

 

 

 163 کشاورزی

 9310-13: يت توليد زعفران استان و کشوروضع -13جدول 

 شرح
 سطح زير کشت

 )هكتار(

 ميزان توليد

 )کيلوگرم(

 عملكرد

 )کيلوگرم در هكتار(

 7/0 1/9677 3/377 (9310فارس )

 7/3 6/170060 1/73992 کشور

 - 6/0 7/0 سهم )درصد(

 0 7 6 رتبه در کشور

 7/0 9/9700 6/030 (9319فارس )

 3/3 169710 71310 کشور

 - 6/0 7/0 سهم )درصد(

 0 7 7 رتبه در کشور

 0 7/9211 079 (9311فارس )

 7/3 399073 20732 کشور

 - 6/0 7/0 سهم )درصد(

 7 7 6 رتبه در کشور

 1/3 9727 711 (9313فارس )

 1/3 120313 27130 کشور

 - 6/0 6/0 سهم )درصد(

 90 6 6 رتبه در کشور
 9313شور، سال : آمارنامه کشاورزی کمأخذ
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 كشاورزي هاي نهاده -5

 مصرف كود شيميایي - 5-1

بوده است كه تن  261097 جمعاً، شده توزيعمصرف انواع كود شيميايي  2939در سال  

 (.10است )جدول  يافته افزايشدرصد  7/29بت به سال قبل نس
 

 

 تن 9321-13 :شده توزيعمقدار انواع کود شيميايی  -10جدول 

 آمونيومفسفات  رهاو جمع سال
نيترات 

 آمونيوم
 سوپر فسفات تريپل

9321 173301 106927 91072 3061 37670 

9310 910720 911760 99671 9701 17237 

9319 192609 922710 0791 9077 93607 

9311 901217 992301 0 9779 7160 

9313 961037 937730 3031 0 92019 

 

 تن شده توزيعشيميايی  مقدار انواع کود -10ادامه جدول 

 کلرور پتاسيم کامل ماکرو سولفات پتاسيم سال
سولفات 

 آمونيوم
 ساير

9321 6720 1902 000 0 0 

9310 90360 1797 0 0 9130 

9319 0710 7919 167 0 0 

9311 727 1073 0 0 90907 

9313 3920 0 0 0 0 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

افته است يچشمگيری  افزايشن مصرف سموم نسبت به سال قبل ، ميزا2939در سال 

 (.15)جدول 
 

 تن 9321-13 :شده فروختهمقدار انواع سموم  -17جدول 

 کش کنه کش قارچ کش علف کش حشره جمع سال

9321 110 17 992 77 // 

9310 110 7 926 91 97 

9319 917 1 977 97 9 

9311 10 // 10 // // 

9313 9620 0 9679 33 0 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 



 

 

 

 172 کشاورزی

 آالت ماشين -5-2

و  12571، ميزان موجودی تراكتور و كمباين غالت در استان به ترتيب، 2939در سال 

دستگاه بوده است. سهم موجودی تراكتور و كمباين غالت در استان در مقايسه با  9155

است  يافته افزايشقبل  های السكه نسبت به  درصد بوده 6/12درصد و  0/6كشور، 

 (.16جدول )

 
 دستگاه 9310-13: و ادوات کشاورزی استان آالت ماشينموجودی  - 16جدول 

 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات کاشت کمباين تراکتور 

 92671 93160 90771 1076 16030 (9310فارس )

 362631 192063 909172 91067 372302 کشور

 0/7 3/6 6/90 7/91 0/1 سهم

 92671 90912 99923 1072 16790 (9319فارس )

 319091 137069 977136 90602 321736 کشور

 2/0 0/6 9/7 2/96 2/6 سهم

 92671 90912 99020 1067 16790 (9311فارس )

 360121 137000 907709 90201 097033 کشور

 9/7 0/6 6/90 6/96 0/6 سهم

 91100 33729 90701 3177 12771 (9313فارس )

 360017 167073 917162 97070 007170 کشور

 7/7 6/91 3/99 6/19 0/6 سهم
 9313مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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 و مراتع ها جنگل -6

و مراتع وجود دارد كه ارزش  ها جنگلمتعدد و متنوعي از  های گونهدر استان فارس 

جلوگيری از بياباني شدن  است. توجه قابلو ختلف، وسيع اقتصادی اين منابع در ابعاد م

جذب طبيعي جهت  اندازهای چشم، ايجاد وهوا آببر  ات مطلوباقليم فارس، تأثير

گردشگر، منابع توليد علوفه، رونق اقتصادی زندگي عشايری و روستايي، جلوگيری از 

ر اقتصاد اين منابع د و تأثيرفراوان  های قابليت دهنده نشانفرسايش خاک و ... همگي 

 .باشند مياستان 

بوده كه نسبت به ميليون هكتار  1/1حدود در ی استان ها گلمساحت جن 2939در سال 

 3/9كه  بودهميليون هكتار  9/7مراتع استان كل مساحت  .است تغييری نيافتهسال قبل 

 و مابقي را مراتع خوبميليون هكتار مراتع متوسط  7/1 فقير، مراتع راميليون هكتار آن 

نسبت  2939استان نيز در سال  های بيابانو مساحت . مساحت كل مراتع اند دادهتشكيل 

 (.17)جدول است  تغييری نيافتهبه سال قبل 

 

 9310-11استان فارس:  های بيابان، مراتع و ها جنگلمساحت  -17جدول 

 شرح
 مساحت )هكتار(

9319 9311 9313 

 1197701 1197701 1197701 جنگل

 7301101 7301101 7301101 کل مراتع

 712906 712906 712906 مراتع خوب

 1720776 1720776 1720776 مراتع متوسط

 3130320 3130320 3130320 مراتع فقير

 9931126 9931126 9931126 بيابان
 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 



 

 

 

 179 کشاورزی

دولتي و خصوصي  های بخش وسيله بهدر استان كه  كاری جنگلمساحت  2939در سال 

 (.12)جدول  است يافته افزايش، كه نسبت به سال قبل هكتار بوده 9921 ،شده انجام

 

 هكتار 9321-13در استان:  کاری جنگلمساحت  -12جدول  

 خصوصی دولتی جمع سال

9321 00177 00717 07 

9310 3126 3126 0 

9319 2327 169 2910 

9311 1171 01 1103 

9313 3391 21 3130 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
 

روان و  های شنتثبيت  و داری مرتع، حفاظت آبخيزها های ٔ  درزمينه شده انجام های فعاليت

 است. شده ارائه 92و  90، 13در جداول  2939تا  2923 های سالطي ، زدايي بيابان

 

 

 9321-13 حفاظت آبخيزها: درزمينه شده انجام های فعاليت -11جدول 

 سال

احداث سدهای خشكه 

 ونيگابچين و 

 مترمكعب()

 احداث بانكت

 ()کيلومتر

پتينگ 

 )کيلومتر(

مثمر و  کاری نهال

 هكتار() رمثمريغ

حفاظت و قرق 

 مراتع )هكتار(

9321 77907 9072 0 0120 27000 

9310 12603 9920 0 760 907900 

9319 91093 0 0 0 27971 

9311 97661 119 0 0 12771 

9313 33679 300 0 979 16930 
 

 حفاظت آبخيزهاه درزمين شده انجام های فعاليت -11ادامه جدول 

 سال
سكوبندی اراضی 

 )هكتار( دار شيب

بذرکاری و 

 بذرپاشی )هكتار(

علوفه کاری 

 )هكتار(

حوضچه تغذيه 

مصنوعی 

 )مترمكعب(

 پخش سيالب

 (مترمكعب)

9321 900 1063 0 011371 10000 

9310 0 9100 0 0 0 

9319 0 900 0 132610 0 

9311 0 037 0 903260 0 

9313 0 9707 0 911117 0 



 9313سال  -و فرهنگی استان فارس اجتماعی زارش اقتصادی،گ                        
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 حفاظت آبخيزها درزمينه شده انجام های فعاليت – 11ادامه جدول 

 سال
سيل بند و سيل برگردان 

 )مترمكعب(

بند خاکی 

 )مترمكعب(

اصالح شخم 

 )هكتار(

آبياری و مراقبت 

 )هكتار(

مطالعه پروژه 

 )مورد(

9321 0 961620 100 9727 37 

9310 90700 677000 0 9710 0 

9319 130 0 0 270 17 

9311 0 0 0 711 0 

9313 900010 62163 0 777 90 

 9313سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:
 

 9321 -13 و اصالح مراتع: داری مرتع ٔ  درزمينه شده انجام های فعاليتاهم -30جدول 

 سال
 بوته کاری و توليد

 )هكتار(نهال 

کپه کاری و کشت 

 (مستقيم )هكتار

 کودپاشی

 )هكتار(

ذخيره نزوالت 

 )هكتار( آسمانی

 احداث آبشخور

 )دستگاه(

9321 100 1677 0 9767 30 

9310 930 1662 0 9107 93 

9319 390 1019 0 9710 93 

9311 930 7739 0 1026 7 

9313 917 9217 6300 9093 1 

 

 و اصالح مراتع داری مرتع ٔ  درزمينه شده انجام های فعاليت اهم -30ادامه جدول 

 سال
 حفر چاه مالداری

 (حلقه)

 انبار آباحداث 

 (باب)

 داری مرتع های طرحتهيه 

 (هكتار)

 مميزی و تنسيق مراتع

 (هكتار) 

9321 7 2 900000 77000 

9310 3 1 0 300000 

9319 6 7 72300 977000 

9311 9 1 170000 10000 

9313 0 0 0 930000 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 9321-13 :زدايی بيابانروان و  های شنتثبيت  ٔ  درزمينه شده انجام های فعاليت-39جدول 

 سال
 تهيه طرح

 (هكتار)

 توليد نهال گلدانی

 (هزار اصله) 

 کاری نهال

 هكتار()

 بذرکاری و بذرپاشی

 هكتار()
 حفاظت و قرق )هكتار(

9321 - 901 137 0 1000 

9310 0 0 993 0 1700 

9319 0 0 37 0 1200 

9311 1710 10 730 777 3000 

9313 0 960 700 960 3700 

 9313مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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