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 پیشگفتار
رسانی به ی استان در راستای اطالعزیرو برنامه تیریمدیکی از وظایف مهم و اساسی سازمان 

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

اجتماعی مورد ارزیابی  –های کالن اقتصادی وسیله شاخصاجتماعی و فرهنگی استان، به
های دولتی از اهمیت خاصی در گزارش ملکرد دستگا قرارگرفته است. همچنین بررسی روند ع

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

و دستاوردهای موجود، با درک و بینش های گذشته بهنگام، ضمن اطالع از نتایج فعالیت
 ریزی نمایند.های آتی را برنامهتری بر مسائل و مشکالت استان فائق آمد  و فعالیتمناسب

، شامل دو بخش عمد  139۸گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس در سال 
ی، زیربنایی و وضعیت کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماع

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

مارها االمکان آدر این گزارش سعی شد  است، حتی آورد.را بین مناطق و کشور به وجود می
ها افزایش یابد. عالو  بر آن گیری و تحلیل آنصورت سری زمانی آورد  شود تا قابلیت نتیجهبه

 شد  است. های ملی برای ارزیابی استان در سطح ملی استفاد بعضاً از شاخص
گیری از گزارش حاضر، نقاط قوت استان تقویت و نقاط ضعف برطرف امید است با بهر 

نظران محترم، موجبات ارتقاء و های کارشناسان و صاحباز نظرات و پیشنهادگردید  و استفاد  
ها، های دولتی، سازماناز کلیه دستگا  های آتی فراهم آورد.بهبود کیفی گزارش را در سال

های ها، نهادهای انقالبی، همکاران محترم گرو  آمارهای ثبتی، فرابری و پرورش داد شرکت
ه با در اختیار قرار دادن آمار و اطالعات الزم زمینه تهیه این گزارش را معاونت آمار سازمان ک

های مختلف کنند  بخشنمایم. همچنین از کارشناسان محترم تهیهاند، تشکر میفراهم نمود 
 آید.گزارش، تقدیر و تشکر به عمل می

 

 حسن نوروزی 

 ی استان فارسزیربرنامه و تیریمدرئیس سازمان           
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و فرهنگی  اجتماعی ،وضعیت کالن اقتصادی

 استان فارس

 

 آشنایی مقدماتی با استان-

 ساختار آنجمعیت و -

 نیروی انسانی، فعالیت و اشتغال-

 درآمدهای استان بودجه و-

 بانكداری-

 بازرگانی ، داخلی و خارجی-

و شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی تورم نرخ -

 خانوار

 توزیع درآمد و هزینه  درآمد خانوار-

 تولید ناخالص داخلی استان-
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 آشـنایی مقـدماتی با اسـتان
 موقعیت جغرافیایی و سیاسی -1

دقیقه عرض شمالی از  ۴2درجه و  31دقیقه تا  1درجه و  27غربی بین استان فارس در جنوب 

شد  النهار، واقعدقیقه طول شرقی از نصف ۴۴درجه و  55دقیقه تا  3۴درجه و  5۰خط استوا و 

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

شود. )نقشه استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان، محدود می و بویراحمد، از جنوب به

 (1شمار  

 

 موقعیت استان نسبت به استانهای همجوار -1نقشه شماره 
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 هاها و آبادیها، بخشها، دهستانتعداد شهرستان -2

 یفرماندار یو ارتقا دیهفت شهرستان جد لیبا تشک139۸ /1۰/۰7در تاریخ  دولت اتیه

 /۰7/ 15مصوبه  نیموافقت کرد که ا ژ یو یمرودشت و کازرون به فرماندار یهانشهرستا

 .اجرا به وزارت کشور ابالغ شد یبرا یجمهور سیمعاون اول رئ یاز سو139۸

به  هیطشک و قائماوز، سرچهان، خفر، آباد  ضا،یزرقان، ب یهادولت بخشاتیهمیتصم براساس

 .افتی رییتغ« چنارکو »به  زین هیقائم نیو همچن« بختگان»طشک به شهرستان ارتقا و نام آباد 

 93شهرستان،  36، استان فارس دارای 139۸بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سال 

های موجود در استان، دهستان بود  است. در سال یادشد ، تعداد آبادی 215شهر و  113بخش، 

آبادی  ۴22۴درصد( دارای سکنه و  5/۴9آبادی ) ۴1۴7آبادی بود  است که از این تعداد،  ۸371

 (۴تا 2 هایدرصد(، خالی از سکنه بود  اند. )نقشه 5/5۰)

، استان 29/12/9۸ خیتا تاربه عمل آمد  و باستناد گزارش مرکز آمار ایران  هایبر اساس بررسی

استان فارس دارای بیشترین تعداد شهرستان بین استانهای کشور می باشد پس از فارس، 

 بعدی قرار دارند.  هایشهرستان در رتبه 27شهرستان و استان خوزستان با  3۰خراسان رضوی با 

بخش مقام اول را بین استانهای کشور داراست پس از  93از نظر تعداد بخش نیز استان فارس با 

وم د هایبخش در مقام 67بخش و استان خوزستان با  7۴ن رضوی با ااستان فارس، استان خراس

 و سوم قرار دارند

دهستان در جایگا  اول کشور و پس از آن به ترتیب استان  215همچنین استان فارس با تعداد 

دهستان در جایگا  دوم و استانهای خوزستان و آذربایجان شرقی هر کدام  169خراسان رضوی با 

 دهستان بطور مشترک در جایگا  سوم کشور قرار دارند. 1۴۴با 

نقطه شهری در صدر استانهای کشور قرار  113نقاط شهری نیز استان فارس با  از منظر تعداد

نقطه 125مورد پس از استان اصفهان )123دارد اما از لحاظ تعداد شهر با مناطق شهرداری با 

 (1شهری و منطقه شهرداری( با اختالف اندک در رتبه دوم قرار دارد. )جدول شمار  
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 ،ینقاط شهر ،یماتیتعداد کل سطوح تقس 1398 ییایافجغر لیخالصه گزارش فا -1جدول 

 (29/12/98 خیاستان )اعمال مصوبات تا تار کیکشور به تفك یو نقاط فرع هایآباد
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 کل کشور

 آذربایجان شرقی 21 46 144 68 80 2716 350 3066 4071

 آدربایجان غربی 17 41 114 47 52 3493 167 3660 4766

 اردبیل 11 30 73 31 36 1800 59 1859 2020

 اصفهان 24 51 127 110 125 3435 200 3635 7664

 البرز 6 13 29 18 30 392 79 471 160

 ایالم 11 28 52 27 27 1102 32 1134 775

 بوشهر 10 27 52 40 42 804 61 865 2557

 تهران 16 34 71 46 74 837 211 1048 167

903 983 46 937 43 43 51 26 10 
محال و  چهار

 بختیاری

 خراسان جنوبی 11 25 61 30 32 3526 45 3571 8066

 خراسان رضوی 30 74 169 79 96 7033 328 7361 13273

 خراسان شمالی 8 19 45 24 26 1236 61 1297 1062

 خوزستان 27 67 144 86 102 6311 122 6433 2763

 زنجان 8 18 49 21 25 1137 77 1214 1618

 سمنان 8 15 31 20 20 2194 26 2220 1256

20 10029 44 9985 54 49 123 58 23 
سیستان 

 بلوچستان

 فارس 36 93 215 113 123 8064 313 8377 3275

 قزوین 6 19 46 25 29 1046 106 1152 5374

 قم 1 5 9 6 14 342 25 367 723

 کردستان 10 31 86 32 35 1803 84 1887 6551

 کرمان 23 60 154 77 83 11539 223 11762 3317

 کرمانشاه 14 32 87 35 43 3110 38 3148 13702

1628 2269 62 2207 18 18 47 20 9 
کهگیلویه و 

 بویراحمد

 گلستان 14 27 60 34 37 895 173 1068 4432

 گیالن 16 43 109 52 59 2710 196 2906 630
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 تقسیمات و مرزبندی شهرستانهای استان -2نقشه شماره

 
 خذ: مرکز آمار ایرانمأ

 

 

 

 لرستان 11 31 87 30 35 3406 74 3480 2323

 مازندران 22 57 131 61 66 3339 265 3604 4094

 مرکزی 12 23 66 34 41 1464 111 1575 3236

 هرمزگان 13 39 85 45 48 2179 88 2267 630

 همدان 10 26 75 31 35 1046 159 1205 2708

 یزد 10 21 45 22 25 4097 90 4187 2403
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 تقسیمات و مرزبندی بخشهای استان -3نقشه شماره

 
 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

  ی دهستانهای استانتقسیمات و مرزبند -4نقشه شماره
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 مسـاحت -3

درصد از مساحت کل  5/7کیلومترمربع،  122199بر، استان فارس با مساحتی بالغ139۸در سال 

های کشور در جایگا  چهارم کشور را به خود اختصاص داد  است و از این حیث در بین استان

ترین و شهرستان کو  وسیعکیلومترمربع،  126۸۴قرار دارد. شهرستان الرستان با وسعتی معادل 

گردند. ترین شهرستان استان، محسوب میکیلومترمربع، کم وسعت 669چنار با وسعتی معادل 

باشد. می 1دارای رتبه  کیلومترمربع ازلحاظ وسعت 6۸۰9شهرستان نی ریز، با مساحتی معادل 

 6592اراب )ع(، دکیلومترمرب 6۸۰۰، آباد  )کیلومترمربع( 126۸۴) الرستان هایشهرستان

 (.2بعد قرار دارند )جدول  هایترتیب در رتبهکیلومترمربع( به

 

 1398های استان بر اساس تقسیمات کشوری سال مساحت شهرستان-2جدول 

 شرح

 شهرستان 
 مرکز شهرستان

 مساحت

 )کیلومترمربع(

 سهم از کل

 درصد()استان 

 تعداد

 بخش

 تعداد

 شهر

 تعداد

 دهستان

 215 113 93 100 122199 - کل استان

 5 5 2 6/5 6800 آباد  آباد 

 3 1 1 2/1 1۴52 ارسنجان ارسنجان

 3 3 2 6/1 199۰ استهبان استهبان

 ۸ ۴ 3 8/4 5916 اقلید اقلید

 ۴ 1 2 2/1 1۴۸3 اوز اوز

 ۴ 1 2 8/2 3۴۰7 طشکآباد  بختگان

 ۴ 2 2 1/2 2563 بوانات بوانات

 ۴ 1 2 8/0 92۴ بیضا بیضا

 ۴ 2 2 4/1 17۰2 سعادت شهر پاسارگاد

 7 3 3 2/3 3925 جهرم جهرم

 5 ۴ 2 3/1 1536 خرامه خرامه

 3 2 2 2/2 2716 صفاشهر خرمبید

 6 2 2 5/1 1۸17 باب انار خفر
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 1398های استان بر اساس تقسیمات کشوری سال مساحت شهرستان-2جدول 

 شرح

 شهرستان 
 مرکز شهرستان

 مساحت

 )کیلومترمربع(

 سهم از کل

 درصد()استان 

 تعداد

 بخش

 تعداد

 شهر

 تعداد

 دهستان

 ۴ 2 2 6/3 ۴۴53 خنج خنج

 12 5 5 4/5 6592 داراب داراب

 ۴ 2 2 9/0 1۰63 مصیری رستم

 ۴ 2 2 7/0 ۸27 زرقان زرقان

 5 3 2 8/3 ۴6۰3 آبادحاجی دشتزرین

 5 2 2 6/1 19۴5 اردکان سپیدان

 ۴ 2 2 8/1 2152 ایکر  سرچهان

 ۴ 2 2 4/1 1723 سروستان سروستان

 9 ۴ 2 3/4 5271 شیراز شیراز

 ۴ 3 2 0/4 ۴۸۴2 فراشبند فراشبند

 ۸ 6 ۴ 4/3 ۴19۴ فسا فسا

 5 2 2 9/2 3531 فیروزآباد فیروزآباد

 5 5 2 8/2 3۴27 قیر قیر و کارزین

 12 ۴ ۴ 8/2 3۴11 کازرون کازرون

 ۴ 2 2 9/0 1۰65 کوار کوار

 ۴ 2 2 5/0 669 قائمیه کو  چنار

 ۴ 2 2 5/1 1۸6۴ گراش گراش

 11 ۸ 5 4/10 126۸۴ الر الرستان

 ۸ 5 ۴ 2/3 3۸7۰ المرد المرد

 15 7 5 0/3 3637 مرودشت مرودشت

 1۰ 3 ۴ 6/4 559۸ نورآباد ممسنی

 ۸ 6 ۴ 4/1 173۸ رمه مهر

 6 3 3 6/5 6۸۰9 ریزنی ریزنی

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 وهوااقلیم، آب -4

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

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

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

ناحیه مرکزی و شمال از سمت  تر جنوبی و جنوب شرقی، اقلیم گرم و خشک وجود دارد.پست

شود در غرب و شمال غرب تا سمت شرق استان که بخش وسیعی از استان را شامل می

ای بری و در نواحی شمال و شمال غربی در ارتفاعات، د  دارای اقلیم مدیترانههای عمقسمت

های استان محسوب ترین بخشباشد که جزو پربارانای بحری میصورت مدیترانهاقلیم به

ترین شوند.ناحیه شمال شرقی که وسعت این ناحیه از دو ناحیه دیگر کمتر است و کم بارانمی

 خشک تا خشک سرد است.گردد، دارای اقلیم نیمهب میمنطقه استان فارس محسو

گراد بود  است. میزان دما در درجه سانتی ۴/1۸، میانگین دمای مرکز استان، 139۸در سال 

درجه  ۴/۴2که حداکثر مطلق درجه حرارت طوریهای مختلف سال متفاوت بود ، بهما 

گراد در بهمن ما ، درجه سانتی -۸/5گراد در ما  مرداد و حداقل مطلق درجه حرارت سانتی

، نوسانات زیادی 139۸های مختلف سال میزان بارندگی مرکز استان در ما  شد  است.گزارش

داشته است. بیشترین میزان بارندگی مرکز استان در سال یادشد  مربوط به ما  فروردین 

متر بارندگی داشته یمیل1/۴۴1متر( بود  است. در سال فوق، مرکز استان، جمعاً، میلی۴/12۸)

 (.3های تیر، مرداد و شهریور فاقد بارش بود  است )جدول است و در ما 

 

 1398وضعیت جوی مرکز استان برحسب ماه در سال -3جدول

 ما 
 بارندگی ماهانه (گراددرجه سانتی)دمای هوا 

 میانگین پایین ترین کمینه باالترین بیشینه (مترمیلی)

 1/۴۴1 ۴/1۸ -۸/5 ۴/۴2 کل سال

 ۴/12۸ ۰/15 ۰/3 ۴/26 فروردین

 1/25 5/19 ۰/۴ ۰/32 اردیبهشت

 7/2 5/26 ۰/1۴ ۸/39 خرداد
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 ۰/۰ 1/31 ۴/17 ۸/۴1 تیر

 ۰/۰ 1/3۰ 6/16 ۴/۴2 مرداد

 ۰/۰ 1/27 ۸/12 2/39 شهریور

 3/۰ ۰/23 2/9 ۴/37 مهر

 5/6۰ 9/13 -۸/1 ۰/29 آبان

 ۰/۸۴ 7/۸ -۰/2 2/19 آذر

 1/66 ۰/7 -۸/3 ۸/17 دی

 9/52 1/7 -۸/5 ۴/2۴ بهمن

 1/21 6/12 -۰/1 ۸/2۴ اسفند

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 پیشینه تاریخی -5

ها و ی که در سینه کو هایبرجسته ترین مراکز تمدن بشری است. نقشفارس یکی از کهن

زتاریخ، آثار معماری بس زیبا و اهای پیشونگار در تپهشد ، ظروف سفالی پرنقشها کند صخر 

های علمی، گوا  این تمدن آمد  در کاوشدستشگرف، صدها مسجد، برج و بارو و سایر آثار به

ازتاریخ مربوط به حدود شش هزار سال قبل، های صنایع ادوار پیشآثار هنری و نمونه کهن است.

هار هزار سال پیش، تخت های فارس مربوط به چنقش برجسته دوران عیالمیان در کوهستان

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

های فارس پراکند  فرد دور  اشکانیان و آثار دوران ساسانیان که در اغلب شهرستانمنحصربه

 است، نشان از پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ این منطقه دارد.

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

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

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

های غیر ایرانی را  یافت. فارس معرف پارس است که امروز به این استان اطالق اختالف به زبان

 گردد.می
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 مشـاهیر -6

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

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

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

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

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

 

 زبـان و مـذهب -7

کنند. های مختلف محلی صحبت میبان بیشتر مردم اهالی فارس، فارسی است و به گویشز

های متداول در استان شامل گویش شیرازی، گویش شهرهای شمالی فارس، گویش گویش

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

 کنند.های استان نیز به زبان عربی تکلم میشهرستان باشد. در بخشی ازمی

درصد از  67/99، بیش از 1395بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

درصد  ۰6/۰باشند. حدود دهند که اکثریت آنان شیعه میجمعیت استان را مسلمانان تشکیل می

درصد را  ۰9/۰درصد مسیحیان و  12/۰درصد زرتشتیان،  ۰2/۰از جمعیت فارس را کلیمیان، 

اند.درصد از جمعیت استان نیز مذهب خود را اظهار ننمود  ۰۴/۰دهند. سایر ادیان تشکیل می
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 جمعیت و ساختار آن
 جمعیت -1

 یمستقیم با موضوع جمعیت، پیوند و ارتباط یو سیاس یدر عصر حاضر، مسائل اقتصادی، اجتماع

بدون مطالعه و کنکاش در ساختار  زییرهر گونه برنامه دهدیم نشان هایبرقرار کرد  است. بررس

به تفکیک سطوح مختلف  یجمعیت اطالعات بنابرایننیست.  ریامکانپذ آن جمعیت و روند

 ییو دولتمردان از اهمیت به سزا زانیرو برنامه پژوهشگران برای یو جنس یو سن ییجفرافیا

را   نیبهتر یمراجعه به سرشمار قیو دق حیات صحبه اطالع یابیبرخوردار است. به منظور دست

به اطالعات  یابیدست شودیساله انجام م 5 اید  ساله و  هایسرشمار از آنجا که یحل است ول

 .گرددیمنتج م یسرشمار جیها به صورت برآورد از نتاسال ریسا

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

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

های کشور است. از طرف دیگر توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی همانند دیگر استان

ی هاومیر کودکان گردید  است. همچنین استان فارس با احتساب مهاجرتمنجر به کاهش مرگ

بین المللی، استانی مهاجر فرست بود  است. خالص این تحواّلت طی دور  مذکور، کاهش نرخ 

رشد متوسط جمعیت استان را موجب شد  است. همچنین تحوالت مذکور، ترکیب سنی جمعیت 

استان را نیز دگرگون کرد  است مهاجرت فزایند  روستائیان به شهرها نیز باعث افزایش ضریب 

ستان گردید  است. در ادامه شرح تحوالت هر یک از متغیرهای جمعیتی  در سه شهرنشینی در ا

 آن و ترکیب دوم ساختار بخشاستان و  بخش اول جمعیتگیرد. در بخش مورد بررسی قرار می

 شود. سوم نیز به عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان پرداخته می بخشدر . شودبررسی می

 

 جمعیت استان  -1-1

نفر  3۸17۰36، جمعیت استان معادل 1375رشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس س

داد  است. بر اساس سرشماری عمومی درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می 35/6بود  که 
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درصد از جمعیت کل  15/6نفر بود  که  ۴336۸7۸، جمعیت استان 13۸5نفوس و مسکن سال 

معادل  1375-۸5استان طی دهه  سط سالیانه جمعیتشد  است. نرخ رشد متوکشور را شامل می

، جمعیت 139۰بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  گردد.درصد محاسبه می 2۸/1

شد  است. نرخ رشد درصد از جمعیت کل کشور را شامل می 12/6نفر بود  که  ۴59665۸استان 

گردد. بر اساس صد محاسبه میدر 17/1برابر  13۸5-9۰متوسط سالیانه جمعیت استان طی دور  

 ۰7/6نفر بود  که  ۴۸5127۴، جمعیت این استان 1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

شد  است. نرخ رشد متوسط سالیانه جمعیت استان طی درصد از جمعیت کل کشور را شامل می

 ود  استدرصد ب 13/1برابر  13۸5-95درصد و طی دهه  ۰۸/1برابر  139۰-95ساله  دور  پنج

 5۰۰6معادل  139۸بینی مرکز آمار ایران، جمعیت استان فارس در سال بر اساس پیش(. 1)جدول

 هزار نفر بود  است.  ۸3۰75و جمعیت کشور معادل ( 2)جدول هزار نفر

 واحد: نفر         1375-95جمعیت  استان )نفر( به تفكیک مناطق:  -1جدول 

 ینقاط روستای نقاط شهری کل استان سال

1375 3۸17۰36 2163119 1653917 

13۸5 ۴336۸7۸ 26529۴7 16۸3931 

139۰ ۴59665۸ 31۰6732 1۴۸9926 

1395 ۴۸5127۴ 3۴۰1675 1۴۴9599 

 1395و  139۰، 13۸5، 1375های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

  واحد: هزار نفر       1396-98برآورد تعداد جمعیت )هزار نفر( به تفكیک مناطق:  -2جدول 

 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان سال

1396 ۴9۰9 3۴6۰ 1۴۴9 

1397 ۴959 351۴ 1۴۴5 

139۸ 5۰۰6 3566 1۴۴۰ 

 یدفتر جمعیت، نیروی کار و سرشمار مرکز آمار ایران، مأخذ:

 

 خانوار -1-2

 یکدیگر بالزوماً  خانوار یک اعضای که جهت این از و است اجتماعی واحد کوچکترین خانوار

 ایران خانوارمعمولی آمار طبق تعریف مرکز .شودمی خانواد  متمایز از ندارند خویشاوندی نسبت
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 هستند خرجهم یکدیگر با کنند،می زندگی اقامتگا  یک در هم با که شودمی تشکیل نفر چند از

 شد.با نفر  یک تواندمی معمولی خانوار مواردی در .خورندمی غذا هم با معموالً و

خانوار رسید   1۴3۸251به  755229تعداد خانوارهای استان از  1375-95های در فواصل سال

 است درحالی موضوع این .استبرابر شد  9/1 استان کل است. طی این مدت تعداد خانوارهای

. (3)جدول است شد  برابر ۴/1 روستایی تعداد خانوارهای و برابر 3/2شهری خانوارهای تعداد که

 .شودمی مالحظه روستایی و شهری نقاط از اعم خانوار بعد در محسوسی اخیر کاهش ههد در

 مزرعه یادار  برای زیاد فرزندان گذشته داشتن در گفت بتوان شاید موضوع این توجیه در

فرزندان  صاحب که هاییخانواد  رو این از و شدمی محسوب اقتصادی نعمت یک خانوادگی،

 و شدندمی برخوردار نیز بیشتری قدرت و کار نیروی از بودند، )ذکور دانفرزن ویژ  به( بیشتری

 رشد با امروز  اما یافتند.می دست نیز باالتری و سیاسی اقتصادی امنیت به آن متعاقب

 تأمین صنعتی، بسا چه و شهری جامعه یک کشاورز به و روستایی جامعه از انتقال و شهرنشینی

 ) و ... مادربزرگ پدربزرگ، شامل(گسترد   هایخانواد  و یشترب فرزندان داشتن با اقتصادی

 است. مشکلتر شد 

نفر در سال  67/3، 13۸5نفر در سال  2۴/۴به  1375نفر در سال  ۰5/5بعد خانوار در استان از 

، بعد خانوار در کشور معادل 1395یافته است. در سال کاهش 1395نفر در سال  37/3و  139۰

بینی مرکز آمار ایران، بعد خانوار استان در سال بر اساس پیش(. 3)جدول ستنفر بود  ا 31/3

 (.۴)جدولنفر بود  است 3/3معادل  139۸

 

  1375-95تعداد و بعد خانوار کل استان به تفكیک مناطق شهری و روستایی  -3جدول 

 واحد: نفر

 بعد خانوار تعداد خانوار سال منطقه

 
 کل استان

1375 755229 ۰5/5 

13۸5 1۰2272۸ 2۴/۴ 

139۰ 1251۰61 67/3 

1395 1۴3۸251 37/3 

 1375 ۴۴۸272 ۸3/۴ 
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 بعد خانوار تعداد خانوار سال منطقه

 12/۴ 6۴۴1۸۰ 13۸5 نقاط شهری

139۰ ۸5۸9۴۴ 62/3 

1395 1۰1۸7۸۴ 3۴/3 

 
 نقاط روستایی

1375 3۰6957 39/5 

13۸5 37۸5۴۸ ۴5/۴ 

139۰ 392117 ۸۰/3 

1395 ۴19۴67 ۴6/3 
 1395و  139۰، 13۸5، 1375های فوس و مسکن سالمأخذ: سرشماری عمومی ن

 

 1396-98 برآورد تعداد و بعد خانوار کل استان به تفكیک مناطق شهری و روستایی -4جدول 

 واحد: هزارنفر

 بعد خانوار تعداد خانوار سال منطقه
 

 کل استان

1396 1۴66 35/3 

1397 1۴9۴ 31/3 

139۸ 1523 3/3 

 

 نقاط شهری

1396 1۰5۰ 3۰/3 

1397 1۰77 26/3 

139۸ 11۰5 2/3 

 

 نقاط روستایی

1396 ۴16 ۴۸/3 

1397 ۴17 ۴6/3 

139۸ ۴1۸ ۴/3 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مأخذ:

 

 شهر نشینی -1-3

، 1395درصد در سال  1/7۰به  139۰درصد در سال  6/67ضریب شهرنشینی استان از 

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

باشد. ازآنجاکه پدید  شهرنشینی شتابان و دالیل رشد ضریب شهرنشینی طی دور  مذکور می

مندی خاصی بود  است، پیامدهای ناخواسته بسیاری را موجب شد  است. ازجمله خارج از نظام
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های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. های اجتماعی و انواع بحرانعدالتی، گسترش آسیبتوزیع بی

درصد  7۴به  1395درصد بود  که در سال  ۴/71برابر  139۰ضریب شهرنشینی کشور در سال 

شهر استان دارای  11، تعداد 1395همچنین بر اساس نتایج سرشماری سال  افزایش یافته است.

هزار نفر بود  اند. گفتنی  25دارای جمعیت باالی  شهر استان 91هزار نفر و  5۰جمعیت باالی 

بینی مرکز آمار ایران، بر اساس پیش شهر بود  است. 1۰2، استان دارای 1395است در سال 

 درصد بود  است. 2/71برابر  139۸ضریب شهرنشینی استان در سال 
 

 1375-95میزان شهرنشینی و روستانشینی  -5جدول 

 روستانشینیمیزان  میزان شهرنشینی سال

1375 7/56 3/۴3 

13۸5 2/61 ۸/3۸ 

139۰ 6/67 ۴/32 

1395 1/7۰ 9/29 

 1395و  139۰، 13۸5، 1375های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

  1395-1375 استان ینیو روستانش ینیشهرنش زانیم:  1شكل
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 تراکم نسبی جمعیت استان -1-4

 سرزمینی هر بودن ازدحام کم یا و پرازدحام به توانمی عامیانه اصطالح در را جمعیت تراکم

آید. می بدست کیلومترمربع برحسب مساحت به جمعیت از تقسیم جمعیت کرد. تراکم تعبیر

 در که است مربع کیلومتر هر نفر در 5/37 با برابر 139۰ سال در جمعیت استان نسبی تراکم

 2است. شکل  داشته افزایش مربع کیلومتر هر در نفر 6/39 مقدار به ، 1395 سال با مقایسه

 است. 1395تا  1375های جمعیت استان طی سال نسبی ی تراکمدهند نشان

نفر در کیلومترمربع بود  است. استان  6/39برابر  1395تراکم نسبی جمعیت استان در سال 

 ل یادشد  رتبهای که در ساگونهرود بههای کم تراکم بشمار میفارس تقریباً در ردیف استان

 خود اختصاص داد  است. تراکم نسبی جمعیت در سالکشور بههایبیست و سوم را در بین استان

نفر در کیلومترمربع  ۴1برابر  139۸و  1397های و در سال نفر در کیلومترمربع ۴۰برابر  1396

 بود  است.

 

 1395-1375: تراکم نسبی استان  2شكل
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 هاسهم جمعیتی شهرستان -1-5

 که دهدمی نشان را استان جمعیت از درصدی شهرستان، تفکیک به استان جمعیت نسبی توزیع

 1395جمعیت استان در سال  کل برای را توزیع این  6جدول  .برندمیسر به شهرستان آن در

 کل استان در جمعیت از درصد 3۸ حدود شودمی مالحظه که همانگونه .دهدمی نشان

 کنند.می یزندگ شهرستان شیراز
 

 )درصد( 1395شهرستان :  تفكیک به استان جمعیت نسبی : توزیع6جدول 

 رتبه توزیع نسبی )درصد( نام شهرستان رتبه )درصد(توزیع نسبی نام شهرستان

 23 ۰5/1 سپیدان  1۰ ۰۸/2 آباد  

 36 ۴۸/۰ سرچهان  27 ۸۸/۰ ارسنجان 

 32 79/۰ سروستان  17 ۴2/1 استهبان 

 1 37/37 شیراز  11 93/1 اقلید 

 25 9۴/۰ فراشبند  3۰ ۸۴/۰ اوز 

 ۴ 23/۴ فسا  33 66/۰ بختگان 

 ۸ 5۰/2 فیروزآباد  35 56/۰ بوانات 

 16 ۴7/1 قیر و کارزین  31 ۸2/۰ بیضا 

 3 37/۴ کازرون  3۴ 62/۰ پاسارگاد 

 13 73/1 کوار  6 ۸۴/3 جهرم 

 21 12/1 کو  چنار  2۰ 13/1 خرامه 

 22 11/1 گراش  2۴ ۰۴/1 خرم بید 

 7 57/3 الرستان  2۸ ۸7/۰ خفر 

 12 89/1 المرد  29 ۸5/۰ خنج 

 2 67/6 مرودشت  5 15/۴ داراب 

 9 42/2 ممسنی  26 91/۰ رستم 

 1۸ 34/1 مهر  19 16/1 زرقان 

 1۴ 67/1 نی ریز  15 51/1 زرین دشت 

 1395های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
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 1395شهرستان در سال  تفكیک به استان جمعیت نسبی : توزیع 3شكل
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  1395در یک نگاه در سال  استان جمعیت : اطالعات4شكل 
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  1398در یک نگاه در سال  استان جمعیت : اطالعات5شكل 
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 ساختار و ترکیب جمعیت استان -2

یکی  و است رداربرخو بسیاری کیفی و کمی اهمیت از جمعیت جنسی و سنی ساختار امروز 

 آنها جمعیت جنسی و ساختارهای سنی مطالعه کشورها یافتگی توسعه درجه ارزیابی هایاز روش

 مختلف عواملتاثیر تحت کلیدی است که  متغیر دو جنس و سن شناختیجمعیت نظر است. از

 هایویژگی شناسانجمعیت که است دلیل همین است. به اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

در ادامه هرم سنی استان و جمعیت  .کنندمی تحلیل جنس و حسب سن بر اغلب را جمعیت

 شود.های عمد  سنی بررسی و تحلیل میبرحسب گرو 

 

 هرم سنی جمعیت استان -2-1

دهد که متولدین نشان می (6)شکل  1395مشاهد  هرم سنی استان بر اساس سرشماری 

 اند. تورم جوانی جمعیت را بوجود آورد اند پدید  که به سن جوانی رسید  6۰ی دهه

 
 

 1395: هرم سنی جمعیت استان فارس در سال 6شكل 
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 1398: هرم سنی جمعیت استان فارس در سال 7شكل 

 

 

 های عمده سنیجمعیت برحسب گروه -2-2

 را جمعیت سنی ساختار جمعیت، ساخت از کلی تصویری داشتن برای جمعیتی مطالعات در

 :کرد زیر بررسی سنی یعمد  گرو  هس در میتوان

 سال و بیشتر 65جمعیت *       سال 6۴-15جمعیت *       سال 1۴-۰جمعیت  *

 جوانی، نظر از مختلف جوامع بررسی و مطالعه به شناسان جمعیت فوق، بندیطبقه سه براساس

 طی سنی  عمد گرو  سه در را جمعیت استان 7پردازند. جدول جمعیت می سالمندی و میانسالی

 .دهدمی نشان 1395 تا 1375 سالهای

 
 واحد: هزار نفر   1375-95جمعیت کل استان در سه گروه عمده سنی:  -7جدول 

 ساله و بیشتر 65 ساله 6۴-15 ساله 1۴-۰ سال

1375 1557 2090 170 

13۸5 1035 3077 225 

139۰ 1023 3313 261 

1395 1113 3442 296 

 1395و  139۰، 13۸5، 1375های وس و مسکن سالمأخذ: سرشماری عمومی نف
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 واحد: درصد 1375-95سنی  عمده گروه سه در کشور جمعیت : توزیع8شكل

 
 

 واحد: درصد   1375 -95 های عمده سنی: روند تغییرات جمعیت استان برحسب گروه9شكل 

 
 

 

 جوانی جمعیت -2-3

درصد و بیشتر ۴۰شاخص چنانچه ساس ایناسنجند. برورتهایم میجوانی جمعیت را با تستمیزان

 شود.میجوان تلقیعنوان جمعیتدهد، جمعیت بهسال تشکیل15جمعیت را جمعیت کمتراز از یک
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 واحد: درصد      1375-95: میزان جوانی جمعیت استان 10شكل 

 
 

 جمعیت سنی میانه و میانگین -2-4

 بررسی .استجمعیتسنیمیانه و میانگین کشورجمعیت سنیساختار بررسیدر مهمهایشاخص از

 سنی، کند. میانهمی عرضه را جمعیت جوانی از واضحتری جمعیت، تصویر سنی میانه و میانگین

 و میانگین .دارندقرار ناز آ جوانتر در سنین دیگر نصف و پیرتر جمعیتنصف دقیقا درآن که سنی

 باشد.می ۰/3۰و  1/31به ترتیب برابر  ،1395کل استان بر اساس  سرشماری جمعیت سنیمیانه

 

 )بارتكفل( وابستگی نسبت -2-5

 باالی و سال 15 زیر(وابستگی سنین در واقع افراد نسبت به کفلبار ت یا سنی وابستگی نسبت

 شاخص این بودن پایین .شودمی فتهگ مولد لحاظ اقتصادی به سنین در افراد به )سال 6۴

 مقدار هرچه عکس،است. بر بیشتر  اندازپس قدرت و جامعه یاقتصاد رفا  مطلوب سطح بیانگر

تکفل  تحت افراد معاش تأمین برای شاغل جمعیت بر وارد  فشار باشد، باالتر وابستگی شاخص

، ضریب جوانی جمعیت 139۰-95طی دور   .یابدمیکاهش رفا  سطح و گرفته فزونی

درصد در سال  9/22به  139۰در سال  درصد3/22از  که این شاخصطورییافته است. بهافزایش

زمان با افزایش ضریب جوانی (. طی دور  مورد بررسی هم1۰یافته است )شکل افزایش 1395

یت این گرو  (. میزان جمع۸شد  است )شکل ساله استان کاسته 15-6۴جمعیت، از سهم جمعیت 

مذکور تحوالتته و یاف، کاهش1395درصد در سال  ۰/71به  139۰سال درصد در 1/72سنی از 
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دیگر نسبت جمعیت عبارتبه؛ ساختار سنی جمعیت، باعث افزایش نرخ وابستگی گردید  استدر

درصد در ابتدای دور   ۸/3۸ساله، از  15-6۴ساله و بیشتر به جمعیت  65ساله و جمعیت  1۴-۰

 درصد در انتهای دور  رسید  است. ۴1به 

 

 سالخوردگی شاخص -2-6

 به سالمندان نسبت یا سالخوردگی شاخص جمعیت، سالخوردگی با مرتبط هایمعیار مهمترین از

را آید )البته آن سال بدست می 15جمعیت زیر سال به65جمعیت باالی  تقسیماز که استکودکان

 .دهدینشان م 1395تا 1375سالهای یرا ط یشاخص سالخوردگ ۸کنند(. جدول میضرب 1۰۰در

 

 واحد: درصد    1375-95جمعیت استان: سالخوردگی شاخص  -8جدول 

 شاخص سالخوردگی سال

1375 9/1۰ 

13۸5 7/21 

139۰ 5/25 

1395 6/26 

 1395و  139۰، 13۸5، 1375های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

 واحد: درصد      1375-95شاخص سالخوردگی جمعیت استان:  -11شكل 
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 جنسی ترکیب -2-7

 اطالعات .شودمی تفکیک زن و مرد گرو  دو به جنس نظر از جمعیت ناسیش جمعیت علم در

 است.  نیاز مورد بهداشتی خدمات ریزیبرنامه ویژ  به مختلف و هایریزیبرنامه در جنس دربار 

 

 واحد: نفر       1375-95جمعیت  استان به تفكیک جنسیت:  -9جدول 

 زن مرد سال

1375 19۴۰692 1۸763۴۴ 

13۸5 22۰۴۸52 2132۰26 

139۰ 231591۴ 22۸۰7۴۴ 

1395 2۴61251 239۰۰23 

 1395و  139۰، 13۸5، 1375های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

 واحد: هزار نفر      1396-98برآورد جمعیت )هزار نفر( به تفكیک جمعیت:  -10جدول 

 زن مرد سال

1396 2۴۸۸ 2۴21 

1397 2511 2۴۴7 

139۸ 253۴ 2۴73 

 مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مأخذ:

 

به سال اند که نسبتداد را مردان تشکیلدرصد جمعیت استان  73/5۰برابر  1395سال در

درصد جمعیت  67/5۰برابر  1395یافته است. در سال درصد(، این نسبت افزایش  3۸/5۰)139۰

 نفر زن. 1۰۰از تعداد مردان در مقابل هر استعبارت ینسجنسبتاند. کشور را مردان تشکیل داد 

است. این شاخص نفر مرد به ازای صدزن بود  5/1۰1برابر  139۰سال نسبت جنسی در استان در

 جنسی در، نسبت1395و در سال  یافتهنفر مرد به ازای صد زن افزایش 1۰3به  1395در سال 

جنسی ترکیبمحسوسی را در ست. بررسی فوق، تفاوتازن بود ازای صدنفر مرد به 7/1۰2کشور، 
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و روستایی سازد. همچنین نسبت جنسی در مناطق شهری جمعیت استان و کشور آشکار نمی

 است.ازای صدزن بود نفر مرد به2/1۰5نفر مرد و 1۰2ترتیب برابر به 1395استان درسال 

 

 عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان -3

ومیر و مهاجرت. نرخ باروری و تعداد زنان اند از زادوولد، مرگمعیت عبارتعوامل مؤثر بر رشد ج 

باشد. طبیعی است هر کنند  میزان زادوولد در یک جامعه میدر سنین باروری نیز از عوامل تعیین

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

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

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

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

 

 باروری زنان -3-1

یافته است. عوامل دهند که طی دو دهه اخیر میزان باروری در استان کاهشها نشان میبررسی

اند. آموزش توان همان عواملی دانست که در سطح کشور مؤثر بود مؤثر در کاهش باروری را می

دختران تا سطوح باالی تحصیلی، ازدواج دیرهنگام آنان و هزینه باالی پرورش و نگهداری 

شود. عالو  بر عوامل فوق، افزایش از عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری قلمداد می فرزندان

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

 اند.میزان باروری مؤثر بود 

 6/1و به  13۸5نوزاد در سال  7/1به  1375نوزاد در سال  93/2میزان باروری زنان استان از 

و رسیدن  136۰یافته است. با توجه به رشد فزایند  جمعیت در دهه کاهش ،139۰نوزاد در سال 

، نرخ باروری طی دور  مذکور اندکی 139۰-95سن متولدین این دهه به سن ازدواج در دور  

یش زنان در رو افزایش مزبور به دلیل افزانوزاد رسید  است. از این ۸/1افزایش یافته و به رقم 

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

 تشویقی افزایش جمعیت نسبت داد.
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 روند شاخص باروری زنان در استان فارس -11جدول 

 1395سال  139۰سال  13۸5سال  1375سال  عنوان

 ۸/1 6/1 7/1 93/2 شاخص باروری زنان

 1395و  139۰، 13۸5، 1375سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ: 

 

 ازدواج و طالق -3-2

شد  است. در این مورد طالق در استان ثبت 1۰۰93مورد ازدواج و  29۸26، تعداد 139۸در سال 

مورد(، کاهشی  33۸22) 1397های صورت گرفته در استان نسبت به سال سال تعداد ازدواج

یافته است. کاهشدرصد  5/2ها، ه است. همچنین تعداد طالقشتدرصد دا ۸/11معادل 

مورد در سال  1۰۰93به  1397مورد در سال  1۰355ها در استان از دیگر تعداد طالقبیانبه

صورت گویاتری یافته است. شاخص دیگری که وضعیت ازدواج و طالق را به، افزایش139۸

 1397استان در سال میزان این شاخص در باشد. دهد، نسبت طالق به ازدواج مینشان می

یافته و وضعیت درصد افزایش ۸/33به رقم  139۸بود  که این نسبت در سال درصد 6/3۰معادل 

ها در درصد ازدواج ۸/33دهد که نشان می 139۸دهد. اطالعات سال تری را نشان مینامناسب

که شاخص طالق به ازدواج در دهند همچنین نشان می آمارها استان به طالق انجامید  است.

باشد. میزان این شاخص در سال برابر مناطق روستایی استان می 2/1مناطق شهری، تقریباً 

درصد بود  است. مشکالت  6/2۸و  6/3۴هری و روستایی استان به ترتیب برای مناطق ش 139۸

باشد پدید  میهای زندگی شهری نسبت به زندگی روستایی ازجمله عوامل بروز این و پیچیدگی

 (.12)جدول 

 

 شده در نقاط شهری و روستایی استانازدواج و طالق ثبت -12جدول 

 139۸سال  1397سال  عنوان

 جمع استان

 29۸26 33۸22 ازدواج

 1۰۰93 1۰355 طالق

 ۸/33 6/3۰ درصد(ازدواج )نسبت طالق به 
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 مناطق شهری

 26151 29239 ازدواج

 9۰۴۰ 9257 طالق

 6/3۴ 6/31 درصد(ازدواج )ق به نسبت طال

مناطق 

 روستایی

 3675 ۴5۸3 ازدواج

 1۰53 1۰9۸ طالق

 6/2۸ 9/23 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 139۸و  1397های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال
 

 شدهمیـزان متولدین ثبت -3-3

، نشان از افزایش متوسط 13۸5-9۸شد  طی دور  زمانی بررسی روند زمانی تعداد متولدین ثبت 

درصدی این متغیر طی دور  مذکور دارد. این روند افزایشی بسیار کم، ناشی از  1۴/۰ساالنه 

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

تی و درمانی که منجر به رشد کودکان، افزایش تحصیالت زنان، توسعه و گسترش خدمات بهداش

برابر  139۸شد  در سال باشد. تعداد متولدین ثبتومیر نوزادان گردید  است، میکاهش مرگ

درصدی برخوردار بود  است.  9/13از کاهش  1397مورد بود  که نسبت به سال  65352

درصد کاهش یافته است  ۴/1۴بود  که نسبت به سال قبل  1/13همچنین میزان تولد خام 

 .(13)جدول 

 

 شده در استان فارسمتولدین ثبت -13جدول 

 میزان تولد خام* متولدین پسر و دختر سال

13۸5 7۴69۸ 2/17 

13۸6 76۰96 3/17 

13۸7 77۰77 ۴/17 

13۸۸ ۸۰627 9/17 

13۸9 ۸1765 ۰/1۸ 

139۰ ۸۰۸۴۸ 6/17 

1391 ۸2736 ۸/17 

1392 ۸۴5۸6 ۰/1۸ 
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 میزان تولد خام* متولدین پسر و دختر سال

1393 ۸726۴ ۴/1۸ 

139۴ ۸۸79۰ 5/1۸ 

1395 ۸7359 ۰/1۸ 

1396 ۸۴219 1/17 

1397 7592۰ 3/15 

139۸ 65352 1/13 

 مآخذ: سالنامه آماری استان فارس و سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
  شد  برآورد جمعیت هزارنفر هر ازای به آمد  دنیا به زند  کودکان * عبارت است از تعداد

 
 

 ومیرمیزان مرگ -3-4

واقعه بود  که نسبت به سال  22216برابر  139۸شد  استان در سال ثبتومیرهای تعداد مرگ

 ۴/۴ومیر استان برابر ، نرخ مرگ139۸درصد داشته است. در سال  ۰7/3، افزایشی معادل 1397

 (.1۴است )جدول  اندکی افزایش یافته  1397در هزار نفر جمعیت بود  که نسبت به سال 

 
 شده در استان فارسومیرهای ثبتتعداد مرگ-14جدول 

 139۸سال  1397سال  1396سال  عنوان

 22216 21553 2231۸ (واقعه)ومیر تعداد مرگ

 ۴/۴ 3/۴ 5/۴ (نفر در هزار)ومیر نرخ مرگ
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال  

 

 مهـاجرت -3-5

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

هایی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن باً از سرزمینشود. مردم غالدیگر مربوط می

های شغلی بهتر، دستمزدهای باالتر و شوند و به مناطقی که دارای جاذبهنامساعد است خارج می

ذشته شاهد های گکنند. استان فارس در دههشرایط اجتماعی، اقتصادی بهتری است مهاجرت می

، 1365تا  13۴5های وانتقاالت جمعیتی بود  است. این استان طی سالنوسانات زیادی در نقل

و  استانی مهاجر فرست تبدیلبه  1375-۸5و  1365-75استانی مهاجرپذیر بود  ولی در دو دهه 
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یع دهند عواملی از قبیل پایین بودن تمرکز صناهای صورت گرفته در استان، نشان میپژوهش

اند که باعث شد  سالی، کمبود آب و کمبود شغل ازجمله عواملی بود ویژ  صنایع بزرگ، خشکبه

 خالص مهاجرت در استان، منفی گردد.

های مهاجر فرست کشور بود  است اما با افزایش از استان 13۴5استان فارس پیش از سال 

و آموزشی درروند مهاجرت به  های کشاورزی، گردشگری، توریستی، فرهنگیها و قابلیتظرفیت

در ادامه افزایش  1365تا  1355های شود. در فاصله سالاستان تغییرات چشمگیری دید  می

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

به موطن خود و  به خاطر خاتمه جنگ و برگشتن تعداد زیادی از مهاجران جنگی 1375تا  1365

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

گونه شته است. همانتداوم دا 1375-۸5روند مهاجر فرستی استان همچنان در دهه  شد  است.

استان کشور مهاجر فرست و  21گردد استان فارس نسبت به ( مشاهد  می15که در جدول )

هایی همچون ایالم، بوشهر و استان مهاجرپذیر بود  است. حتی نسبت به استان 9بت به نس

کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری وضعیت مهاجر فرستی داشته است. درمجموع 

 همچون دهه پیشین استانی مهاجر فرست بود  است. 1375-۸5استان فارس در دهه 

آمار مهاجرت خارجی )های نظر از مهاجرتن فارس صرف، استا13۸5-9۰ساله طی دور  پنج

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

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

های . استان فارس نسبت به استاناستان، مهاجر فرست بود  است ۸مهاجرپذیر و نسبت به 

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

 (.16جدول های کشور، مهاجرپذیر بود  است)مابقی استان

، استانی خارجیهای نظر از مهاجرت، استان فارس صرف139۰-95ساله طی دور  پنج

 13استان کشور، مهاجرفرست و نسبت به  17. استان فارس نسبت به مهاجرفرست بود  است

(. البته شهر شیراز به عنوان مرکز استان و یکی از کالن 17جدول استان، مهاجرپذیر بود  است)
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شهرهای کشور و با توجه به اینکه درصد باالیی از جمعیت استان در آن ساکن است مهاجر پذیر 

 ه سایر نقاط استان باز می گردد.بود  و مهاجر فرستی عمدتاً ب

 

-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -15جدول 

1375 

 استان
مهاجران واردشد  به 

 استان فارس
شد  از مهاجران خارج

 استان فارس
خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هاسایر استاننسبت به

 رستمهاجر ف -5۴1 2397 1۸56 مرکزی

 مهاجر فرست -666 29۴1 2275 گیالن

 مهاجر فرست -۴21 25۴۸ 2127 مازندران

 مهاجر فرست -1۸۸ 32۴9 3۰61 آذربایجان شرقی

 مهاجر فرست -15۴ 1۸11 1657 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 17۸ 19۴۰ 211۸ کرمانشا 

 مهاجرپذیر ۴۰3۰ 1739۴ 21۴2۴ خوزستان

 رمهاجرپذی 232 ۸76۴ ۸996 کرمان

 مهاجر فرست -1632 5۴25 3793 خراسان رضوی

 مهاجر فرست -6۸۸9 22۰25 15136 اصفهان

 مهاجرپذیر 15۴5 ۴37۴ 5919 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 5۰5 ۸19 132۴ کردستان

 مهاجرپذیر ۸3۴ 2۰6۴ 2۸9۸ همدان

 مهاجر فرست -1177 3212 2۰35 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذیر 1۰12 1627 2639 لرستان

 مهاجر فرست -153 652 ۴99 ایالم

 مهاجر فرست -11۸ 12135 12۰17 کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -۴۸۰1 2۸961 2۴16۰ بوشهر

 مهاجر فرست -۴21 727 3۰6 زنجان

 مهاجر فرست -736 1۰۴۸ 312 سمنان

 مهاجر فرست -3۸۴۸ 1۰716 6۸6۸ یزد

 رستمهاجر ف -3۸۸۸ 22۰۴7 1۸159 هرمزگان

 مهاجر فرست -1۴۴32 36۰۰۸ 21576 تهران

 مهاجر فرست -129 ۸37 7۰۸ اردبیل

 مهاجر فرست -661 2۴71 1۸1۰ قم



  59  و ساختار آن                                                                                                                   تیجمع 

 

-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -15جدول 

1375 

 استان
مهاجران واردشد  به 

 استان فارس
شد  از مهاجران خارج

 استان فارس
خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هاسایر استاننسبت به

 مهاجر فرست -36۸ 967 599 قزوین

 مهاجر فرست -755 1373 61۸ گلستان

 مهاجرپذیر 136 ۴۴7 5۸3 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -33۸ 56۰ 222 خراسان جنوبی

 - - - 2۴۴2۰ خارج از کشور

 - - - 2327 اظهارنشد 
 13۸5مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 1385-90شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -16جدول 

 استان
مهاجران واردشد  
 به استان فارس

شد  از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هاایر استاننسبت به س

 مهاجرپذیر ۸1 629 71۰ مرکزی

 مهاجر فرست -۸9 776 6۸7 گیالن

 مهاجرپذیر 1۴1 722 ۸63 مازندران

 مهاجرپذیر 53۰ 592 1122 آذربایجان شرقی

 مهاجرپذیر 1۰5 ۴۸۴ 5۸9 آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 276 699 975 کرمانشا 

 مهاجرپذیر 63۴3 32۸3 9626 خوزستان

 مهاجرپذیر ۴۰6 3333 3739 کرمان

 مهاجرپذیر 373 1۴31 1۸۰۴ خراسان رضوی

 مهاجرپذیر 1525 5677 72۰2 اصفهان

 مهاجرپذیر 213۰ 16۰2 3732 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 21۰ 379 5۸9 کردستان

 مهاجرپذیر 69۰ 523 1213 همدان

 مهاجرپذیر 567 5۰9 1۰76 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذیر 317 715 1۰32 لرستان

 مهاجر فرست -63 325 262 ایالم

 مهاجرپذیر 2۰6۰ 26۴5 ۴7۰5 کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -269۴ 12۰2۴ 933۰ بوشهر
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 استان
مهاجران واردشد  
 به استان فارس

شد  از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هاایر استاننسبت به س

 مهاجر فرست -23 1۸9 166 زنجان

 مهاجر فرست -137 395 25۸ سمنان

 مهاجر فرست -1۰99 35۴۸ 2۴۴9 یزد

 مهاجرپذیر 2125 692۴ 9۰۴9 هرمزگان

 مهاجرپذیر 2577 562۰ ۸197 انتهر

 مهاجرپذیر 251 973 122۴ البرز

 مهاجرپذیر 111 1۸1 292 اردبیل

 مهاجرپذیر 2۰۰ 92۰ 112۰ قم

 مهاجر فرست -6 2۴5 239 قزوین

 مهاجرپذیر 22 ۴۰۴ ۴26 گلستان

 مهاجرپذیر ۴ 19۸ 2۰2 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -67 359 292 خراسان جنوبی

 - - - 932۴ رخارج از کشو

 - - - 3۰2۸۸ اظهارنشد 

 مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

 1390-95شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -17جدول 

 استان
مهاجران واردشد  
 به استان فارس

شد  از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هایر استاننسبت به سا

 مهاجرپذیر 11 7۸5 796 مرکزی

 مهاجر فرست -275 955 6۸۰ گیالن

 مهاجر فرست -21۰ 1۰53 ۸۴3 مازندران

 مهاجرپذیر 27۸ 5۴5 ۸23 آذربایجان شرقی

 مهاجرپذیر 22 ۴۸6 5۰۸ آذربایجان غربی

 مهاجرپذیر 1۰۸ 69۸ ۸۰6 کرمانشا 

 مهاجرپذیر 52۴5 ۴۴79 972۴ خوزستان

 مهاجر فرست -7۸ 3۴63 33۸5 کرمان

 مهاجر فرست -376 2۰22 16۴6 خراسان رضوی
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 1390-95شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -17جدول 

 استان
مهاجران واردشد  
 به استان فارس

شد  از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هایر استاننسبت به سا

 مهاجر فرست -1622 ۸۰36 6۴1۴ اصفهان

 مهاجرپذیر 6۰ 2۰51 2111 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذیر 9۸ ۴92 59۰ کردستان

 مهاجرپذیر 37۸ ۸97 1275 همدان

 مهاجرپذیر ۸۴2 619 1۴61 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذیر 51۰ 6۴6 1156 لرستان

 مهاجرپذیر 12 217 229 ایالم

 مهاجرپذیر 2295 5236 7531 کهگیلویه و بویراحمد

 مهاجر فرست -5۴۸7 16۰1۴ 1۰527 بوشهر

 مهاجر فرست -61 233 172 زنجان

 مهاجر فرست -729 961 232 سمنان

 مهاجر فرست -569۴ ۸552 2۸5۸ یزد

 مهاجر فرست -69۰6 15۴72 ۸566 هرمزگان

 مهاجر فرست -5716 1273۴ 7۰1۸ تهران

 مهاجر فرست -117۸ 215۸ 9۸۰ البرز

 مهاجرپذیر 1۰9 1۸2 291 اردبیل

 مهاجر فرست -1۴1۸ 2512 1۰9۴ قم

 مهاجر فرست -57 29۸ 2۴1 قزوین

 مهاجر فرست -13 362 3۴9 گلستان

 مهاجر فرست -6۰ 2۴۴ 1۸۴ خراسان شمالی

 هاجر فرستم -277 532 255 خراسان جنوبی

 - - - 7113 خارج از کشور

 - - - ۴۸2 اظهارنشد 

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 و اشتغال تیفعال ،یانسان یروین

آمد. یبه حساب م هاانسان بشر، مسئله کار و اشتغال از مهمترین مسائل جوامع و خیدر طول تار

ریزی اقتصادی اجتماعی هر هدف برنامه نیترینیروی انسانی ضرور اشتغالدر دنیای امروز نیز، 

شاخص  نیتراز مهم یکدر جامعه ی اشتغال افراد زانیمطوری که ، بهدهدکشوری را تشکیل می

امکانات و منابع تولید  ،یابد که از تمام عواملتوسعه زمانی تحقق میی است. افتگیهای توسعه 

اتالف منابع انسانی، مسایل و مشکالت متعدد اقتصادی،  برالو . بیکاری عشودکشور استفاد  

 اجتماعی و سیاسی را به همرا  دارد.

 در ی اطالعاتتهیه و دقیق و علمی گیرینمونه هایطرح اجرای با گذشته، یدهه سه طول در

 خُرد، سطح کار در نیروی یعرضه بررسی یزمینه در وسیعی ادبیات خانوارها، و افراد سطح

کار  نیروی کار، طرح آمارگیری نیروی هایشاخص گیریانداز  منابع از یکی است.  گرفته شکل

 و کار جاری نیروی وضعیت و ساختار شناخت هدف با ریزانبرنامه نیاز اساس بر است که

های شود که از شاخصمی اجرا ساالنه و فصلی هایشاخص یمحاسبه طریق از آن تغییرات

رسیدن به توان به نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال اشار  نمود. عمد  این طرح می

آگاهی از جایگا  مناطق  اهداف چشم انداز اشتغال در کشور، از یک طرف بستگی به بررسی و

های این مناطق در محدودیت ها واشتغال و بیکاری و شناخت توانمندی مختلف کشور در زمینه

نهادهای اقتصادی، اجتماعی و  دیگر بستگی تام به تصمیمات و عملکردطرف  این زمینه دارد و از

-تشویق سرمایه گذاری و فعالیت همچنین تغییر در قوانین و اجرای آن، در جهت قانونی کشور و

 .های کارآفرینی دارد
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 های عمده نیروی کاربررسی شاخص -1

کار  بازار عمد  هایشاخص 1، شکل139۸ سال در آمارگیری طرح نیروی کار نتایج براساس

 بازارکار استان هایشاخص تریندهد. عمد می نشان نگا  یک در را 139۸ سال در استان

 است. شد  ارائه 1-3 ولاجد نیز در 1397 سال به نسبت 139۸ سال در آن تغییرات وکشور و

 

 1398های عمده بازارکار استان در سال : شاخص1شكل

 
 

 

 75)نفر  37551۴2ساله و بیشتر استان )جمعیت در سن کار( معادل 15، جمعیت 139۸در سال 

نفر آن فعال و بقیه غیرفعال  15۸153۰بود  است. از این تعداد،  (درصد کل جمعیت استان

اند. بر این نفر آن بیکار بود  125916باشند. در سال مذکور از کل جمعیت فعال استان معادلمی

 .(1شکل )درصد بود  است  ۸ اساس، نرخ بیکاری در استان،

توسط مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری،  139۸بر اساس اعالم نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 

به  139۸ساله و بیشتر استان فارس در سال 15نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال جمعیت 

درصد  ۸دهد که ان میاستان نش 139۸باشد. نرخ بیکاری سال درصد می ۸/3۸و  1/۴2، ۸ترتیب 
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استان  9۸اند. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( سال از جمعیت فعال، بیکار بود 

اند یعنی در ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بود  15درصد جمعیت  1/۴2دهد که نشان می

اکی از آن است درصدی استان ح ۸/3۸اند. نسبت اشتغال گرو  شاغالن یا بیکاران قرار گرفته

 (.1ساله و بیشتر استان در این سال،  شاغل بود  اند )جدول  15درصد از جمعیت  ۸/3۸که

فارس در سال کشور و استاناقتصادی و نسبت اشتغالبیکاری، نرخ مشارکتاستناد به مقادیر نرخبا

 باشد:ذیل میشرح ، نکاتی به3و 1،2جداول ساله و بیشتر)مردان و زنان( در15برای جمعیت 139۸

درصد   1/۴۴درصد و  1/۴2، نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور به ترتیب برابر 9۸در سال -1

درصد( می باشد. 7/1۰درصد کمتر از نرخ بیکاری کشور ) 7/2درصد(   ۸و  نرخ بیکاری استان) 

و درصد  7/۴3و  5/۴1نرخ مشارکت اقتصادی برای مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 

بررسی فوق، حکایت از ناهمگن بودن باشد. درصد می1/13و 71برای مردان و زنان به ترتیب 

ترکیب جنسی جمعیت فعال استان داشته و شکاف زیادی بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و 

زنان را نمایان می سازد. هر چند به طور کلی زنان جامعة ما نقش اساسی در تربیت فرزندان و 

اقتصادی به  هایزل را به عهد  دارند، اما امروز  میزان مشارکت زنان در فعالیتمدیریت من

 های مهم توسعه انسانی محسوب می گردد.عنوان یکی از شاخص

استان فارس با سال قبل از آن  139۸با مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری سال  -2

درصد  1/۴۴رکت اقتصادی )کاهش از درصدی نرخ مشا 2( مشاهد  می گردد با کاهش 1397)

درصد کاهش داشته است)کاهش از  9/۰(، نرخ بیکاری 9۸درصد در سال  1/۴2به  97در سال 

 و 1/7 بیمردان و زنان به ترت یبرا یکارینرخ ب(. 9۸درصد در سال  ۸به  97درصد در سال  9/۸

 .باشدمیدرصد  ۸/12

-( مشاهد  می1397با سال قبل از آن ) 139۸با مقایسه نسبت اشتغال استان فارس در سال  -3

به  97درصد در سال  2/۴۰درصد کاهش یافته است )کاهش از  ۴/1گردد که شاخص مذکور 

و  7/37(. نسبت اشتغال برای مناطق شهری و روستایی استان به ترتیب 9۸درصد در سال  ۸/3۸

 د.باشدرصد می ۴/11و  66درصد و برای مردان و زنان به ترتیب  5/۴1
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نسبت  1398 هایهای عمده بازار کار استان و کشور و تغییرات آن در سالشاخص -1جدول 

 )تعداد :نفر، نرخ و نسبت: درصد( 1397به سال

 عنوان
 کل کشور کل استان

 97سال 9۸سال  97سال 9۸سال 

 6۰632316 61665516 369۸557 37551۴2 ساله و بیشتر15جمعیت 

 269۸6126 271671۰5 1631۰۰5 15۸153۰ جمعیت فعال

 5/۴۴ 1/۴۴ 1/۴۴ 1/۴2 نرخ مشارکت اقتصادی 

 23731295 2۴273517 1۴۸572۴ 1۴5561۴ تعداد شاغلین

 9/۸7 3/۸9 1/91 92 نرخ اشتغال 

 1/39 ۴/39 2/۴۰ ۸/3۸ نسبت اشتغال 

 325۴۸31 2۸935۸۸ 1۴52۸1 125916 تعداد بیکاران

 1/12 7/1۰ 9/۸ ۸ نرخ بیکاری

 139۸و  1397 هایطرح آمارگیری نیروی کار، سالمآخذ: 

 

 هایهای عمده بازار کار استان و تغییرات آن به تفكیک جنسیت در سالشاخص -2جدول 

 )تعداد :نفر، نرخ و نسبت: درصد( 1397نسبت به سال 1398

 عنوان
 زن مرد

 97سال 9۸سال  97سال 9۸سال 

 1۸3۴۸67 1۸72595 1۸636۸9 1۸۸25۴7 ساله و بیشتر15جمعیت 

 2۸319۰ 2۴5117 13۴7۸1۴ 1336۴13 جمعیت فعال

 ۴/15 1/13 3/72 71 نرخ مشارکت اقتصادی 

 2399۴5 21379۴ 12۴5779 12۴1۸2۰ تعداد شاغلین

 7/۸۴ 2/۸7 ۴/92 9/92 نرخ اشتغال 

 1/13 ۴/11 ۸/66 66 نسبت اشتغال 

 ۴32۴5 31323 1۰2۰35 9۴592 تعداد بیکاران

 3/15 ۸/12 6/7 1/7 نرخ بیکاری

 139۸و  1397 هایمآخذ: طرح آمارگیری نیروی کار، سال
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 هایهای عمده بازار کار استان و تغییرات آن به تفكیک مناطق در سالشاخص -3جدول 

 )تعداد :نفر، نرخ و نسبت: درصد( 1397نسبت به سال 1398

 عنوان
 نقاط روستایی نقاط شهری

 97سال 9۸سال  97سال 9۸سال 

 1۰133۸2 1۰26۰6۸ 26۸517۴ 2729۰7۴ ساله و بیشتر15جمعیت 

 ۴65319 ۴۴۸7۸3 11656۸5 13327۴7 جمعیت فعال

 9/۴5 7/۴3 ۴/۴3 5/۴1 نرخ مشارکت اقتصادی 

 ۴۴1796 ۴25629 1۰۴392۸ 1۰299۸5 تعداد شاغلین

 9/9۴ ۸/9۴ 6/۸9 9/9۰ نرخ اشتغال 

 6/۴3 5/۴1 9/3۸ 7/37 نسبت اشتغال 

 23523 2315۴ 121757 1۰2762 یکارانتعداد ب

 1/5 2/5 ۴/1۰ 1/9 نرخ بیکاری

 139۸و  1397 هایمآخذ: طرح آمارگیری نیروی کار، سال

 

شود کمترین میمالحظه 2، شکل9۸استان کشور درسال 31کاری دربیبا بررسی وضعیت نرخ - ۴

و بیشترین نرخ بیکاری نیز  درصد 9/6به استان خراسان جنوبی با نرخ بیکاری بیکاری مربوطنرخ

شور از استان ک 13درصد است. نرخ بیکاری در  7/15مربوط به استان کرمانشا  با نرخ بیکاری 

کشور از میانگین نرخ بیکاری در کل کشور استان1۸کشور باالتر و در میانگین نرخ بیکاری در کل

 ری در بین استان ها قرار دارد.پایین تر است. استان فارس نیز در جایگا  سوم کمترین نرخ بیکا

 
 

  1398های کشور در سال : نرخ بیكاری استان2شكل
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، بیشترین نرخ 3، شکل9۸استان کشور در سال  31با بررسی وضعیت نرخ مشارکت در  -5

درصد و کمترین نرخ مشارکت نیز مربوط  1/۴9مشارکت مربوط به استان زنجان با نرخ مشارکت 

استان کشور از میانگین  1۸درصد است. نرخ مشارکت در  9/36خ مشارکت به استان مرکزی با نر

تر کشور پایینکلکشور از میانگین نرخ مشارکت دراستان13کشور باالتر و در کلخ مشارکت درنر

 است. استان فارس نیز در جایگا  بیست و یکم بیشترین نرخ مشارکت در بین استان ها قرار دارد.

 

 1398های کشور در سال اقتصادی استان : نرخ مشارکت3شكل

 
 

، مالحظه می شود ۴، شکل9۸استان کشور در سال  31با بررسی وضعیت نسبت اشتغال در  -6

درصد و کمترین نسبت اشتغال مربوط  1/۴5بیشترین نسبت اشتغال مربوط به استان هرمزگان با 

استان  15نسبت اشتغال در  درصد است. 6/32به استان سیستان و بلوچستان با نسبت اشتغال 

استان کشور از میانگین نسبت  16کشور از میانگین نسبت اشتغال در کل کشور باالتر و در 

بیشترین نسبت اشتغال  هفدهماشتغال در کل کشور پایین تر است. استان فارس نیز در جایگا  

 در بین استان ها قرار دارد.
 

 1398 های کشور در سال: نسبت اشتغال استان4شكل
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 های عمده اقتصادیسهم اشتغال در بخش -2

، تغییرات کمی را 139۸و  1397های های اقتصادی در سالبررسی ترکیب اشتغال برحسب بخش

های صنعت طی دور  مورد نظر، سهم شاغلین بخش سازد.در ساختار اقتصادی استان، آشکار می

ایش و سهم شاغلین بخش کشاورزی درصد افز ۸/2درصد  و  1/1و معدن و خدمات به ترتیب 

های اقتصادی استان تقریباً ثابت درصد کاهش یافته است. هر چند ترکیب اشتغال در بخش 5/7

 (. ۴جدول ماند  است )
 

 هایهای اقتصادی و تغییرات آن در سالسهم اشتغال استان و کشور در بخش -4جدول 

 )درصد( 1397نسبت به سال 1398

 های اقتصادیبخش
 استانکل 

 139۸سال 1397سال 

 ۸/2۰ 5/22 کشاورزی

 1/2۸ ۸/27 صنعت و معدن

 1/51 7/۴9 خدمات

 139۸و  1397ماخذ: مرکز آمار ایران، نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 

 

، نشان 139۸بررسی توزیع نسبی شاغالن استان بر حسب بخشهای عمد  اقتصادی در سال 

درصد در بخش صنعت و  1/2۸درصد در بخش کشاورزی،  ۸/2۰دهد که ازکل این شاغلین، می

توزیع نسبی شاغالن استان بر . درصد در بخش خدمات مشغول فعالیت بود  اند 1/51معدن و 

 است.ارائه شد  5های عمد  اقتصادی به تفکیک زن و مرد در جدول حسب بخش
 

ده فعالیت در سال های عمساله و بیشتر بر حسب گروه15توزیع نسبی شاغالن  -5جدول 

1398  

 خدمات صنعت و معدن کشاورزی جمع عنوان

 1/51 1/2۸ ۸/2۰ 1۰۰ کل استان )مرد و زن(

 5/۴9 ۴/29 1/21 1۰۰ مرد

 7/6۰ 3/2۰ ۰/19 1۰۰ زن
139۸ماخذ: مرکز آمار ایران، نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 





  71 استان یبودجه و درآمدها

 

 انبودجه و درآمدهای است
 بودجه -1

بودجه برنامه سالیانه مالی دولت است که از یک طرف شامل بخش درآمدها و سایر منابع تامین 

ها بخش قابل توجهی از سیاستهای مورد باشد. دولتها میاعتبار و از طرف دیگر شامل هزینه

انگر نقش کنند و ساختار و حجم بودجه نشنظر خود را از طریق تنظیم و اجرای بودجه دنبال می

باشد. بودجه از حیث منابع و مصارف به دو بخش بودجه عمومی دولت دولت در اقتصاد کشور می

گردد. بودجه و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تقسیم می

هزینه ها  شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از نظر منابع تامین اعتبار و

باشد و با توجه به درآمد می –به طور مجزا بود  و در واقع حجم عملیات آنها در قالب هزینه 

نمایند. بنابراین در بررسی ها در بودجه عمومی دولت نقش ایفا میسودد  یا زیاند  بودن شرکت

لت که از نظر ها فقط به نقش استان در بودجه عمومی دوبودجه استانی از حیث درآمدها و هزینه

های مالی و از نظر ای و واگذاری داراییهای سرمایهمنابع شامل درآمدها، واگذاری دارایی

 شود.ای است پرداخته میهای سرمایهای و تملک داراییمصارف شامل اعتبارات هزینه

 

 منابع-1-1

های ذاری داراییای و واگهای سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی

های های مالی نقشی نداشته و در واگذاری داراییمالی است. بودجه استانی در واگذاری دارایی

باشد که در قالب تامین منابع بودجه استانی از طریق ای دارای سهم بسیار ناچیز میسرمایه

 یابد.درآمدهای استانی تحقق می

 

 درآمدها-1-1-1

باشند که هرکدام از این ت دارای دو بخش عمومی و اختصاصی میدرآمدهای بودجه عمومی دول 

شوند. درآمد عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، ها از اجزای ملی و استانی تشکیل میدرآمد
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های اجتماعی، درآمد حاصل از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای ناشی از کمک

م و خسارات و درآمدهای متفرقه و درآمدهای فروش کاال و خدمات، درآمدهای حاصل از جرای

اختصاصی شامل درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها و 

 23۸9۸29151درآمد عمومی مصوب کشور  139۸خدمات و درآمدهای متفرقه می باشد. در سال 

که به ترتیب  میلیون ریال بود  71۴272۴9۸میلیون ریال و درآمد اختصاصی مصوب کشور 

الذکر اند. از درآمدهای فوقدرصد سهم در درآمدهای بودجه عمومی دولت داشته 2/1و  ۸/9۸

درصد و در  6/5۴میلیون ریال معادل  13۰57۰975۰سهم درآمدهای استانی در درآمد عمومی 

 درصد است. 2/2میلیون ریال معادل  15775۰57درآمد اختصاصی 

 33۰312۰۰میلیون ریال است که  3۴6395۸۸برابر با  139۸ل درآمد مصوب استان فارس در سا

باشد. درآمد میلیون ریال آن درآمد اختصاصی می 16۰33۴۰میلیون ریال آن درآمد عمومی و 

درصد رشد داشته و این  2/27نسبت به سال قبل از آن  139۸عمومی مصوب استان در سال 

است. از درآمد عمومی مصوب استان فارس درصد  5/3۴رقم برای درآمدهای استانی کشور حدود 

درصد محقق شد  است. بدین ترتیب  3/99و  9/91به ترتیب  139۸و  1397های در سال

میلیون ریال  ۸95۸۰۰6به میزان  1397نسبت به سال  139۸عملکرد درآمد استان در سال 

 32۸12265به  1397میلیون ریال در سال  23۸5۴259درصد رشد داشته و از  6/37معادل 

 .(1)جدول  رسید  است 139۸میلیون ریال در سال 

مالیات، انحصارات و مالکیت دولت، خدمات و فروش کاال، جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه 

استان  139۸درصد سهم در درآمد عمومی مصوب سال  3و  2/6، 9/3، 3/۰، 6/۸6به ترتیب 

درصد  3/3و  5/13فروش کاال و مالیات استان اند. در این سال تحقق درآمدهای خدمات و داشته

 9/55بیشتر از میزان مصوب آن بود  و سایر اجزای درآمدها اعم از انحصارات و مالکیت دولت)

درصد( محقق شد  است. سهم  9/9درصد( و درآمدهای متفرقه) 3/۸۰درصد(، جرایم و خسارات)

یابد به طوریکه سهم مالیات، ر میاجزای درآمد عمومی استان با لحاظ میزان تحقق آنها تغیی

انحصارات و مالکیت دولت، خدمات و فروش کاال، جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه از 

 باشد.درصد می 3/۰و  5، 5/۴، 2/۰، 9۰استان به ترتیب  139۸عملکرد درآمد عمومی سال 
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 1398و  1397درآمد عمومی استان به تفکیک منابع در سالهای  -1جدول شماره 

 )مبالغ به میلیون ریال(     

 مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان

 

گردد ( رشد اجزای درآمد عمومی استان آمد  و همانطور که مالحظه می2شمار  ) در جدول

درصد  ۴/162بیشترین رشد در عملکرد اجزای درآمد عمومی مربوط به درآمد جرایم و خسارات با 

 5/6درصد بود  است. در این سال درآمد متفرقه استان  6/36و پس از آن درآمد مالیاتی استان با 

شته و درآمدهای انحصارات و مالکیت دولت و خدمات و فروش کاال دارای رشد درصد کاهش دا

 کمتر نسبت به منابع دیگر بود  است.

 

 1397نسبت به  1398رشد درآمد عمومی مصوب و تحقق یافته استان سال  -2جدول شماره 

 رشد عملکرد درآمد عمومی)درصد( رشد درآمد عمومی مصوب)درصد( نوع درآمد

 6/36 9/27 مالیات

 ۴/۸ 5/۸ و مالکیت دولت انحصار

 7/2 -3/13 خدمات و فروش کاال

 ۴/162 9/39 جرایم و خسارات

 نوع درآمد
 139۸سال  1397سال 

 عملکرد مصوب
 میزان 
 تحقق)%(

 عملکرد مصوب
میزان 

 )%(تحقق

 3/1۰3 29555۰99 2۸6195۴5 7/96 216۴325۸ 22379393 مالیات

انحصارات و 
 مالکیت دولت

936۸۰ 52۴25 56 1۰1657 56۸22 9/55 

های کمک
 اجتماعی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

خدمات و 
 فروش کاال

1۴95۴9۰ 1۴325۴6 ۸/95 129653۴ 1۴7127۴ 5/113 

جرایم و 
 خسارات

1۴5215۰ 621729 ۸/۴2 2۰31۸۰3 1631555 3/۸۰ 

 9/9 97515 9۸1661 2/19 1۰۴3۰1 5۴3۸۰6 متفرقه

 3/99 32۸12265 33۰312۰۰ 9/91 23۸5۴259 2596۴519 جمع
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 رشد عملکرد درآمد عمومی)درصد( رشد درآمد عمومی مصوب)درصد( نوع درآمد

 -5/6 5/۸۰ متفرقه

 6/37 2/27 جمع

  مأخذ: اداره کل امور مالیاتی استان

 

۰

5۰۰۰۰۰۰

1۰۰۰۰۰۰۰

15۰۰۰۰۰۰

2۰۰۰۰۰۰۰

25۰۰۰۰۰۰

3۰۰۰۰۰۰۰

35۰۰۰۰۰۰

درآمد 

عمومی

مالیات انحصارات و 

مالکیت 

خدمات و 

فروش کاال

جرای  و 

خسارات

متفرقه

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ال
ری
ن 
یو
یل
م

1398و  1397درآمد عمومی استان و اجزای آن در سالهای  -1نمودار شماره 

 

، نقش اجزای این منبع 139۸با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی و رشد قابل توجه آن در سال 

 139۸( آمد  است. بیشترین سهم درآمدهای مالیاتی سال 3درآمدی استان در جدول شمار  )

درصد سهم بود  و پس از آن مالیات بر  7/۴۰استان مربوط به مالیات بر کاالها و خدمات با 

درصد سهم در  6/5درصد و مالیات بر ثروت با  9/21درصد، مالیات بر شرکتها با  ۸/31درآمد با 

های بعد قرار دارند. در این سال عملکرد مالیات بر شرکتهای استان نسبت به رقم مصوب رتبه

درصد رشد بود  که رشد  5/59دارای  1397درصد رشد و نسبت به عملکرد سال  ۴/215دارای 

باشد. همچنین اگرچه سهم مالیات بر ثروت استان در درآمدهای مالیاتی قابل توجهی می

 ۴/12۸نسبت به رقم مصوب دارای  139۸باشد ولی این بخش از مالیات در سال مگیر نمیچش

درصد رشد داشته است. در بخشهای  1/۴۴دارای  1397درصد رشد و نسبت به عملکرد سال 

مالیات بر درآمد و مالیات بر کاالها و خدمات، عملکرد استان پایینتر از رقم مصوب بود  و رشد 
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باشد. بدین ترتیب میزان تحقق اجزای کمتر از سایر منابع می 1397سال عملکرد نسبت به 

و رشد متفاوت آنها باعث گردید  سهم  1397استان نسبت به سال  139۸درآمدهای مالیاتی سال 

مالیات بر طوریکه سهمو سال با تغییراتی همرا  باشد بهاجزای درآمد مالیاتی استان در این د

، 3/3۰، 6/۴5ترتیب از ت بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر ثروت به کاالها و خدمات، مالیا

 رسید  است. 139۸درصد در سال 6/5و  9/21، ۸/31، 7/۴۰به  1397 درصد در سال3/5و  ۸/1۸

 

 )مبالغ به میلیون ریال(           1398و 1397اجزای درآمد مالیاتی استان درسالهای  -3جدول شماره

 شرح
ل عملکرد سا
1397 

رشد  139۸سال 
عملکرد 

  نسبت9۸
به 

 )درصد(97

 عملکرد مصوب

سهم 
اجزای 
عملکرد
 )درصد(

عملکردبه 
  مصوب
 )درصد(

مالیات بر 
 شرکتها

۴۰6792۰ 3۰11۰۸5 6۴۸67۰5 9/21 ۴/215 5/59 

 9/۴2 3/9۴ ۸/31 93۸3513 99۴۸۰۰2 6565531 مالیات بر درآمد

 1/۴۴ ۴/12۸ 6/5 16۴6۸52 12۸2۴96 11۴3۰27 مالیات بر ثروت

مالیات بر 
 واردات

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

و  مالیات برکاال
 خدمات

9۸667۸۰ 1۴377962 12۰3۸۰29 7/۴۰ 7/۸3 22 

 6/36 3/1۰3 1۰۰ 29555۰99 2۸6195۴5 216۴325۸ جمع
 ماخذ: ادار  کل امور مالیاتی استان فارس

 

ال بود  که نسبت به سال میلیون ری 16۰33۴۰استان  139۸درآمد اختصاصی مصوب سال  

باشد. متوسط این رشد در درآمد درصد رشد می 9/52میلیون ریال دارای  1۰۴۸۸3۰با رقم  1397

گردد رشد استان در رقم درصد بود  و همانطور که مالحظه می 5/23اختصاصی استانهای کشور 

ن به میزان استا 139۸باشد. از رقم مصوب سال مصوب، بیش از دو برابر متوسط کشور می

درصد محقق شد  و در واقع عملکرد درآمد اختصاصی استان  2/۴7میلیون ریال معادل  756262

درصد افزایش یافته است. درآمد اختصاصی  9/1۴به میزان  1397نسبت به سال  139۸در سال 
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 99میلیون ریال معادل  15۸7۴71استان باید توسط سازمان آموزش و پرورش استان به میزان 

شد  درصد محقق می 1میلیون ریال معادل  15۸69د و ادار  کل بهزیستی استان به میزان درص

باشند. با درصد در تحقق درآمدهای مصوب خود می 5/91و  7/۴6که به ترتیب دارای عملکرد 

بینی رشد باالی درآمد مصوب استان نسبت به رسد پیشتوجه به میزان تحقق مذکور به نظر می

 دور از واقعیت بود  است. متوسط کشور به

 

 ایهای سرمایهداراییواگذاری-1-1-2

باشد و در سال ای یکی از منابع اصلی بودجه عمومی کشور میهای سرمایهواگذاری دارایی

درصد سهم داشته  35درصد و از منابع عمومی دولت  3۰این منبع از بودجه عمومی دولت  139۸

گردد و سهم بودجه استانی در این منابع ملی تامین می است. بخش عمد  این اعتبار از طریق

میلیون ریال  3۸۸۰۰۰در بودجه استانهای کشور مبلغ  139۸خصوص بسیار ناچیز است. در سال 

ای از طریق فروش و واگذاری اموال منقول و های سرمایهمنابع حاصل از واگذاری دارایی

دهد. سهم این تشکیل مین منبع در کشور را درصد از ای ۰2/۰غیرمنقول در نظر گرفته شد  که 

در درصد است که نشانگر نقش کمرنگ آن  ۰3/۰استانی نیز حدود به درآمدهایمنبع نسبت

ل بود  ریامیلیون 5۰۴۸س از رقم مصوب اولیه سال سهم استان فارباشد. در اینبودجه استانی می

اختصاصی درآمدقالبدرآن ریالمیلیون ۴۸33عمومی و قالب درآمدهایریال آن درمیلیون 215که 

آالت و تجهیزات سازمان آموزش و پرورش دلیل افزایش فروش ماشیناست. سپس بهمنظور شد 

 1۰۰که  میلیون ریال افزایش یافته 56۰56استان، رقم مصوب در قالب درآمد اختصاصی به 

ای مصوب سال سرمایه هایترتیب واگذاری داراییاست. بدیندرصد رقم مذکور محقق شد 

 درصد آن محقق گردید  است. 6/99که میلیون ریال بود   56271استان  139۸

 

 هزینه ها -1-2

های خود نیاز به منابع مالی دارند که در های اجرایی برای عملیاتی نمودن وظایف و برنامهدستگا 

ای)عمرانی( در اختیار آنها یههای سرماای)جاری( و اعتبارات تملک داراییدو قالب اعتبارات هزینه
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های اجرایی استانی از دو طریق گیرد. بر اساس قانون بودجه کشور، اعتبارات دستگا قرار می

ای و هم در مورد شود. این امر هم در خصوص اعتبارات هزینهمنابع ملی و استانی تامین می

 ای مصداق دارد. های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 

 ایبارات هزینهاعت -1-2-1

های اجرایی استان از طریق اعتبارات استانی و برخی دیگر از ای برخی از دستگا اعتبارات هزینه

های اجرایی استان از جمله سازمان گردند. از طرف دیگر برخی از دستگا منابع ملی تامین می

-های اختصاصی میای از محل درآمدآموزش و پرورش و ادار  کل بهزیستی دارای اعتبار هزینه

های اجرایی استان که مبادله آن از طریق ای دستگا باشند. در این بخش فقط اعتبارات هزینه

پذیرد و از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی ریزی استان انجام میسازمان مدیریت و برنامه

مبادله شد  از  ایعملکرد اعتبار هزینه 139۸گیرد. در سال اند مورد بررسی قرار میتامین شد 

 1397باشد که نسبت به سال میلیون ریال می ۸5۰۴۴6۸طریق استان از محل درآمد عمومی 

ای استان و سایر ردیفها باشد. این اعتبار از دو محل اعتبارات هزینهدرصد رشد می 6/25دارای 

درصد  6/15و  ۴/۸۴میلیون ریال دارای  132۴6۰6و  7179۸62تامین گردید  و به ترتیب با 

 اند. سهم بود 

( توزیع بین ۴دستگا  اجرایی استان توزیع شد  که در جدول شمار  ) 2۸اعتبار مذکور بین 

نشان داد  شد  است. سازمان جهاد کشاورزی استان،  139۸دستگاهی این اعتبار در سال 

 زیستی استانداری فارس، ادار  کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و ادار  کل به

 

های اجرایی استان از محل درآمد عمومی ای دستگاهعملكرد اعتبارات هزینه -4جدول شماره 

 )مبالغ به میلیون ریال(1398 در سال

 سهم)درصد( 139۸ دستگا  اجرایی ردیف

 1۰۰ ۸5۰۴۴6۸ جمع 1

 39/1۴ 122۴۰۴۸ استانداری فارس 2

 ۸6/۰ 735۰1 ادار  کل بازرسی فارس 3
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 6۰/1 13627۸ پزشکی قانونی فارس ادار  کل ۴

 77/9 ۸297۸1 ادار  کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی فارس 5

 ۰3/1 ۸775۴ ادار  کل اوقاف و امور خیریه فارس 6

 2۰/1 1۰2۴62 سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس 7

 1۰/1 93963 ادار  کل هواشناسی فارس ۸

 1۸/3 27۰7۰۰ دشگری فارسادار  کل میراث فرهنگی و گر 9

 5۸/1 13۴۰9۰ کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارسادار  1۰

 ۰7/1 9۰۸12 کل تبلیغات اسالمی فارسادار  11

 12/۰ 9۸۰۰ حوز  هنری سازمان تبلیغات اسالمی 12

 ۸۰/۰ 6793۸ کل نوسازی مدارس فارسادار  13

 53/2 21۴9۴9 کل ورزش و جوانان فارسادار  1۴

 6۰/2 221۰96 کل انتقال خون فارسار اد 15

 ۰۸/۸ 6۸7233 سازمان بهزیستی فارس 16

 ۰7/3 26۰97۰ کل دامپزشکی فارسادار  17

 ۰7/5 ۴31۴13 کل منابع طبیعی فارسادار  1۸

 37/3 2۸6۴92 کل حفاظت محیط زیست فارسادار  19

 6۰/۰ 51۰97 کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارسادار  2۰

 36/1 1157۰6 کل امور عشایر فارسادار  21

 75/23 2۰2۰5۸3 سازمان جهاد کشاورزی فارس 22

 39/1 11۸۰73 کل را  و شهرسازی الرستانادار  23

 9۸/2 253323 کل را  و شهرسازی فارسادار  2۴

 ۴7/2 21۰111 ادار  کل تعاون، کار و رفا  اجتماعی فارس 25

 31/3 2۸1۴1۸ ارت فارسکل صنعت، معدن و تجادار  26

 23/2 1۸967۸ شرکت آب و فاضالب روستایی فارس 27

 ۴7/۰ 397۰۰ بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس 2۸

 ۰2/۰ 15۰۰ نیروی انتظامی فارس 29

 ریزی استان فارسمأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

 



  79 استان یبودجه و درآمدها

 

 139۸ای سال ر هزینهدرصد سهم از عملکرد اعتبا 1/۸و  ۸/9، ۴/1۴، ۸/23استان به ترتیب با 

 اند.درصد از این اعتبارات را به خود اختصاص داد  56اند و در مجموع حدود استان داشته

میلیون ریال  5۸1795ای استان از محل درآمد اختصاصی عملکرد اعتبارات هزینه 139۸در سال 

پرورش استان درصد آن مربوط به سازمان آموزش و  ۸/9۸میلیون ریال معادل  57۴572بود  که 

باشد. در این درصد آن مربوط به ادار  کل بهزیستی استان می 2/1میلیون ریال معادل  7223و 

ای درآمد اختصاصی سازمان آموزش و پرورش استان و ادار  کل سال عملکرد اعتبارات هزینه

رآمد و در مجموع د درصد رشد داشته 3و  1/1۰به ترتیب   1397بهزیستی استان نسبت به سال 

 است.  درصد افزایش یافته 5/11اختصاصی استان دارای 

 

 ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی -1-2-2

ای استان از طریق درآمدهای عمومی، اختصاصی و سایر های سرمایهاعتبار تملک دارایی

استانی،  اعتبارات)منابع داخلی شرکتهای دولتی، خودیاری مردمی و ...( تامین و از محل اعتبارات

شود. با توجه به اینکه های عمرانی استان اختصاص داد  میها و پروژ ملی و سایر ردیفها به طرح

های اجرایی ملی با سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات ملی از طریق مبادله موافقتنامه دستگا 

تباراتی که از طریق پذیرد بنابراین اطالعات آن در این گزارش لحاظ نشد  و فقط اعانجام می

گردد مد نظر قرار گرفته است. این اعتبارات در ریزی استان مبادله میسازمان مدیریت و برنامه

بخش درآمد عمومی شامل اعتبارات استانی، ملی با ویژگی استانی و ردیفها و در بخش درآمد 

ی شرکتهای دولتی، اختصاصی شامل اعتبارات استانی و در بخش سایر اعتبارات شامل منابع داخل

 باشد.قانون بودجه( می 6خودیاری مردمی و آبرسانی شرب روستایی و عشایری)بند ب تبصر  

ای توسط های سرمایهمیلیون ریال اعتبار مصوب تملک دارایی 2۴۰77765مبلغ  139۸در سال 

یلیون ریال م 227۰۸31۴سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبادله گردید  است. از این اعتبار 

درصد از محل  ۸/2میلیون ریال معادل  667362درصد از محل درآمد عمومی،  3/9۴معادل 

درصد از سایر منابع اعم از منابع داخلی  9/2میلیون ریال معادل  7۰2۰۸9درآمد اختصاصی و 

قانون  6شرکتهای دولتی، خودیاری مردمی و آبرسانی شرب روستایی و عشایری)بند ب تبصر  
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درصد بود  که  39میلیون ریال معادل  939۰335باشد. تخصیص اعتبار مصوب مذکور ( میبودجه

 درصد آن جذب شد  است. 6/9۸

از محل درآمد عمومی، درآمد اختصاصی و سایر  1397نسبت به سال  139۸اعتبار مصوب سال 

 -9/56 و 2/77، -۸/36درصد و عملکرد آنها به ترتیب  -3/32و  9/7۸، 3/۴منابع به ترتیب 

 1397استان نسبت به سال  139۸درصد رشد داشته است. بنابراین اگرچه اعتبار مصوب سال 

-درصد رشد بود  ولی به دلیل تخصیص کم اعتبارات، در واقع اعتبارات تملک دارایی 9/3دارای 

 5/36نسبت به سال قبل از خود با کاهش قابل توجه  139۸ای استان در سال های سرمایه

از محل  139۸ای استان در سال های سرمایهباشد. تخصیص اعتبار تملک داراییا  میدرصد همر

درصد  39درصد و در مجموع  1/29و  9/3۰، 5/39درآمد عمومی، اختصاصی و سایر به ترتیب 

درصد و در مجموع  5/۴9و  2/31، ۸/6۸به ترتیب  1397است در صورتیکه این ارقام برای سال 

به تفکیک  139۸و  1397اعتبار مصوب، تخصیص و عملکرد سالهای  درصد بود  است. 2/67

 ( آمد  است.5منابع تامین اعتبار و چگونگی تغییر آن در جدول شمار  )

 

درآمد عمومی

95/6 

درآمد اختصاصی

2/2 

سایر منابع

2/2 

ی سهم منابع مختل  از عملكرد اعتبارات تملک دارای -2نمودار شماره 

1398های سرمایه ای استان در سال 

 
 



  ۸1 استان یبودجه و درآمدها

 

 1398و  1397های در سال اعتبار استان به تفكیک منابع تامین اعتبار -5جدول شماره 

     )مبالغ به میلیون ریال(   

 شرح سال

 محل تامین اعتبار

درآمد 

 عمومی

 درآمد

 اختصاصی
 جمع سایر منابع

1397 

اعتبار 

 مصوب

 23175۴9۴ 1۰3519۰ 373۰96 217672۰۸ مبلغ

 1۰۰ 5/۴ 6/1 9/93 سهم)درصد(

 تخصیص
 155656۰7 ۴7۴933 1163۴2 1۴97۴332 مبلغ

 1۰۰ 1/3 7/۰ 2/96 سهم)درصد(

 عملکرد
 1۴5۸792۴ ۴7۴933 1163۴2 139966۴9 مبلغ

 1۰۰ 3/3 ۸/۰ 9/95 سهم)درصد(

 2/67 9/۴5 2/31 ۸/6۸ تخصیص به مصوب)درصد(

 7/93 1۰۰ 1۰۰ 5/93 عملکرد به تخصیص)درصد(

139۸ 

اعتبار 

 مصوب

 2۴۰77765 7۰2۰۸9 667362 227۰۸31۴ مبلغ

 1۰۰ 9/2 ۸/2 3/9۴ سهم)درصد(

 تخصیص
 939۰335 2۰۴597 2۰65۰۸ ۸97923۰ مبلغ

 1۰۰ 2/2 2/2 6/95 سهم)درصد(

 عملکرد
 92591۰3 2۰۴597 2۰6152 ۸۸۴۸35۴ مبلغ

 1۰۰ 2/2 2/2 6/95 سهم)درصد(

 39 1/29 9/3۰ 5/39 تخصیص به مصوب)درصد(

 6/9۸ 1۰۰ ۸/99 5/9۸ عملکرد به تخصیص)درصد(

 9۸رشد سال

نسبت به 

 )درصد(97

 9/3 -2/32 9/7۸ 3/۴ مصوب

 -5/36 -9/56 2/77 -۸/36 ردعملک

 مآخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
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عملكرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان به   -3نمودار شماره 

1398و  1397تفكیک منابع در سالهای 

1397 1398
 

 
ای استان از محل درآمد عمومی های سرمایهبا توجه به اینکه سهم عمد  اعتبارات تملک دارایی

میلیون  227۰۸31۴مبلغ  139۸گردد. در سال باشد نگاهی بر اجزای این منبع تامین اعتبار میمی

ای از محل درآمد عمومی توسط سازمان مدیریت و های سرمایهریال اعتبارات تملک دارایی

درصد از محل ملی با ویژگی  1/16درصد آن استانی،  26ریزی استان مبادله شد  که برنامه

لی با ها بود  است. در این سال تخصیص اعتبارات استانی، مدرصد از سایر ردیف 9/57استانی و 

درصد  5/39درصد بود  و در مجموع  2/35و  ۸/66، 3/32ویژگی استانی و سایر ردیفها به ترتیب 

درصد آن هزینه شد  است.  5/9۸میلیون ریال محقق گردید  که  ۸97923۰از اعتبار فوق معادل 

 139۸ای استان از محل درآمد عمومی در سال های سرمایهبنابراین عملکرد اعتبار تملک دارایی

باشد که اعتبارات استانی، ملی با ویژگی استانی و سایر ردیفها به میلیون ریال می ۸۸۴۸35۴مبلغ 

اند. با نگا  به ترکیب این گیری آن سهم داشتهدرصد در شکل 1/5۰و  5/27، 6/21ترتیب 

عتبارات اند و ااعتبارات روشن است که بیش از نیمی از این اعتبارات را سایر ردیفها تشکیل داد 

باشد. گیری این اعتبارات نقش داشته که رقم قابل توجهی نمیدرصد در شکل 22استانی حدود 



  ۸3 استان یبودجه و درآمدها

 

ای های سرمایهگیری برای اعتبارات تملک داراییاین ارقام گویای نقش کم استان در تصمیم

 .گرددتر نیز میاستان است که با در نظر گرفتن اعتبارات ملی، این جایگا  کمرنگ
 

استانی

22 

ملی با وی گی 

استانی

28 

سایر ردیفها

50 

سهم منابع درآمد عمومی از عملكرد اعتبارات  -4نمودار شماره 

1398تملک دارایی های سرمایه ای استان در سال 

 
 

ای مبادله شد  در استان از محل درآمد عمومی های سرمایهاعتبارات تملک دارایی 139۸سال 

باشد. بیشترین رشد مربوط به اعتبار استانی با درصد رشد می 3/۴دارای  1397نسبت به سال 

ملی با ویژگی استانی با  باشد و اعتباردرصد رشد می ۸/2درصد و پس از آن سایر ردیفها با  9/2۰

همرا  با رشد  139۸درصدی همرا  بود  است. اگرچه اعتبارات مبادله شد  سال  9/1۰کاهش 

درصد کاهش داشته  ۸/36مثبت بود  ولی عملکرد اعتبارات این سال نسبت به سال قبل از خود 

رسید   139۸میلیون ریال در سال  ۸۸۴۸35۴به  1397میلیون ریال در سال  139966۴9و از 

باشد به طوریکه تخصیص است. این امر ناشی از کاهش قابل توجه تخصیص در این سال می

کاهش یافته است. این  139۸درصد در سال  5/39به  1397درصد در سال  ۸/6۸اعتبارات از 

درصد و  ۸/66به  ۴/95درصد، ملی با ویژگی استانی از  3/32به  7/79کاهش در منابع استانی از 
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گردد کاهش درصد بود  است. همانطور که مالحظه می 2/35به  1/56یر ردیفها از در سا

رغم افزایش اعتبار باشد و در منابع استانی علیتخصیص در همه منابع اعتباری قابل توجه می

درصدی تخصیص باعث شد  تا عملکرد  ۴/۴7درصد ولی کاهش  9/2۰مبادله شد  به میزان 

 میلیون ریال برسد. 19117۰9میلیون ریال به  375۸6۸۸از  درصد کاهش 1/۴9اعتبار با 
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عملكرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  -5نمودار شماره 

و  1397استان از محل درآمد عمومی به تفكیک منابع در سالهای 

1398

        

 
 

تخصیص و عملكرد اعتبار مصوب به تفكیک منابع اعتباری از محل درآمد  -6جدول شماره 

                                                              )مبالغ به میلیون ریال(                                              1398و  1397های در سال عمومی

 شرح سال

 عنوان اعتبار

 استانی
ملی با ویژگی 

 استانی
سایر ردیفهای 
 درآمد عمومی

 جمع

1397 

اعتبار 
 مصوب

 217672۰۸ 127۸67۴6 ۴۰۸9۰5۰ ۴۸91۴12 مبلغ

 1۰۰ 7/5۸ ۸/1۸ 5/22 سهم)درصد(

 تخصیص
 1۴97۴332 717۴6۴1 39۰2911 3۸967۸۰ مبلغ

 1۰۰ 9/۴7 1/26 26 سهم)درصد(

 عملکرد
 139966۴9 63۴5۰9۸ 3۸92۸63 375۸6۸۸ مبلغ

 1۰۰ 3/۴5 ۸/27 9/26 سهم)درصد(

 ۸/6۸ 1/56 ۴/95 7/79 تخصیص به مصوب)درصد(



  ۸5 استان یبودجه و درآمدها

 

 شرح سال

 عنوان اعتبار

 استانی
ملی با ویژگی 

 استانی
سایر ردیفهای 
 درآمد عمومی

 جمع

 5/93 ۴/۸۸ 7/99 5/96 عملکرد به تخصیص)درصد(

139۸ 

اعتبار 
 مصوب

 227۰۸31۴ 131۴۸99۴ 36۴۴977 591۴3۴3 مبلغ

 1۰۰ 9/57 1/16 26 سهم)درصد(

 تخصیص
 ۸97923۰ ۴63375۸ 2۴331۸3 19122۸9 مبلغ

 1۰۰ 6/51 1/27 3/21 سهم)درصد(

 عملکرد
 ۸۸۴۸35۴ ۴5۰3۴62 2۴331۸3 19117۰9 مبلغ

 1۰۰ 1/5۰ 5/27 6/21 سهم)درصد(

 5/39 2/35 ۸/66 3/32 تخصیص به مصوب)درصد(

 5/9۸ 2/97 1۰۰ 97/99 تخصیص)درصد(عملکرد به 

 9۸رشد سال 
نسبت به 

 )درصد(97

 3/۴ ۸/2 -9/1۰ 9/2۰ مصوب

 -۸/36 -29 -5/37 -1/۴9 عملکرد

 مآخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ای مبادله شد  توسط استان از های سرمایهتوزیع بین دستگاهی عملکرد اعتبارات تملک دارایی

  ( آمد  است.7دی در جدول شمار  )همه منابع درآم

 

شده توسط سازمان ای مبادلههای سرمایهعملكرد اعتبارات تملک دارایی -7جدول شماره 

 )میلیون ریال(  های اجرایی استانبه تفكیک دستگاه 1398سال ریزی استان درمدیریت و برنامه

 سهم)درصد( 139۸ دستگا  اجرایی ردیف

 1۰۰ ۸۸۴۸35۴ جمع 1

 13/2 1۸۸1۸9 ار  کل آموزش و پرورش استاناد 2

 ۰2/۰ 1772 ادار  کل ثبت احوال استان 3

 ۰۸/۰ 72۰۰ ادار  کل ثبت اسناد و امالک استان ۴

 ۸۰/۰ 7۰۴5۰ ادار  کل اوقاف و امور خیریه استان 5

 6۸/۰ 6۰5۸9 کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانادار  6

 96/1 1733۴2 مدارس استانادار  کل نوسازی و توسعه و تجهیز  7

 22/9 ۸157۸5 کل ورزش و جوانان استانادار  ۸

 22/۰ 199۰5 کل دامپزشکی استانادار  9
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 سهم)درصد( 139۸ دستگا  اجرایی ردیف

 79/۰ 7۰212 کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانادار  1۰

 62/۰ 5۴۸5۸ کل حفاظت محیط زیست استانادار  11

 62/۴ ۴۰۸7۰6 کل را  و شهرسازی فارسادار  12

 5۸/3 317175 کل را  و شهرسازی الرستانار اد 13

 35/1 119۴91 کل امور عشایر استانادار  1۴

 ۰1/۰ ۸۰۰ ادار  کل بازرسی و نظارت استان 15

 ۰۴/۰ 352۴ ادار  کل هواشناسی استان 16

 ۰7/۰ 599۴ ای استانادار  کل آموزش فنی و حرفه 17

 77/۸ 775662 تانای اسادار  کل راهداری و حمل و نقل جاد  1۸

 25/۰ 22191 ادار  کل تعاون، کار و رفا  اجتماعی استان 19

 19/۰ 169۸۴ ها و اقدامات تامینی و تربیتی استانادار  کل زندان 2۰

 11/۰ 956۰ ادار  کل پزشک قانونی استان 21

 ۰1/۰ 62۰ ادار  کل کمیته امداد امام خمینی)ر ( استان 22

 ۰3/۰ 26۴۰ ای عمومی استانهادار  کل کتابخانه 23

 ۰۴/۰ 3۸2۴ کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانادار  2۴

 ۰2/۰ 15۰۰ ادار  کل امور اقتصادی و دارایی استان 25

 75/۰ 66193 ادار  کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 26

 11/۰ 1۰۰2۰ ادار  کل بهزیستی استان 27

 ۰9/۰ 7935 ارگران استانادار  کل بنیاد شهید و امور ایث 2۸

 ۰۴/۰ 3۸9۰ ادار  کل انتقال خون استان 29

 5۰/1 1326۰7 استانداری فارس 3۰

 56/1 1379۰۰ بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 31

 ۰6/۰ 5۰۰۰ های دفاع مقدسبنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 32

 ۴3/۰ 3769۰ پارک علمی و تحقیقاتی استان 33

 1۴/۰ 1215۰ استان جمعیت هالل احمر 3۴

 ۰۰1/۰ 12۰ حوز  هنری ادار  کل تبلیغات اسالمی استان 35

 ۰6/1 9۴13۴ دانشگا  جهرم 36



  ۸7 استان یبودجه و درآمدها

 

 سهم)درصد( 139۸ دستگا  اجرایی ردیف

 19/۰ 17۰۰۰ دانشگا  شیراز 37

 ۰۸/۰ 7۰۴5 دانشکد  کشاورزی و منابع طبیعی داراب -دانشگا  شیراز 3۸

 35/۰ 31۴11 دانشگا  فسا 39

 59/۰ 52۴۴2 دانشگا  سلمان فارسی کازرون ۴۰

 12/۰ 1۰۸6۰ دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم ۴1

 ۴2/3 3۰2۴21 دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس ۴2

 3۸/۰ 33۸1۰ دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ۴3

 ۰۴/۰ 325۰ دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش ۴۴

 19/۰ 17۰56 دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان ۴5

 11/۰ 991۰ دانشگا  پیام نور ۴6

 ۰2/۰ 15۰۰ دیوان محاسبات ۴7

 ۰7/۰ 662۰ ایدانشگا  فنی و حرفه ۴۸

 95/۴ ۴37925 سازمان جهاد کشاورزی استان ۴9

 ۰۰۴/۰ 35۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 5۰

 15/۰ 135۰۴ تبلیغات اسالمی استان سازمان 51

 2۸/۰ 2۴۸5۰ ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه 52

 27/۰ 23762 ستاد مشترک سپا  پاسداران انقالب اسالمی 53

 ۰1/۰ 51۴ سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی 5۴

 22/۰ 199۰۰ ها و تاسیسات دولتی و عمومیسازمان مجری ساختمان 55

 ۰5/۰ ۴۰9۰ های علمیهلی حوز شورای عا 56

 ۰3/۰ 25۴۰ شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا 57

 ۴۰/19 1716۴75 ای استانشرکت سهامی آب منطقه 5۸

 15/11 9۸65۰۸ شرکت آب و فاضالب فارس 59

 36/۴ 3۸6۰11 شرکت آب و فاضالب شیراز 6۰

 ۴9/۰ ۴3۴2۰ شرکت سهامی شهرکهای صنعتی 61

 13/5 ۴536۰۰ نقل کشوروو توسعه زیربناهای حملی ساختشرکت مادر تخصص 62

 23/۰ 2۰۰۰۰ شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی 63
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 سهم)درصد( 139۸ دستگا  اجرایی ردیف

 6۴/۰ 5667۰ شرکت سهامی توزیع برق فارس 6۴

 ۴2/۰ 369۰۰ شرکت سهامی توزیع برق شیراز 65

 ۰3/۰ 3۰۰۰ ای استانشرکت سهامی برق منطقه 66

 91/3 3۴5۸۴7 های استانشهرداری 67

 ۰1/۰ 1۰6۰ های علمیه خواهرانشورای سیاستگذاری حوز  6۸

 31/۰ 27۴۰6 صدا و سیمای مرکز فارس 69

 ۴1/۰ 36336 فرماندهی نیروی انتظامی فارس 7۰

 ۰6/۰ 575۰ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 71

 ۰6/۰ 5532 مرکز آموزش عالی آباد  72

 ۰5/۰ ۴۰71 نمرکز آموزش عالی استهبا 73

 21/۰ 1۸5۸5 مرکز آموزش عالی اقلید 7۴

 ۰۴/۰ 3971 مرکز آموزش عالی فیروزآباد 75

 ۰6/۰ 5۴11 مرکز آموزش عالی الرستان 76

 ۰5/۰ ۴۰79 مرکز آموزش عالی المرد 77

 ۰۴/۰ 369۰ مرکز آموزش عالی ممسنی 7۸

 ۰1/۰ 66۰ مرکز خدمات حوز  علمیه 79

 ۰5/۰ ۴۰۰۰ وزارت اطالعات ۸۰

 ریزی استان فارسمأخذ: سازمان مدیریت و برنامه

 

ای استان از محل درآمد اختصاصی های سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی 139۸در سال 

درصد آن مربوط به سازمان  ۸/9۸میلیون ریال معادل  1992۸5میلیون ریال بود  که  2۰65۰۸

درصد آن مربوط به ادار  کل  2/11ادل میلیون ریال مع 7223آموزش و پرورش استان و 

درآمد اختصاصی سازمان آموزش و  1397باشد. در این سال نسبت به سال  بهزیستی استان می

اند و در مجموع درصد رشد داشته 3و  1/1۰پرورش استان و ادار  کل بهزیستی استان به ترتیب 

 رشد بود  است.  5/11درآمد اختصاصی استان دارای 
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 اریبانکد
های بانکی تشکیل داد  و بانکها نیز با توجه به اینکه بخش اعظمی از حجم پول را سپرد 

ها اوال به خلق پول نمود  و ثانیا به عنوان یکی از بواسطه تسهیالت اعطایی از محل این سپرد 

-هاندازهای مردم )وجو  قابل استقراض( به سمت سرمایکنندگان منابع مالی در هدایت پستامین

سو و های بانک مرکزی از یککنند. بنابراین نقش بانکها در اجرای سیاستگذاری اقدام می

های اقتصادی از سوی دیگر بسیار حایز اهمیت خواهد بود. در این همچنین گسترش فعالیت

 بخش به بررسی وضعیت بانکداری در استان خواهیم پرداخت.

 

 های ارزی و ریالیکل سپرده -1

گردد که ( مشاهد  می1اطالعات بانکی ارایه شد  توسط بانک مرکزی )جدول شمار  با توجه به 

میلیارد ریال بود ، استان  27162۸۴5که برابر با  139۸های کشور در سال از کل ماند  سپرد 

های تهران، اصفهان و خراسان میلیارد ریال پس از استان 1133721فارس با رقمی معادل 

 1397ها با رقم مشابه سال ر رتبه چهارم قرار دارد. مقایسه این سپرد درصد د 17/۴رضوی با 

باشد. این در حالی است که متوسط رشد ساالنه درصدی در استان فارس می 3۰حکایت از رشد 

 139۸درصد بود  است. به عبارت دیگر در سال  ۴/31ها در کشور در مدت مشابه برابر با سپرد 

 تر بود  است.در استان از متوسط کشور پایینها نیز عملکرد جذب سپرد 

 

 ارقام: میلیارد ریال1397-1398بانكی استان فارس و کشور:  هایسپرده -1جدول 

 نرخ رشد )درصد( 139۸پایان اسفند  1397پایان اسفند  شرح

 ۰2/3۰ 1133721 ۸719۸۰ های بانکی استانسپرد 

 ۴۰/31 27162۸۴5 2۰67336۸ های بانکی کشورسپرد 

  17/۴ 22/۴ های استان به کشورنسبت سپرد 

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ادار  اطالعات بانکی، دایر  آمارهای استانی
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های استان به کشور در سال گردد، نسبت سپرد مالحظه می 1همانطور که از جدول شمار  

 نسبت رقم مشابه سال قبل کاهش اندکی داشته است. 139۸

 

 های بانكیترکیب مانده سپرده -2

های بانکی در استان فارس صرفا در ارتباط با واحدهای بانکی تحت نظارت آمار ترکیب سپرد 

 . 1باشدهای استان میشورای عالی بانک

 

 1397-1398های استان: های نزد بانکانواع مانده سپرده -2جدول 

 هاانواع سپرد 
نرخ رشد  ها )درصد(سهم سپرد  ها )میلیون ریال(میزان سپرد 

 139۸سال  1397سال  139۸سال  1397سال  )درصد(

 5/22 1۰۰ 1۰۰ ۸1۸5۰۰31۰ 66۸۰۴36۴7 جمع کل

 3/5۰ 2/12 9/9 99۸۸5۸69 66۴576۸3 الحسنه جاریقرض

 1/37 ۰/۸ 1/7 65253376 ۴75۸5۴79 اندازالحسنه پسقرض

 ۸/۴6 ۰/37 9/3۰ 3۰2۸۸2595 2۰62۸۰95۴ مدتگذاری کوتا سرمایه

 ۴/1۰ ۴/۴۰ 9/۴۴ 3311365۰۸ 29995۰61۰ گذاری بلندمدتسرمایه

 -5/59 ۴/2 2/7 193۴1962 ۴776۸921 سایر

 139۸ –ماخذ: سالنامه آماری استان فارس 

ها بین دو سال مورد بررسی گردد سهم انواع سپرد مالحظه می 2همانطور که از جدول شمار  

گذاری بلند مدت به سمت سرمایه گذاری است بطوریکه از سمت سرمایهتغییرات فاحشی نمود  

های گردد سهم انواع سپرد الحسنه سوق یافته است. همانطور که مشاهد  میکوتا  مدت و قرض

-گذاری کوتا  مدت افزایش و سهم سرمایهانداز و سرمایهالحسنه پسالحسنه جاری، قرضقرض

تواند ناشی از افزایش هزینه نگهداری ن می دهد. این امر میگذاری بلندمدت و سایر کاهش نشا

                                                
ها شامل: پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفا  کارگران، سپه،  صادرات، صنعت و معدن، . این بانک 1

 باشند.الحسنه مهر ایران، کشاورزی، مسکن، ملت و ملی میالحسنه رسالت، قرضقوامین، قرض
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ها باشد. همرا  با افزایش تورم هزینه فرصت پول بواسطه افزایش مستمر تورم در طی این سال

-نگهداری پول تغییر یافته و مردم برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید پول خودشان پس

های موجود برای و بدون هزینه بتوانند از فرصت تراندازهای بلندمدت را کاهش داد  تا راحت

سهم  1یابند استفاد  نمایند. نمودار شمار  خرید کاالهایی که به همرا  تورم افزایش قیمت می

 دهد.را نمایش می 139۸ها در سال های نزد بانکانواع سپرد 

ها در طی سپرد  گردد که میزانمشاهد  می 2از سوی دیگر با مشاهد  ستون آخر جدول شمار  

-الحسنه جاری، قرضدرصد داشته است که نرخ رشد قرض 5/22این دو سال رشدی معادل 

گذاری بلندمدت گذاری کوتا  مدت از این میزان بیشتر و رشد سرمایهانداز و سرمایهالحسنه پس

 باشد. ها میباشد. نکته قابل تامل منفی بودن رشد سایر سپرد نیز کمتر از رشد متوسط کل می

 

 
 
 های استانعملكرد بانک -3

بانک ملی، ملت،  ۴گردد، در سال مورد بررسی مالحظه می 3همانطور که از جدول شمار  

–های استان را جذب نمود  اند. در همین سالدرصد از سپرد  59تجارت و صادرات بیش از 

ها را در اختیار رد درصد بیشترین مقدار جذب سپ 69/1۸بانک ملی با  -های قبلهمانند سال
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 ۰3/۰الحسنه رسالت و توسعه صادرات نیز به ترتیب با داشته است. از سوی دیگر دو بانک قرض

 .اندهای مردم را در دست داشتهدرصد کمترین میزان جذب سپرد  ۰۸/۰و 

 

 1398در سال  هاهای استان در مانده انواع سپردهعملكرد بانک -3جدول 

 هادرصد جذب سپرد  سپرد  )میلیون ریال( مبلغ انواع نام بانک

 1۰۰ ۸1۸5۰۰31۰ جمع کل

 ۸1/۰ 6599922 پست بانک

 11/12 99127۴51 تجارت

 ۴۰/1 11۴9۰۰2۸ توسعه تعاون

 ۰۸/۰ 63۴9۴5 توسعه صادرات

 3۴/7 6۰۰۸1331 رفا  کارگران

 31/6 5163176۴ سپه

 93/11 9766172۴ صادرات

 26/۰ 213576۰ صنعت و معدن

 39/7 6۰۴5۰12۰ قوامین

 ۰3/۰ 2۴۴922 الحسنه رسالتقرض

 92/۰ 75۴۸699 الحسنه مهر ایرانقرض

 ۸7/۸ 72561772 کشاورزی

 39/7 6۰۴۴۸۰۸۴ مسکن

 ۴۸/16 13۴927656 ملت

 69/1۸ 152956132 ملی

 139۸ –ماخذ: سالنامه آماری استان فارس 
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 های استانعملكرد شهرستان -4

درصد ماند   76/55مالحظه می گردد، شهرستان شیراز با بیش از  ۴دول شمار  همانطور که از ج

درصد  17/۰و بختگان و رستم با  15/۰های سرچهان با ها بیشترین جذب و شهرستانسپرد 

 ها را در اختیار داشته اند. کمترین میزان جذب سپرد 

 

 1398در سال  هاهای استان در مانده انواع سپردهعملكرد شهرستان -4جدول 

 هادرصد جذب سپرد  مبلغ انواع سپرد  )میلیون ریال( شهرستان

 1۰۰ ۸1۸5۰۰31۰ جمع کل

 ۰۸/2 17۰137۴۴ آباد 

 53/۰ ۴1275۸7 ارسنجان

 1۸/1 966۰31۰ استهبان

 26/1 1۰3۰۴665 اقلید

 ۸5/۰ 6۸55353 اوز

 17/۰ 137۴3۴۸ بختگان

 ۴7/۰ 3۸66627 بوانات

 3۰/۰ 2۴۴55۰3 بیضا

 3۸/۰ 31۴9715 پاسارگاد

 56/3 29173637 جهرم

 35/۰ 2۸79956 خرامه

 51/۰ ۴1523۸۰ بیدخرم

 37/۰ 3۰2۸55۸ خفر

 ۰7/1 ۸771767 خنج

 11/2 17255۰21 داراب

 17/۰ 1393۸۴5 رستم

 56/۰ ۴57۴76۰ زرقان

 67/۰ 5521793 دشتزرین
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 هادرصد جذب سپرد  مبلغ انواع سپرد  )میلیون ریال( شهرستان

 6۴/۰ 522659۰ سپیدان

 15/۰ 1239۰1۴ سرچهان

 29/۰ 23676۴6 سروستان

 76/55 ۴5557۴5۰5 شیراز

 33/۰ 2733553 فراشبند

 62/2 21۴1۸152 فسا

 73/1 1۴15732۴ فیروزآباد

 ۴9/۰ 39736۴5 قیر و کارزین

 12/3 255۰۰323 کازرون

 7۸/۰ 6۴2۴6۰5 کوار

 33/۰ 273۴9۸9 چنارکو 

 ۸۴/1 15۰56762 گراش

 ۸۰/5 ۴7۴5۴52۴ الرستان

 22/2 1۸1۴1۰۸1 المرد

 97/3 32۴69115 مرودشت

 ۴3/2 1991355۴ ممسنی

 6۸/۰ 557۸9۸5 مهر

 23/۰ 1۸۸637۴ ریزنی

 139۸ –ماخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

 های استان به تفكیک بخشمانده تسهیالت پرداختی بانک -5

بانک ملی، ملت، مسکن، گردشگری،  13با توجه به اینکه اطالعات تفکیکی مربوط به 

الحسنه مهر ایرانیان، صنعت و معدن، سپه، رفا  کارگران، توسعه صادرات، توسعه ی، قرضکشاورز

ها های این بخش معطوف به همین بانکتعاون، تجارت و پست بانک وجود دارد، لذا بررسی

گردد بخش خدمات و بازرگانی نزدیک به مالحظه می 5خواهد بود. همانطور که از جدول شمار  
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د  تسهیالت پرداختی به بخش غیردولتی را به خود اختصاص داد  است. بخش درصد از مان 55

درصد کمترین میزان ماند  تسهیالت را در اختیار داشته  ۸5/11مسکن و ساختمان نیز با تنها 

گردد که مالحظه می 1379است. با نگاهی گذرا به گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 

درصد در  6/1۸سالهای اخیر یک روند صعودی را داشته و از  سهم بخش صنعت و معدن در طی

توان به افزایش داشته است. این را می 139۸درصد در سال  37/2۰به رقمی معادل   1396سال 

گذاری در تولیدات عنوان یک نشانه ابتدایی از موفقیت نسبی استان در حرکت به سمت سرمایه

 بخش صنعت و معدن دانست. 

 

ده تسهیالت پرداختی برخی از بانكهای استان به بخش غیر دولتی برحسب مان -5جدول 

 1398های اقتصادی در سال بخش

 سهم )درصد( مبلغ )میلیون ریال( اقتصادی هایبخش

 1۰۰ 23۸733279 (*جمع کل)

 31/13 317۸۰۸79 کشاورزی

 37/2۰ ۴۸62۰351 صنعت و معدن

 ۸5/11 2۸2۸2117 مسکن و ساختمان

 ۴7/5۴ 13۰۰۴9932 ازرگانیخدمات و ب

 به علت عدم توانایی در تفکیک بخشی، ارقام مربوط به بانک قوامین حذف شد  است.* 

 139۸ –ماخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

 ها )منابع(نسبت تسهیالت )مصارف( به سپرده -6

ی مردم هاگردد که هر چند استان فارس در جذب سپرد مشخص می 6با مالحظه جدول شمار  

های کشور را در اختیار داشته است، لیکن در شاخص مهم نسبت رتبه چهارم در بین استان

های در بین استان 29درصد رتبه  2۰/۴۴ها )منابع( با رقمی معادل تسهیالت )مصارف( به سپرد 

های کهگیلویه و دهد که استانکشور را به خود اختصاص داد  است. تحلیل آمارها نشان می
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های اول تا درصد رتبه ۰۸/۸۸و  22/91، 69/93راحمد، ایالم و خراسان شمالی به ترتیب با بوی

 26/71باشند. با توجه به اینکه متوسط این نسبت در کشور برابر با سوم این نسبت را دارا می

استان کشور بیشتر از میانگین کشوری بود  و استان فارس تنها از  11باشد، تنها درصد می

 . 1های بوشهر و البرز در وضعیت بهتری قرار  دارداستان

 

 1398های کشور از نظر نسبت تسهیالت به سپرده در سال بندی استانرتبه -6جدول 

 نسبت )درصد( تسهیالت )میلیارد ریال( ها )میلیارد ریال(سپرد  استان

 26/71 19355793 27162۸۴5 جمع کل

 ۰6/۸5 12،۴52،577 1۴،639،226 تهران

 ۴7/۴9 716،۰77 1،۴۴7،5۴7 صفهانا

 53/۴۸ 59۸،95۴ 1،23۴،1۴۸ خراسان رضوی

 ۴۸/66 ۴۴2،6۸۸ 665،9۴3 مازندران

 2۰/۴۴ 5۰1،1۴۴ 1،133،721 فارس

 9۰/۴5 ۴1۸،563 911،922 خوزستان

 ۰3/51 3۸9،1۰۰ 762،۴6۰ آذربایجان شرقی

 ۴1/6۰ 276،2۰2 ۴57،2۴۸ گیالن

 52/63 331،371 521،691 کرمان

 6۴/7۰ 277،۸۴5 393،31۰ آذربایجان غربی

 ۸1/7۰ 2۰۰،666 2۸3،39۴ کرمانشا 

 2۴/6۸ 21۴،22۸ 313،9۴۰ یزد

 6۴/7۸ 176،172 22۴،۰26 گلستان

 ۸3/57 1۴1،712 2۴5،۰62 همدان

 63/61 165،265 26۸،171 مرکزی

 13/76 126،232 165،۸۰2 سمنان

 75/79 15۴،9۰6 19۴،23۸ لرستان

                                                
تر از استان پایین ۸2/۴1عنوان یک مجموعه مستقل در این تحلیل، با نسبت  . الزم به ذکر است که مناطق آزاد تجاری به 1

 فارس قرار دارد.



  97 بانکداری

 

 نسبت )درصد( تسهیالت )میلیارد ریال( ها )میلیارد ریال(سپرد  استان

 72/72 113،671 156،316 اردبیل

 33/67 15۴،553 229،5۴7 قزوین

 35/56 1۴2،۰25 252،۰37 هرمزگان

 69/3۴ 12۴،۰32 357،529 بوشهر

 79/6۴ 1۰5،۰۴1 162،117 کردستان

 91/75 132،۸72 175،۰2۸ زنجان

 ۸6/۴5 135،293 295،۰2۰ قم

 69/۴9 1۰5،62۸ 212،576 سیستان و بلوچستان

 65/76 11۸،۸91 155،1۰9 چهارمحال بختیاری

 2۴/91 79،329 ۸6،9۴۸ ایالم

 69/93 6۸،537 73،15۴ کهگیلیویه و بویراحمد

 ۰۸/۸۸ ۸3،6۰2 9۴،915 خراسان شمالی

 3۴/71 ۸۴،۸5۴ 11۸،9۴1 خراسان جنوبی

 ۴1/۴۰ 239،927 593،712 البرز

 ۸2/۴1 133،۸3۴ 32۰،۰۴9 مناطق آزاد تجاری

 ایران، ادار  اطالعات بانکی، دایر  آمارهای استانی ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 

 

 

 

 

 

 





  99 بانکداری

 
 

 بازرگانی داخلی و خارجی
 صادرات غیرنفتی استان فارس -1

 میزان و روند صادرات -1-1

میلیون دالر بود  که نسبت به  15۸۴برابر  139۸مجموع ارزش صادرات غیر نفتی استان در سال 

ملیون   762صادرات بخش صنعت کرد  است. ارزشتجربه درصدی را1/16افزایش  سال قبل،

د(، ارزش صادرات بخش درص 6/21دالر )میلیون 3۴3معدنی درصد(، ارزش صادرات 1/۴۸) دالر

ها به ارزش صادرات سایر بخشدرصد( و مابقی مربوط 5/23دالر )میلیون37۴کشاورزی 

 (.1است )جدولبود 

 

 میلیون دالر                                          1393-98ان: ارزش صادرات غیرنفتی است -1جدول 

 سال
 شرح

1393 139۴ 1395 1396 1397 139۸ 
 درصد تغییرات

97-9۸ 

 -2/2 762 779 35۰ 215 2۰2 6/169 صنعت

 5/22۰ 3۴3 1۰7 1۴7 125 1۰۸ 97 معدن

 -3/2 37۴ 3۸3 33۴ 312 213 17۸ کشاورزی

فرش و 
 دستیصنایع

7/19 25 ۴۸ 7۴ - - - 

5/1۰ 1۰5 95 9۰ ۸۸ ۰ ۰ خدمات  

 - - -- 3۰۸ 255 1۰2 7/135 پتروشیمی

 1/16 15۸۴ 136۴ 13۰3 1۰۴3 65۰ 6۰۰ جمع

سهم استان در 
کل صادرات 

غیرنفتی کشور 
 ))درصد

1/6 1/۸ 2/۸ 3/2 1/3 3/6 1/16 

 یرانمآخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس و گمرک جمهوری اسالمی ا 
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 سهم استان از صادرات غیرنفتی کشور -1-2

طور به 139۸تا  1393سهم صادرات غیرنفتی استان از کل صادرات غیرنفتی کشور، در دور  

است. همچنین سهم صادرات غیرنفتی استان در سال  شد درصد محاسبه 2/6۸برابر متوسط 

 (.2جدول )بود  است  3/6 در مقایسه با کشور برابر  139۸

 

 1393 -98صادرات غیرنفتی استان درکل صادرات غیرنفتی کشور:  سهم -2دول ج

 سال
 شرح

1393 139۴ 1395 1396 1397 139۸ 

 6/3 1/3 3/2 2/۸ 1/۸ 1/6 درصد(کشور )سهم استان در کل صادرات غیرنفتی 

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

 

 انی از طریق گمرک استانبازرگ -2

 ۴۰7هزار تن به ارزش 373 مقدار کاالهای صادرشد  از طریق گمرکات فارس برابر139۸در سال 

یافته است. درصد نسبت به سال قبل افزایش  6/۸9میلیون دالر بود  که ازلحاظ ارزش، به میزان 

 میلیون دالر(، 15۸۴) 139۸کل صادرات غیرنفتی استان در سال  این مقدار در مقایسه با ارزش

درصد از کل صادرات غیرنفتی استان، از طریق گمرکات فارس )شیراز،  7/25 دهد که نشان می

ترتیب سهم گمرکات فارس از صادرات کاال اینفرودگا  شیراز و فرودگا  الر( صادرشد  است. به

م ارزش (. سه3درصد افزایش یافته است )جدول  5/۸9نسبت به سال قبل،  139۸در سال 

 .درصد بود  است 2۸/۰ه با ارزش صادرات کل کشور برابر صادرات گمرکات یادشد  در مقایس

 

 1391-98مقدار و ارزش کاالهای صادرشده از طریق گمرکات استان:  -3جدول 

 درصد( -میلیون دالر -)واحد: هزار تن

 سال
 شرح

1391 1392 1393 139۴ 1395 1396 1397 
 درصد تغییرات 139۸

97-9۸ 

 ۸/5 373 5/352 233/5 639/1 ۴/6۴5 ۸/5۴1 2/۸۴5 ۰/12۰ مقدار

 6/۸9 ۴۰7 7/21۴ 2۴7/6 2۰5/۸ ۰/1۸5 5/177 7/199 1/1۴۴ ارزش



  1۰1 بانکداری

 

  مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 
ارزش واردات گمرک استان  139۸ن، در سال بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایرا

درصد افزایش  6/1۸میلیون دالر بود  که نسبت به سال قبل، 121)شیراز و فرودگا  شیراز( برابر 

یافته است. همچنین سهم ارزش واردات گمرکات یادشد  در مقایسه با ارزش واردات گمرکات 

 (.۴درصد بود  است )جدول  2/۰کل کشور برابر 

 

 1398و  1397و  1396های گمرک استان و کشور در سال واردات ایمقایسه آمار -4جدول 

 درصد( -میلیون دالر -)واحد: هزار تن

 

 درصد تغییرات 139۸ 1397
9۸-97 

 ارزش وزن
 سهم

 ارزش وزن
 سهم

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 5/1۸ 5/19 2۸/۰ ۰7/۰ 121 22 2/۰ ۰5/۰ 1/1۰2 ۴/1۸ فارس

 3/1 3/9 1۰۰ 1۰۰ ۴3735 3536۴ 1۰۰ 1۰۰ ۴316۸ 32355 کشور

 مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم از کل 
 صادرات استان

7/13 ۴/33 3/69 2/53 19/6 1۸/9 ۸/25 
۴۸.9 

5/۸9 





  1۰3 خانوار یو خدمات مصرفکاال  یرخ تورم و شاخص بهان

 

کاال و خدمات  بهاینرخ تورم و شاخص 

 خانوار یمصرف
 

(، میانگین موزونی از CPIشاخص قیمت کل یا شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )

شود. در که توسط خانوارها مصرف می های مختلف کاالها و خدمات استشاخص بهای گرو 

المللی بندی بینبندی کاالها و خدمات مصرفی براساس طبقهمحاسبه شاخص کل، گرو 

CIOCOP بندی مصرف فردی بر حسب هدف( است.)طبقه 

، شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای استان در سال 1395بر اساس سال پایه 

درصد  7/3۰که درصد تغییر آن نسبت به سال قبل )میزان تورم(، بود   3/17۴برابر  139۸

به ترتیب برابر 139۸شد  است. میزان تورم در نقاط شهری و روستایی استان  در سال محاسبه

بیشترین تورم کل استان مربوط  139۸(.  در سال 1)جدول  استدرصد بود  7/36درصد و  1/29

 (. 2است )جدول بود   97/37به شهریورما  به میزان  

 

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای استان -1جدول 

 (1395=100) 1395سال پایه:  1396 -98 طی  

 139۸ 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 1391 139۰ شرح نقاط

 کل
شاخص 

 کل
۴2 6/5۴ ۴/72 7/۸2 5/92 1۰۰ 2/1۰7 ۴/133 3/17۴ 

 7/3۰ ۴/2۴ 2/7 1/۸ 9/11 3/1۴ 5/32 1/3۰ تورم )درصد(

 شهری

شاخص 
 کل

6/۴2 1/55 6/72 ۸/۸2 6/92 ۰/1۰۰ 1/1۰7 5/132 1/171 

 1/29 6/23 1/7 ۸ ۸/11 1۴ ۸/31 3/29 تورم )درصد(

 روستایی
شاخص 

 کل
3/۴۰ 2/53 6/71 5/۸2 2/92 1۰۰ 6/1۰7 3/137 7/1۸7 

 7/36 6/27 6/7 5/۸ ۸/11 2/15 5/3۴ ۰/32 تورم )درصد(
 آمار ایران مأخذ: مرکز
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 1398لغایت  1391های ( طی سال1395=100: نرخ تورم استان برمبنای )1شكل 

 
 

 1398های ( طی ماه1395=100) 1395نرخ تورم کل استان و کشور  سال پایه:  -2جدول 

 نرخ تورم کل کشور نرخ تورم کل استان ما 

 57/3۰ ۸6/27 فروردین

 22/3۴ 2۴/31 اردیبهشت

 56/37 23/3۴ خرداد

 39/۴۰ 6۰/36 تیر

 16/۴2 76/37 مرداد

 7۴/۴2 97/37 شهریور

 ۰۴/۴2 26/37 مهر

 ۰5/۴1 32/36 آبان

 9۸/39 3۸/35 آذر

 6۴/3۸ 21/3۴ دی

 ۰3/37 77/32 بهمن

 ۸3/3۴ 7/3۰ اسفند



  1۰5 خانوار یو خدمات مصرفکاال  یرخ تورم و شاخص بهان

 

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 1398ههای سال ( طی ما1395=100: نرخ تورم کل استان و کشور بر مبنای )2شكل

 
 

 های اصلی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها ، نشاندرصد تغییرات شاخص بهای گرو 

در 139۸های اصلی به چه میزان بود  است. در سال دهد که میزان تورم در هر یک از گرو می

درصد( بود  است.  7/۴5کل استان، بیشترین درصد تغییر قیمت مربوط به گرو  دخانیات )

درصد( و حمل و نقل   2/۴۴خانگی و تعمیر و نگهداری )ی مبلمان و لوازمهاازآن، گرو پس

اند. کمترین درصد تغییر قیمت نیز مربوط به درصد( بیشترین درصد تغییر قیمت را داشته ۴/۴3)

. درنقاط شهری استان، استدرصد( بود   ۰/16ها )گرو  مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

های ازآن، گرو درصد( بود  است. پس ۴۴ونقل )مربوط به گرو  حملبیشترین درصد تغییر قیمت 

درصد(  7/39درصد( و خوراکی و آشامیدنی  ) 5/۴1خانگی و تعمیر و نگهداری )مبلمان و لوازم

اند. کمترین درصد تغییر قیمت نیز مربوط به گرو  مسکن، بیشترین درصد تغییر قیمت را داشته

. درنقاط روستایی استان، بیشترین درصد استدرصد( بود   ۸/15ا )هآب، برق، گاز و سایر سوخت

های مبلمان و ازآن، گرو درصد( بود  است. پس 52تغییر قیمت مربوط به گرو  دخانیات )

درصد( بیشترین درصد  3/۴6درصد( و هتل و رستوران  ) ۸/5۰خانگی و تعمیر و نگهداری )لوازم
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رصد تغییر قیمت نیز مربوط به گرو  مسکن، آب، برق، گاز و اند. کمترین دتغییر قیمت را داشته

 (.3)جدول  استدرصد( بود   1/1۸ها و گرو  آموزش )سایر سوخت

 

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها و انواع نرخ تورم استان در سال  -3جدول 

 (1395=100) 1395های کاالها و خدمات سال پایه: به تفكیک گروه 1398

 های کاالها و خدماتو گر
 روستایی شهری کل

 تورم شاخص تورم شاخص تورم شاخص

 7/36 5/2۰2 1/29 1/1۸3 7/3۰ 3/17۴ شاخص کل

 ۸/۴۴ 7/237 7/39 1/226 1/۴1 ۴/229 ها و دخانیاتها و آشامیدنیخوراکی

 3/۴۴ 3/232 7/39 ۸/22۴ ۰/۴1 ۸/226 هاخوراکی و آشامیدنی

 ۰/52 ۸/395 9/3۸ ۴/325 7/۴5 ۸/359 دخانیات

 ۴/3۰ 7/179 9/2۴ 2/169 ۸/25 9/17۰ کاالهای غیرخوراکی و خدمات

 ۴/39 2/213 1/3۸ 5/2۰7 5/3۸ ۰/2۰9 پوشاک و کفش

 1/1۸ 3/1۴1 ۸/15 3/1۴۴ ۰/16 ۰/1۴۴ هامسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت

 ۸/5۰ ۰/2۴5 5/۴1 ۰/222 2/۴۴ 7/22۸ خانگی و تعمیر و نگهداریمبلمان و لوازم

 9/22 5/155 7/21 ۴/152 ۰/22 3/153 بهداشت و درمان

 5/۴۰ 7/217 ۰/۴۴ ۰/23۰ ۴/۴3 ۸/227 ونقلحمل

 ۸/12 3/13۴ 6/2۰ 7/163 ۴/19 5/15۸ ارتباطات

 ۰/۴۰ 2/211 3/3۴ ۰/195 6/35 6/19۸ تفریح و فرهنگ

 1/1۸ 7/165 ۴/16 ۴/162 6/16 ۸/162 آموزش

 3/۴6 9/212 3/36 1/1۸6 6/37 ۴/1۸9 هتل و رستوران

 6/36 6/19۸ ۸/3۴ ۸/191 2/35 3/193 کاالها و خدمات متفرقه

 مأخذ: مرکز آمار ایران 

 



  1۰7 استان یناخالص داخل دیتول

 

 تولید ناخالص داخلی استان

 Gross Domestic)ای ای، تولید ناخالص داخلی منطقههای منطقهمؤلفه در حساب ترینمهم

Production per Region )   های گیری فعالیتترین شاخص انداز عنوان مهمباشد که بهمی

گیرد. تعاریف مورد نیاز ای مورداستفاد  قرار میطور وسیعی در سطح اقتصاد منطقهاقتصادی به

 این بخش به شرح زیر است:

عبارت است از ارزش کلیه کاالها و خدمات نهایی که در داخل ( GDPR) داخلی تولید ناخالص -

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

مصرف واسطه به ارزش کلیه کاالها و خدماتی که در فرایند تولید، به عنوان داد ، مورد استفاد   -

های ثابت بنابراین، دارایی. شوددهند، اطالق میقرار گرفته و به مصرف رسید  یا تغییر شکل می

رسد، در محدود  مفهوم مورد بررسی بت به ثبت میکه مصرف آنها به عنوان مصرف سرمایه ثا

  .قرار ندارند

ست از مقدار و یا ارزش کاالها و خدمات تولید شد  که ا د  در هر بخش اقتصادی عبارتنستا -

 .ی مورد استفاد  قرار می گیردیها به عنوان مصارف واسطه و یا برای مصرف نها در سایر بخش

 

 و کشور به قیمت بازارتولید ناخالص داخلی استان  -1

میلیارد ریال  ۸2۸32۸، محصول ناخالص داخلی استان فارس به قیمت بازار معادل 1396در سال 

میلیارد ریال( را  17739557درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور ) 7/۴بود  که سهمی معادل 

است. در سال درصد کاهش یافته 1/۰، 1395به خود اختصاص داد  که این سهم نسبت به سال 

 های کشور کسب نمود  است.یاد شد  استان از لحاظ شاخص موردبحث، رتبه ششم را بین استان

میلیارد ریال بود  که سهمی  13۰۸59۴های اقتصادی استان در سال یادشد ، ستاند  کل فعالیت

سال داد  است. همچنین در های اقتصادی کشور را تشکیل میدرصد از کل فعالیت ۴/۴معادل 

میلیارد ریال بود  که سهمی  ۴۸9۰۴9های اقتصادی استان موردبحث، مصرف واسطه کل فعالیت
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های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد  درصد از کل مصارف واسطه فعالیت1/۴معادل 

 است.

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

 ۴/37درصد و در استان فارس،  5/۴۰در سال مذکور در کل کشور معادل  میزان این شاخص

های اقتصادی استان را درصد ارزش ستاند  کل فعالیت ۴/37دیگر عبارتبه؛ درصد بود  است

هایی دهد. بدیهی است رشته فعالیتافزود  تشکیل میدرصد آن را ارزش 6/62مصرف واسطه و 

افزود  بیشتری را توانند ارزشباشند، میستاند  کمتری میکه دارای نسبت مصارف واسطه به 

 .(1 )جدول ندینمابین عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرمایه و ... توزیع 

 

 واحد: میلیارد ریال    1396مقادیر حساب تولید استان فارس و کشور در سال -1جدول 

 افزود ارزش مصرف واسطه ستاند  شرح سال
 اخلیمحصول ناخالص د

 به قیمت بازار

1396 

 ۸2۸32۸ ۸195۴5 ۴۸9۰۴9 13۰۸59۴ استان

 17739557 17525257 11932619 29۴57۸76 کشور

نسبت استان به کشور 

 )درصد(
۴/۴ 1/۴ 6/۴ 7/۴ 

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان

 

، رتبه ششم را در بین 1396سال هرچند استان فارس ازلحاظ میزان تولید ناخالص داخلی در 

های کشور دارا بود  است اما از لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه دارای وضعیت استان

های کشور دارا بود  است. چندان مناسبی نیست و از این لحاظ رتبه دوازدهم را در بین استان

 یکشورد  که از متوسط میلیون ریال بو ۴/121برای استان،  1396میزان این شاخص در سال 

های بعد از انقالب اسالمی علیرغم پتانسیل (.2جدول )باشد. میلیون ریال( پائین تر می 1/137)

استان فارس در زمینه توریسم و صنعت، رشد اقتصادی استان بطئی بود  است. به خصوص 



  1۰9 استان یناخالص داخل دیتول

 

ی با تحوالت اند هرچند که در بخش کشاورزصنایع استان از پیشرفت چشمگیری برخوردار نبود 

 ایم.های اقتصادی مواجه بود بخش بیشتری در مقایسه با سایر

 

 1396های کشور: تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان-2جدول 

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

سهم  میزان
 (درصد)

 بهرت میزان رتبه

 16 5/113 7 ۴/3 6۰963۰ آذربایجان شرقی

 2۸ ۰/۸2 1۴ ۰/2 356676 آذربایجان غربی

 21 9/1۰1 26 ۰/1 17۴۴۴5 اردبیل

 1۰ 6/136 3 ۸/5 1۰25۴91 اصفهان

 ۸ ۸/1۴۰ 1۰ ۸/2 ۴9۴57۸ البرز

 17 2/113 23 2/1 2۰7۴25 ایالم

 1 1/3۸6 ۴ 2/5 92۴63۸ بوشهر

 2 5/226 1 ۸/22 ۴۰39736 تهران

 2۴ 6/9۰ 3۰ 6/۰ 116۰۸9 چهارمحال و بختیاری

 25 9/۸6 32 5/۰ 9۰325 خراسان جنوبی

 19 1/11۰ 5 1/5 ۸979۰9 خراسان رضوی

 3۰ 3/75 31 5/۰ 9522۰ خراسان شمالی

 11 1/129 2 ۴/1۴ 256۴3۸3 خوزستان

 13 ۸/117 25 ۰/1 17۸577 زنجان

 5 9/161 29 9/۰ 157۸6۸ سمنان

 31 3/63 2۰ ۴/1 2۴۸۸16 تانسیستان و بلوچس

 12 ۴/121 6 7/۴ ۸2۸32۸ فارس

 ۴ ۴/17۰ 19 5/1 26۴6۰7 قزوین

 2۰ ۸/1۰5 27 ۰/1 173۰۰6 قم

 29 ۴/79 2۸ 9/۰ 16۴221 کردستان
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 1396های کشور: تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان-2جدول 

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

سهم  میزان
 (درصد)

 بهرت میزان رتبه

 1۴ ۸/116 9 ۰/3 539325 کرمان

 22 9/9۸ 1۸ 5/1 26975۴ کرمانشا 

 15 3/115 12 1/2 37۸771 کهگیلویه و بویراحمد

 26 9/۸3 22 2/1 212۸3۸ گلستان

 1۸ 6/111 11 3/2 ۴۰6۸۰7 گیالن

 27 ۰/۸3 2۴ 2/1 2۰6۸۰7 لرستان

 9 9/136 ۸ ۴/3 6۰1۸36 مازندران

 6 2/151 15 9/1 33۴919 مرکزی

 7 9/1۴2 13 ۰/2 35۸615 هرمزگان

 23 ۸/92 21 3/1 22۸991 همدان

 3 ۸/211 16 7/1 3115۴9 یزد

 - - 17 6/1 27737۴ فرا منطقه

 - 1/137 7 1۰۰ 177739557 کل کشور

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان 

 

 های عمده اقتصادی در حیات اقتصادی استانجایگاه بخش -2

میلیارد ریال بود  که از این  ۸2۸32۸، میزان تولید ناخالص داخلی استان معادل 1396در سال 

افزود  درصد آن به ارزش ۸/25افزود  بخش کشاورزی، رزشدرصد آن به ا 7/1۴رقم معادل 

درصد آن به  1/5۴افزود  بخش ساختمان و درصد آن به ارزش ۴/۴بخش صنعت و معدن، 

درصد از تولید ناخالص داخلی  1/1افزود  بخش خدمات اختصاص داشته است. همچنین ارزش

دهد که اقتصاد استان ی فوق نشان میداد  است. بررساستان را خالص مالیات بر واردات تشکیل 

 (.3دارای عملکردی خدماتی است )جدول 
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افزود  بخش کشاورزی، درصد تولید ناخالص داخلی استان به ارزش7/1۴، معادل 1395در سال 

افزود  بخش ساختمان و  درصد به ارزش 3/5افزود  بخش صنعت و معدن، درصد به ارزش 3/26

درصد از تولید  9/۰بخش خدمات اختصاص داشته است. همچنین افزود  درصد به ارزش ۸/52

 داد  است. ناخالص داخلی استان را خالص مالیات بر واردات تشکیل 

 
 واحد: میلیارد ریال   1396های عمده اقتصادی استان در سال افزوده بخشارزش-3جدول 

 های اقتصادیبخش
 افزود ارزش

 (درصد)سهم  میزان

 7/1۴ 121562 کشاورزی

 ۸/25 2135۴7 صنعت و معدن

 ۴/۴ 36373 ساختمان

 1/5۴ ۴۴۸۰63 خدمات

 1/1 ۸7۸3 خالص مالیات بر واردات

 1۰۰ ۸2۸32۸ تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان 

 

 بخش کشاورزی -2-1

 است: تفکیکاین بخش به چهار زیر بخش قابل

 ماهیگیری -۴         جنگلداری -3       پرورش حیوانات -2        زراعت و باغداری -1
 

میلیارد ریال بود  است.  121562معادل  1396افزود  بخش کشاورزی استان در سال کل ارزش

درصد آن متعلق  6/۸غداری، درصد آن متعلق به زیر بخش زراعت و با 9/۸9از این میزان معادل 

بخش درصد آن به9/۰جنگلداری بود  و بخش درصد، متعلق به6/۰زیربخش پرورش حیوانات، به 

کشاورزی، های گردد در بین زیر بخشمیگونه که مشاهد است. همانداشتهماهیگیری اختصاص

 (.۴باشد )جدول اقتصادی استان دارا میحیاترا درغالبزراعت و باغداری نقش بخشزیر
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  1396 در سال  کشاورزی استان فارسهای بخشافزوده رشته فعالیتارزش-4جدول 

 ()واحد: میلیارد ریال

 های اقتصادیزیر بخش
 افزود ارزش

 (درصد)سهم  میزان

 9/۸9 1۰92۸۰ زارعت و باغداری

 6/۸ 1۰۴92 پرورش حیوانات

 6/۰ 737 جنگلداری

 9/۰ 1۰53 ماهیگیری

 1۰۰ 121562 جمع

 1396های کشور، ایران، حساب تولید استانمأخذ: مرکز آمار 

 

 بخش صنعت و معدن -2-2

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

                   معدن -

                         صنعت -

 تأمین آب و برق و گاز طبیعی -

از این که یال بود  رمیلیارد2135۴7معادل  1396صنعت و معدن استان درسال افزود  بخشارزش

درصد متعلق به  ۸/3۴افزود  زیر بخش معدن، درصد آن متعلق به ارزش ۸/16میزان معادل 

افزود  بخش تأمین آب و برق و گاز درصد متعلق به ارزش ۴/۴۸افزود  بخش صنعت و ارزش

 های صنعت و معدن، زیر بخش تأمین آب و برق و گازدر بین زیر بخشلذا . باشدطبیعی می

 (5جدول )درصد( را به خود اختصاص داد  است.  ۴/۴۸افزود  )طبیعی، بیشترین ارزش

 

 1396های بخش صنعت و معدن استان فارس در سال افزوده رشته فعالیتارزش-5جدول 

 ()واحد: میلیارد ریال

 های صنعت و معدنزیر بخش
 افزود ارزش

 (درصد)سهم  میزان
 ۸/16 3592۰ معدن

 ۸/3۴ 7۴۴2۴ صنعت

 ۴/۴۸ 1۰32۰3 تأمین آب و برق و گاز طبیعی
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 های صنعت و معدنزیر بخش
 افزود ارزش

 (درصد)سهم  میزان
 1۰۰ 2135۴7 جمع

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان   

 

 دیتولدرصد،  ۸/3۰در زیر بخش صنعت )ساخت(، تولید محصوالت غذایی با سهمی معادل 

 هایتولید سایر فراورد  درصد و 16/۰با سهمی معادل  های شیمیاییمواد شیمیایی و فرآورد 

افزود  را به خود درصد به ترتیب بیشترین ارزش ۰/12معدنی غیرفلزی با سهمی معادل 

های وابسته، کمترین نقش را در فعالیت هایاند. رشته فعالیت چرم و فراورد اختصاص داد 

افزود  زیر رزشدرصد ا ۰۴/۰که در سال موردبررسی، تنها طوریکند. بهاقتصادی استان ایفا می

 (.6بخش صنعت )ساخت(، به این فعالیت اختصاص داشته است )جدول 

 

 1396استان فارس در سال  (ساخت)های بخش صنعت افزوده رشته فعالیتارزش-6جدول 
 

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

 درصد()سهم  میزان

 ۸/3۰  2291۸ تولید محصوالت غذایی

 7/1  1232 ید انواع آشامیدنیهاتول

 ۰  ۰ های توتون و تنباکوتولید فرآورد 

 5/2  1۸2۸ تولید منسوجات

 ۰/1  775 تولید پوشاک

 ۰۴/۰  29 های وابستهتولید چرم و فرآورد 

 5/2  1۸۸2 تولید چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافی

 ۰/1  713 اغذیهای کتولید کاغذ و فرآورد 

 9/1  1397 های ضبط شد چاپ و تکثیر رسانه

 7/2  2۰۴7 های حاصل از پاالیش نفتتولید کک، فرآورد 

 ۰/16  11۸9۰ های شیمیاییتولید مواد شیمیایی و فرآورد 

 2/1  912 های دارویی و شیمیایی و گیاهیتولید داروها و فراورد 

 3/6  ۴653 تیکیهای الستیکی و پالستولید فرآورد 
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 (ساخت)های صنعت زیر بخش
 افزود  )میلیارد ریال(ارزش

 درصد()سهم  میزان

 ۰/12  ۸962 های معدنی غیرفلزیتولید سایر فرآورد 

 9/1 1۴۴۴ تولید فلزات پایه

 9/5  ۴36۰ آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی ساخته شد ، به جز ماشین

 2/3  2371 ای، الکترونیکی و نوریتولید محصوالت رایانه

 ۸/1  137۰ تولید تجهیزات برقی

 3/3  2۴59 بندی نشد  در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 5/۰  ۴۰۸ تریلرتولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 2/۰  163 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل

 ۰/2  1۴5۸ تولید مبلمان

 2/۰  16۸ تولید سایر مصنوعات

 3/1  9۸6 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 1۰۰ 7۴۴2۴ جمع

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان

 

 بخش سـاختمان -2-3

میلیارد ریال بود  است.  ۴۸۸13معادل  1395افزود  بخش ساختمان استان در سال ارزش

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

های زیر های صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تجاری و ساختمانمانها شامل ساختساختمان

باشد. آهن، فرودگا ، مترو و خط انتقال نیرو میبنایی از قبیل سد، سیلو، بند، تونل، پل، جاد ، را 

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

کند، های اقتصادی در فرآیند تولید خود استفاد  میای تولیدشد  در اکثر بخشهاز کاالهای واسط

گردد لذا های اقتصادی دیگر میهای این بخش باعث تحرک در اکثر بخشتحرک در فعالیت

های اقتصادی را در پی خواهد داشت. در طور غیرمستقیم رونق دیگر فعالیترونق این بخش به

را تشکیل درصد تولید ناخالص داخلی استان  ۴/۴این بخش در استان  افزود ، ارزش1396سال 
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های بخش ساختمانزیردرصد به2/23افزود  این بخش، از کل ارزشیادشد  داد  است. درسالمی

 (.7ها اختصاص داشته است )جدول درصد به زیر بخش سایر ساختمان ۸/76مسکونی و 

 

 واحد: میلیاردریال 1396ن استان فارس در سال های ساختماافزوده زیر بخشارزش-7جدول 

 های ساختمانزیر بخش
 افزود ارزش

 (درصد)سهم  میزان

 2/23 ۸۴۴1 های مسکونیساختمان

 ۸/76 27932 هاسایر ساختمان

 1۰۰ 36373 جمع
 

 

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان

 
 

 

 

 بخش خدمـات -2-4

میلیارد ریال بود  است. این  ۴۴۸۰63معادل  1396بخش خدمات استان در سال  افزود ارزش

 گردد:زیر بخش عمد  تقسیم می 12بخش به 

 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی و خرد عمد  -

 ونقل، انباری داری و پستحمل -

 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا -

 اطالعات و ارتباطات-

 یتهای مالی و بیمهفعال-

 امالک و مستغالت -

 ای، علمی و فنیفعالیتهای حرفه-

 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی-

 ادار  امور عمومی و خدمات شهری -

 آموزش -

 فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی -
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 هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات هایفعالیت -

فروشی، تعمیر وسایل فروشی، خرد عمد » ،«امالک و مستغالت» یها، بخش1396در سال 

و  5/19، 9/27به ترتیب با سهمی معادل « ونقل و انبارداری و پستحمل»و  ،«نقلیه و کاالها

اند. در سال یادشد ، کمترین افزود  بخش خدمات داشتهدرصد، بیشترین سهم را در ارزش 2/1۴

( اختصاص 7/۰های خدمات به بخش اطالعات و ارتباطات)افزود  در بین زیر بخشسهم ارزش

 (.۸داشته است)جدول 

 

 واحد: میلیارد ریال 1396های خدمات استان فارس در سال افزوده زیر بخشارزش -8جدول 

 های خدماتزیر بخش
 افزود ارزش

 (درصد) سهم میزان

 5/19 ۸7551 فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالهافروشی و خرد عمد 

 2/1۴ 63۴67 ونقل، انبارداری و پستحمل

 9/۰ ۴۰3۰ فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 7/۰ 33۴9 اطالعات و ارتباطات

 7/1 7۴۸۰ فعالیتهای مالی و بیمه

 9/27 125۰91 امالک و مستغالت

 1/1 5۰3۰ ای، علمی و فنیهای حرفهفعالیت

 ۸/۰ 3625 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

 2/11 5۰۴۰5 ادار  امور عمومی و خدمات شهری

 ۰/۸ 3576۴ آموزش

 6/12 56531 فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

 3/1 57۴۰ هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات هایفعالیت

 1۰۰ ۴۴۸۰63 جمع

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان

 

 

 

 



  117 استان یناخالص داخل دیتول

 

 های اقتصادی استانمزیت نسبی رشته فعالیت -3

از رابطه زیر به  (Revealed Comparative Advantage)شاخص مزیت نسبی آشکارشد  

 آید:دست می

 

 

  

 

 

های اقتصادی استان دارای مزیت نسبی یک از بخشدهد که کدامنشان می RCAشاخص 

موردنظر استان را در تولید ناخالص افزود  یک بخش اقتصادی است. این شاخص سهم ارزش

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

یک بود آن بخش در استان دارای مزیت نسبی  تر ازبزرگ RCAدهد. اگر مورد مقایسه قرار می

این نکته ضروری است که  تر یا مساوی یک بود فاقد مزیت نسبی است. ذکراست و اگر کوچک

باشد. لذا ممکن است یک افزود  میمعیار اصلی این شاخص جهت تعیین مزیت نسبی، ارزش

گذاری مناسب طور بالقو  قابلیت توسعه داشته و دارای مزیت باشد اما سرمایهبخش اقتصادی به

؛ نی داشته باشدپائی RCAرو افزود  آن پائین باشد و ازایندر آن بخش صورت نگرفته و ارزش

 کند.گیری میبنابراین، این شاخص، مزیت نسبی بالفعل را انداز 

رشته فعالیت اقتصادی استان،  ۸2گردد، در بین مشاهد  می 9طور که در جدول همان

(، اختصاص دارد. پس از فعالیت 66/2بیشترین مزیت نسبی به فعالیت حمل و نقل از طریق لوله )

( و سپس زراعت و 55/2سبی استان در فعالیت تولید و توزیع گاز طبیعی )مذکور، بیشترین مزیت ن

های اقتصادی استان ترین بخش( است. بخش زراعت و باغداری یکی از مهم16/2باغداری )

افزود  را به خود اختصاص رشته فعالیت اقتصادی بیشترین ارزش ۸2که در بین طوریاست. به

( و آبرسانی، ۸2/1ها )راعت و باغداری، تولید انواع آشامیدنیدرصد(. پس از ز 19/13داد  است )

بعدی هاینسبی در اولویت( از حیث مزیت69/1های تصفیه )مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت

i بخش  افزودهارزش  در استان 

 تولید ناخالص داخلی استان

RCAi  در کشور i بخش افزود ارزش =

 تولید ناخالص داخلی کشور



                                                                                                             139۸سال  -استان فارس یو فرهنگ یاجتماع ،یگزارش اقتصاد                                               11۸

 

( و تولید ۰3/۰های تولید چرم و فرآورد  های وابسته )، رشته فعالیت1396در سال  دارند.قرار

اند. ترین مزیت نسبی در استان بود (، دارای پایین۰5/۰تریلر )نیم وسایل نقلیه موتوری، تریلر و

ونقل و حمل گفتنی است که استان در زمینه دو رشته فعالیت ساخت محصوالت از توتون و تنباکو

 (.9آبی فعالیتی نداشته است )جدول 

 
                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

 3 16/2 1۰/6 19/13  1۰۸2۰۴۴ 1۰92۸۰ زراعت و باغداری

 76 13/۰ 2۰/۰ ۰3/۰  36۰55 219 گاوداری صنعتی

 3۴ 92/۰ 23/1 12/1  217535 9317 دام سنتی

 63 3۸/۰ 26/۰ 1۰/۰ ۴6۰22 ۸12 مرغداری

پرورش زنبور عسل، کرم 

ابریشم، شکار و سایر 

 56 ۴9/۰ ۰۴/۰ ۰2/۰  6271 1۴5 های کشاورزیفعالیت

 25 1۸/1 ۰۸/۰ ۰9/۰  1332۸ 737 جنگلداری

 71 25/۰ 5۰/۰ 13/۰  ۸9۴27 1۰53 ماهیگیری

استخراج نفت خام، گاز 

طبیعی و خدمات 

 7۰ 26/۰ 55/1۴ ۸2/3  25۸161۸ 316۰3 پشتیبانی معادن

 55 51/۰ ۰3/1 52/۰  1۸2975 ۴317 استخراج سایر معادن

 29 ۰7/1 5۸/2 77/2  ۴57۸9۴ 2291۸ تولید محصوالت غذایی

 ۴ ۸2/1 ۰۸/۰ 15/۰  ۴۸9/1۴ 1232 تولید انواع آشامیدنیها

های توتون تولید فرآورد 

 ۸1 ۰ ۰6/۰ ۰  113۰7 ۰ و تنباکو

 62 ۴1/۰ 5۴/۰ 22/۰  9572۸ 1۸2۸ تولید منسوجات
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                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

 6۰ ۴6/۰ 2۰/۰ ۰9/۰  36335 775 تولید پوشاک

های تولید چرم و فرآورد 

 29 وابسته

              

 2653۸  ۰ 15/۰ ۰2/۰ ۸۰ 

تولید چوب و محصوالت 

چوبی به جز مبلمان، 

 1۸۸2 حصیر و مواد حصیر بافی

             

11۴231  23/۰ 6۴/۰ 35/۰ 6۴ 

تولید کاغذ و 

 713 های کاغذیفرآورد 

              

 32۸71  ۰9/۰ 19/۰ ۰۴6/۰ 5۸ 

های چاپ و تکثیر رسانه

 1397 ضبط شد 

          

19569 17/۰ 11/۰ 53/1 9 

های تولید کک، فرآورد 

 2۰۴7 حاصل از پاالیش نفت

             

1۴9633 25/۰ ۸۴/۰ 29/۰ 66 

تولید مواد شیمیایی و 

 11۸9۰ های شیمیاییفرآورد 

             

۴177۴9  ۴۴/1 35/2 61/۰ 52 

تولید داروها و 

های دارویی و فراورد 

 912 شیمیایی و گیاهی

              

 6۰227  11/۰ 3۴/۰ 32/۰ 65 

های تولید فرآورد 

 ۴653 الستیکی و پالستیکی

              

 91۰۰۰  56/۰ 51/۰ 1۰/1 2۸ 

های تولید سایر فرآورد 

 ۸962 معدنی غیرفلزی

             

21225۰ ۰۸/1 2۰/1 9۰/۰ 36 

 77 ۰9/۰ 97/1 17/۰  3۴917۸ 1۴۴۴ تولید فلزات پایه

تولید محصوالت فلزی 

 ۴36۰ساخته شد ، به جز 

             

1۴29۴۴  53/۰ ۸1/۰ 65/۰ ۴9 
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                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

 آالت و تجهیزاتماشین

تولید محصوالت 

ای، الکترونیکی و رایانه

 2371 نوری

              

 36۰5۴ 29/۰ 2۰/۰ ۴1/1 12 

 57 ۴۸/۰ 3۴/۰ 17/۰ 6119۰ 137۰ تولید تجهیزات برقی

و  آالتتولید ماشین

بندی تجهیزات طبقه

 ۴6 72/۰ ۴1/۰ 3۰/۰  727۰۸ 2۴59 نشد  در جای دیگر

تولید وسایل نقلیه 

 ۴۰۸ تریلرموتوری، تریلر و نیم

             

175۸37  ۰5/۰ 99/۰ ۰5/۰ 79 

تولید سایر تجهیزات 

 163 حمل و نقل

              

 17۸61  ۰2/۰ 1۰/۰ 2۰/۰ 73 

 ۴۴ 77/۰ 23/۰ 1۸/۰  ۴۰۴۰2 1۴5۸ تولید مبلمان

 7۴ 15/۰ 13/۰ ۰2/۰ 23۸9۰ 16۸ تولید سایر مصنوعات

تعمیر و نصب 

 9۸6 آالت و تجهیزاتماشین

              

 13966 12/۰ ۰۸/۰ 51/1 1۰ 

تولید، انتقال و توزیع 

 5673 برق

              

 7۸۴55  6۸/۰ ۴۴/۰ 55/1 ۸ 

 2 55/2 ۴7/۴ 39/11  793۰۸9 9۴361 تولید و توزیع گاز طبیعی

آبرسانی، مدیریت 

پسماند، فاضالب و 

 3169 های تصفیهفعالیت

              

 ۴۰129  3۸/۰ 23/۰ 69/1 5 

 2۰ 25/1 ۸1/۰ ۰2/1  1۴۴2۸۴ ۸۴۴2 های مسکونیساختمان

 27 12/1 ۰2/3 37/3  5353۸6 27932 هاسایر ساختمان
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                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

عمد  فروشی، خرد  

فروشی به جز وسایل 

ری و نقلیه موتو

 موتورسیکلت

79۴73 1۸71555 59/9 55/1۰ 91/۰ 35 

عمد  فروشی، خرد  

فروشی و تعمیر وسایل 

نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت

۸۰7۸ 1۴12۴۰ 9۸/۰ ۸۰/۰ 22/1 23 

حمل و نقل از طریق 

 آهن بین شهریرا 
92 23۴5۴ ۰1/۰ 13/۰ ۰۸/۰ 7۸ 

 2۴ 19/1 55/5 59/6 9۸۴۸75 5۴55۰ سایر حمل ونقل زمینی

حمل و نقل از طریق 

 لوله
۴2۰۸ 33927 51/۰ 19/۰ 66/2 1 

 ۸1 ۰۰/۰ 11/۰ ۰۰/۰ 2۰۰95 ۰ حمل و نقل آبی

 11 ۴2/1 15/۰ 21/۰ 26519 1761 حمل و نقل هوایی

های انبارداری و فعالیت

 پشتیبانی حمل و نقل
2665 9277۴ 32/۰ 52/۰ 62/۰ 51 

 59 ۴6/۰ ۰5/۰ ۰2/۰ ۸۸12 19۰ های پست و پیکفعالیت

 26 1۴/1 17/۰ 2۰/۰ 3۰561 1625 ها(تأمین جا)اقامتگا 

های خدماتی فعالیت

مربوط به غذا و 

 ها )رستوران هاآشامیدنی

2۴۰5 1۸۰۴71 29/۰ ۰2/1 29/۰ 6۸ 

 75 15/۰ 19/1 17/۰ 21۰۴73 1۴۴۸ ارتباطات

 67 29/۰ 79/۰ 23/۰ 1۴۰1۴1 19۰1های سایر فعالیت
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                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

 اطالعات و ارتباطات

 61 ۴2/۰ ۰۰/1 ۴2/۰  17767۴ 3۴69 نک و موسسات مالیبا

 ۴1 ۸۴/۰ ۴6/۰ 39/۰ ۸2163 323۸ بیمه

های خدمات سایر فعالیت

 773 مالی و بیمه

              

 6۰131  ۰9/۰ 3۴/۰ 2۸/۰ 69 

خدمات واحدهای 

 73۴۸7 مسکونی شخصی

         

123267۸  ۸7/۸ 95/6 2۸/1 19 

خدمات واحدهای 

 3۸792 ریمسکونی اجا

             

6۰6۸3۰  6۸/۴ ۴2/3 37/1 17 

خدمات واحدهای 

 11573 غیرمسکونی

             

229۴۸۰۴ ۴۰/1 66/1 ۸۴/۰ ۴2 

خدمات دالالن 

 ۴3 ۸2/۰ 1۸/۰ 15/۰  32۴۰3 1239 مستغالت

 72 2۰/۰ 1۸/۰ ۰۴/۰ 32335 3۰6 تحقیق و توسعه

های سایر فعالیت

 5۰ 65/۰ ۸2/۰ 53/۰  1۴5659 ۴۴1۰ ای، علمی و فنیحرفه

 22 23/1 ۰3/۰ ۰۴/۰ 55۰2 315 های دامپزشکیفعالیت

های اداری و فعالیت

 3625 خدمات پشتیبانی

              

 ۸2۰93  ۴۴/۰ ۴6/۰ 95/۰ 33 

 ۴7 67/۰ ۸۴/۰ 56/۰  1۴9293 ۴667 امورعمومی

 6 62/1 55/1 52/2  275۴6۰ 2۰۸66 خدمات شهری

 1۸ 32/1 6۰/1 12/2  2۸35۴9 1752۰ امور دفاعی

 ۴۰ ۸7/۰ 72/۰ 63/۰  1277۸۰ 51۸۰ امور انتظامی

 21 23/1 21/۰ 26/۰  3779۴ 2171 تأمین اجتماعی اجباری
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                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

 13 ۴۰/1 1۴/1 59/1 2۰2۰۴1 132۰2 آموزش ابتدائی دولتی

 3۰ ۰6/1 ۰5/۰ ۰6/۰ 9۴26 ۴66 آموزش ابتدائی خصوصی

آموزش متوسطه عمومی 

و و متوسطه فنی 

 ای دولتیحرفه

13195 2۰1932 59/1 1۴/1 ۴۰/1 15 

آموزش متوسطه عمومی 

و متوسطه فنی و 

 ای خصوصیحرفه

۴۰۰ 16217 ۰5/۰ ۰9/۰ 53/۰ 5۴ 

 32 9۸/۰ 56/۰ 5۴/۰ 9۸7۰1 ۴5۰2 آموزش عالی دولتی

 31 9۸/۰ 39/۰ 3۸/۰ 693۸۴ 3166 آموزش عالی خصوصی

آموزش بزرگساالن 

 دولتی
۴55 696۰ ۰5/۰ ۰۴/۰ ۴۰/1 13 

آموزش بزرگساالن 

 خصوصی
377 1۰67۴ ۰5/۰ ۰6/۰ 76/۰ ۴5 

های مربوط به فعالیت

 سالمت انسان دولتی
25۸67 3۴6۰۰۰ 12/3 95/1 6۰/1 7 

های مربوط به فعالیت

 سالمت انسان خصوصی
29559 ۴5626۴ 57/3 57/2 39/1 16 

 ۴۸ 66/۰ 2۰/۰ 13/۰ 36۰26 11۰6 مددکاری اجتماعی

 37 ۸9/۰ 23/۰ 29/۰ 57275 2372 گرمی و تفریحهنر، سر

های مذهبی و سازمان

 های دارای عضوسازمان
1191 29111 1۴/۰ 16/۰ ۸۸/۰ 39 

تعمیر رایانه و کاالهای 

 شخصی و خانگی
27۰ 6533 ۰3/۰ ۰۴/۰ ۸۸/۰ 3۸ 
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                            1396الس-فارساستاناقتصادیهاینسبی رشته فعالیتتولید و مزیتحسابمقادیر-9جدول 

 سهم: درصد                                                             ریال          میلیارد مبالغ:

 هاشرح فعالیت
 افزود ارزش

 استان

 افزود ارزش

 کشور

سهم 

افزود  از ارزش

GDP استان 

سهم 

افزود  از ارزش

GDP کشور 

شاخص 

 مزیت نسبی
 تبهر

های سایر فعالیت

 خدماتی شخصی
19۰7 67199 23/۰ 3۸/۰ 61/۰ 53 

 - - 7۰/9۸ 9۴/9۸  1۰۸2۰۴۴ ۸195۴5 جمع

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان   

 

 رشد تولید ناخالص اسمی استان -4

رزش کلیه کاالهها و خهدمات نههایی اسهت کهه در داخهل مرزههای ا تولید ناخالص داخلی اسمی

ی اسهتان طی یک سال تولید می شود. تولید ناخالص داخلهی اسهم (استان)جغرافیایی یک منطقه 

درصد افزایش یافته است. بدین معنی که رشد اقتصادی اسمی  ۸/16معادل  1395-96طی دور  

مثبت بود  است. تولید ناخالص داخلی اسمی کشهور طهی دور  مهذکور نیهز  1396استان در سال 

درصهد بهود  اسهت.  2/2۰افزایش یافته است. میزان افزایش این شاخص در سطح کشهور برابهر 

درصهد  3/17، از رشد متوسط سهاالنه 139۰-95ان این شاخص در استان طی دور  همچنین میز

 درصد داشته است. ۴/16طور متوسط ساالنه رشدی برابر برخوردار بود  و در سطح کشور به

درصد افزایش  5/۰معادل  1395-96تولید ناخالص داخلی سرانه استان به قیمت جاری طی دور  

درصد افزایش  9/3خلی سرانه کشور به قیمت جاری طی دور  مذکور یافته است. تولید ناخالص دا

و در کشور،  5/1۰رشد متوسط ساالنه شاخص یادشد  در استان،  139۴-9۸یافته است. طی دور  

 رانیمرکز آمار ا یاز سو 139۸و  1397 هایارقام سالاست. الزم به ذکر است درصد بود  2/12

 (.1۰)جدول  برآورد شد  است
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 حشر

 کشور استان

تولید ناخالص داخلی 

به قیمت بازار 

 (میلیارد ریال)

تولید ناخالص 

داخلی سرانه به 

 قیمت بازار

 (میلیون ریال)

تولید ناخالص 

داخلی به قیمت 

 (میلیارد ریال)بازار 

تولید ناخالص 

داخلی سرانه به 

 قیمت بازار

 (میلیون ریال)

ی
ت جار

قیم
 

139۴ ۰/59۸۰72 6/1۰۸ 1/121۸۰۰16 9/116 

1395 7/7۰9۴36 7/12۰ ۰/1۴752763 9/131 

1396 ۴/۸2۸32۸ 3/121 3/17739557 1/137 

1397 3/11۴63۴5 3/1۴۰ 2/253732۴7 ۰/159 

139۸ 2/1565759 9/16۰ ۴/33۴۸9۴13 6/1۸۴ 

 1396های کشور، مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب تولید استان

 

 قرار گرفته یمورد بازنگر رانیمرکز آمار ا یاز سو 1395و  139۴ هایالس یط ی*  ارقام محصول ناخالص داخل

 است. برآورد شد  رانیمرکز آمار ا یاز سو 139۸و  1397 هایسالو ارقام  است

 





  127 و درآمد خانوار نهیدرآمد و هز عیزتو

 

 توزیع درآمد و هزینه و درآمد خانوار

 توزیع درآمد -1

ن رو تعادل بخشی در گردد. از ایعدالتی مینابرابری در توزیع درآمدها موجب پیدایش فقر و بی

ریزان و اصلی برنامههایمشغولیها و دلتوزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی یکی از دغدغه

د استفاد  قرار باشد. برای سنجش نابرابری توزیع درآمد، معیارهای مختلفی مورگذاران میسیاست

را مشخص جامعة مورد نظر  درآمد درحدودی وضعیت توزیعتا معیارهااز اینیک گیرد، لیکن هرمی

 .دنباشمناسب توزیع درآمد نمینظر برای یک شاخصخصوصیات موردکنندة کلبرآورد  و کنندمی
 

 ضریب جینی-1-1

باشد. ضریب جینی شاخصی ترین معیار سنجش نابرابری توزیع درآمد میضریب جینی، رایج

دارد و مستقل از میانگین است. آماری است که ارزشی بین صفر و یک دارد. این ضریب  واحد ن

تر باشد، نشان از برابری بیشتر در توزیع درآمد و هر چه به هر چه این شاخص به صفر نزدیک

یک نزدیکتر باشد، حکایت از نابرابری بیشتر در توزیع درآمد دارد. ضریب جینی صفر نشاندهند  

نوارها دارای درآمد کامالً یکسانی برابری کامل در توزیع درآمدها است. در این حالت افراد یا خا

هستند. ضریب جینی یک نشاندهند  نابرابری کامل در توزیع درآمدها است. در این حالت تمام 

های حّدی این صفر و یک، حالت هایدرآمدها به یک فرد یا خانوار اختصاص دارد. ارزش

 دهد.های حدّی رخ نمیشاخص هستند و در عمل معموالً حالت

، نشان از بهبود در توزیع درآمدها در 13۸۴-9۸ند ضریب جینی استان فارس در دور  بررسی رو

ط روستایی استان دارد. میزان این شاخص در نقاط شهری استان برای /نقاط شهری و نیز نقا

در سال  32۰۰/۰بود  که با نوساناتی در طول دور  مورد بررسی به  3۸۸5/۰معادل  13۸۴سال 

معادل  13۸۴ست. میزان این شاخص در نقاط روستایی استان برای سال بهبود یافته ا 139۸

بهبود یافته  139۸در سال  3۰91/۰بود  که با نوساناتی در طول دور  مورد بررسی به  36۰2/۰

شود، تغییرات این ضریب طی دور  مذکور در نقاط شهری و نقاط است. همانگونه که مشاهد  می
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بود  است. به بیان دیگر وضعیت توزیع درآمدها در نقاط شهری و روستایی استان نسبتاً چشمگیر 

های های دور  مورد بررسی و از جمله سالتر شد  است. در اکثر سالروستایی استان متعادل

تر از نقاط شهری بود  است. در نقاط توزیع درآمد در نقاط روستایی استان متعادل 139۸و  1397

، وضعیت 139۸براین در سال روابطی حاکم بود  است. عالو  روستایی و شهری کشور نیز چنین

توزیع درآمد درنقاط شهری استان بهتر از نقاط شهری کشور بود  است و در نقاط روستایی نیز 

 (.1چنین برتری نسبی وجود داشته است )جدول 

 

 1384-98های ضریب جینی شهری و روستایی استان و کشورطی سال -1جدول  

 سال
 ورکش فارس

 روستایی شهری روستایی شهری

13۸۴ 3۸۸5/۰ 36۰2/۰ ۴۰5۸/۰ 3۸۸9/۰ 

13۸5 3557/۰ 3791/۰ ۴177/۰ 3977/۰ 

13۸6 39۴2/۰ 37۴5/۰ ۴136/۰ 391۴/۰ 

13۸7 3267/۰ 3۴۴5/۰ 3۸67/۰ 37۸9/۰ 

13۸۸ 35۰6/۰ 37۴1/۰ 3۸93/۰ 3۸2۴/۰ 

13۸9 3۸99/۰ 37۸۸/۰ 3۸۴1/۰ 3۸۰9/۰ 

139۰ 357۰/۰ 3326/۰ 356۸/۰ 339۴/۰ 

1391 3613/۰ 35۰9/۰ 35۴2/۰ 33۴7/۰ 

1392 3۰79/۰ 325۰/۰ 3512/۰ 32۴3/۰ 

1393 35۸6/۰ 3216/۰ 36۰9/۰ 3۴۰1/۰ 

139۴ 3592/۰ 29۴6/۰ 36۸1/۰ 3367/۰ 

1395 321۰/۰ 3۰97/۰ 373۰/۰ 3362/۰ 

1396 3۰۴3/۰ 3275/۰ 3793/۰ 3559/۰ 

1397 357۴/۰ 3132/۰ 39۴۰/۰ 3595/۰ 

139۸ 32۰۰/۰ 3۰91/۰ 3۸2۸/۰ 3539/۰ 
 مأخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت،نیروی کار و سرشماری 

 

ترین و های کشور، مناطق شهری استان مرکزی، متعادلدر بین مناطق شهری استان 139۸سال 

اند. در سال مزبور ترین توزیع درآمد را داشتهبلوچستان،  نامتعادلومناطق شهری استان سیستان
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دهم را به خود اختصاص داد  است. به بیان دیگر مناطق استان فارس از این حیث رتبه هیج

 اند. تر از مناطق شهری استان فارس بود استان کشور از حیث توزیع درآمد متعادل 17شهری 

های کشور، مناطق روستایی استان کردستان، متعادل در بین مناطق روستایی استان 139۸سال 

مزبور استان اند. در سالترین توزیع درآمد را داشتهدلترین و مناطق روستایی استان همدان، نامتعا

 11حیث رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داد  است. به بیان دیگر مناطق روستایی فارس از این

 (. 2اند )جدول تر از مناطق روستایی استان فارس بود استان کشور از حیث توزیع درآمد متعادل

 

 1398های کشور در سال تایی استانضریب جینی شهری و روس -2جدول 

 استان
 نقاط روستایی نقاط شهری

 رتبه میزان رتبه میزان

 2۸ 352/۰ 2۴ 339/۰ آذربایجان شرقی

 1۸ 321/۰ 26 359/۰ آذربایجان غربی

 25 33۸/۰ 1۰ 312/۰ اردبیل

 1۰ 296/۰ ۸ 312/۰ اصفهان

 15 313/۰ 7 31۰/۰ البرز

 3 26۰/۰ 11 312/۰ ایالم

 6 2۸۸/۰ 3 2۸۸/۰ هربوش

 17 315/۰ 3۰ ۴۰6/۰ تهران

 1۴ 311/۰ 12 313/۰ چهارمحال و بختیاری

 26 339/۰ 2۰ 323/۰ خراسان جنوبی

 16 31۴/۰ 22 331/۰ خراسان رضوی

 2۰ 325/۰ 25 355/۰ خراسان شمالی

 2 255/۰ 23 33۴/۰ خوزستان

 27 3۴5/۰ 19 32۰/۰ زنجان

 7 29۰/۰ ۴ 29۴/۰ سمنان

 21 327/۰ 31 ۴۴۸/۰ ان و بلوچستانسیست

 12 3۰9/۰ 1۸ 32۰/۰ فارس

 9 293/۰ 2 26۸/۰ قزوین

 2۴ 33۸/۰ 15 315/۰ قم

 1 252/۰ 1۴ 315/۰ کردستان

 ۸ 29۰/۰ 16 31۸/۰ کرمان
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 استان
 نقاط روستایی نقاط شهری

 رتبه میزان رتبه میزان

 ۴ 273/۰ 6 3۰2/۰ کرمانشا 

 22 331/۰ 9 312/۰ کهگیلویه و بویراحمد

 3۰ 355/۰ 2۸ 359/۰ گلستان

 13 31۰/۰ 5 29۸/۰ گیالن

 11 299/۰ 13 315/۰ لرستان

 19 325/۰ 17 319/۰ مازندران

 23 33۴/۰ 1 262/۰ مرکزی

 29 353/۰ 29 366/۰ هرمزگان

 31 37۰/۰ 27 359/۰ همدان

 5 2۸7/۰ 21 325/۰ یزد

 2۸ 352/۰ 2۴ 339/۰ کل کشور

 مأخذ: مرکز آمار ایران، دفتر جمعیت،نیروی کار و سرشماری
 

 آمد خانوارهزینه و در-2

 هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی -2-1

میلیون ریال بود  که  ۸/۴17های ساالنه یک خانوار شهری استان، ، متوسط هزینه139۸در سال 

یافته است. این میزان تغییر برای یک خانوار شهری درصد افزایش 62/11نسبت به سال قبل 

های ت. به این ترتیب میزان تغییر متوسط هزینهدرصد بود  اس 6/2۰کشور طی دور  مزبور، 

های ساالنه یک خانوار ساالنه یک خانوار شهری استان کمتر از میزان تغییر متوسط هزینه

 (.5شهری کشور طی دور  مورنظر بود  است )جدول 

 

 های ساالنه یک خانوار شهری استان و کشور          میلیون ریالمتوسط هزینه -5جدول 

 139۸ 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 عنوان
 درصد تغییرات
9۸-1397 

استان 
 فارس

19۸ 225 
۸/263 5/2۸2 ۸/3۰5 

3/37۴ ۸/۴17 62/11 

 6/2۰ ۴/۴7۴ 2/393 5/329 ۸/2۸۴ 262 23۴ 9/2۰5 کشور
 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال
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میلیون  1/259های ساالنه یک خانوار روستایی استان، ، متوسط هزینه139۸ همچنین در سال

یافته است. میزان تغییر برای یک درصد افزایش ۴۴/1۰ریال بود  که نسبت به سال قبل برابر 

درصد بود  است. به این ترتیب میزان تغییر متوسط  7/21خانوار روستایی کشور طی دور  مزبور، 

های ساالنه یک ک خانوار روستایی استان کمتر از میزان تغییر متوسط هزینههای ساالنه یهزینه

 (.6خانوار روستایی کشور طی دور  مورنظر بود  است )جدول 

 

 های ساالنه یک خانوار روستایی استان و کشور     میلیون ریالمتوسط هزینه -6جدول  

 139۸ 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 عنوان
 درصد تغییرات
97-1396 

 ۴۴/1۰ 1/259 6/23۴ 1/177 9/17۰ ۸/155 ۰/135 ۰/129 استان فارس

 7/21 ۰/261 ۴/21۴ 7/17۸ 9/156 9/1۴6 5/13۸ 6/129 کشور
 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال 

 

 های غیرخوراکی خانوارهای استانسهم هزینه -2-2

توان گفت می ها کاهش یابد،های غیرخوراکی در کل هزینهل یک دور  اگر سهم هزینهدر طو

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

های غیرخوراکی در هزینه ساالنه ، سهم هزینه139۸یافته است. در سال گفت رفا  خانوار افزایش

های درصد بود  است. سهم هزینه ۴/6۰و  2/75رهای شهری و روستایی به ترتیب خانوا

به ترتیب برابر با  1397غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی استان در سال 

های غیرخوراکی خانوارهای شهری و ترتیب، سهم هزینهایندرصد بود  است. به ۸/63و  6/76

دهند  کاهش در سطح رفا  خانوارهای ت به سال قبل کاهش یافته که نشانروستایی استان نسب

 (.7شهری و روستایی استان بود  است )جدول 

 

 های غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی استانسهم هزینه -7جدول 

 139۸ 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 1391 منطقه سال

 2/75 6/76 3/77 ۸/77 5/76 3/76 1/7۴ ۸/72 شهری )درصد(

 ۴/6۰ ۸/63 5/62 6/63 1/62 1/59 5/57 6/57 روستایی )درصد(

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال
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 منابع درآمدی خانوارهای استان -2-3

بگیری، به ترتیب بیشترین حقوق، درآمدهای متفرقه و درآمد از 139۸تا  1392های طی سال

بگیری درآمد از حقوق ، سهم139۸اند. در سال سهم را در منابع درآمدی خانوارهای شهری داشته

 و درآمدهای متفرقه نسبت به سال قبل افزایش و سهم درآمد از مشاغل آزاد کاهش یافته است

 (.۸)جدول 

 

 درآمداستان  برحسب نوع منابع شهریوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوارسهم مت -8جدول 

 سال      

 نوع درآمد   
1392 1393 139۴ 1395 1396 1397 139۸ 

 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ (درصد)جمع 

 5/29 2/2۸ 9/3۴ 5/3۰ 9/29 7/3۰ ۴/31 بگیری:درآمد از حقوق

 2/9 9/9 ۴/1۴ ۸/1۰ ۸/۸ 3/11 2/13 بخش عمومی 

 1/۰ ۰/۰ ۰ ۰/۰ 1/۰ ۰/۰ 1/۰ بخش تعاونی 

 1/2۰ 2/1۸ 5/2۰ 5/19 ۰/21 3/19 ۰/1۸ بخش خصوصی 

 ۸/13 5/1۸ 3/13 5/1۴ ۰/15 5/13 ۸/1۴ درآمد از مشاغل آزاد:

 ۴/2 1/۴ ۴/2 7/1 5/1 7/1 5/1 کشاورزی 

 ۴/11 ۴/1۴ 9/1۰ 7/12 5/13 9/11 3/13 غیر کشاورزی 

 ۸/56 2/53 ۸/51 ۸/5۴ 1/55 ۸/55 7/53 درآمدهای متفرقه

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 
درآمدهای متفرقه هموار   ،1397تا  1392های در مورد خانوارهای روستایی استان طی سال

و درآمد از مشاغل آزاد در  داشته استان را بیشترین سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستایی

، پس از درآمدهای متفرقه، 1393و  1392های جز سالهای دور  مورد بررسی بههمه سال

است. در سال به خود اختصاص داد  استان را بیشترین سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستایی

، درآمد از مشاغل آزاد بیشترین سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستایی استان را به خود 139۸

 (. 9اختصاص داد  است )جدول 



  133 و درآمد خانوار نهیدرآمد و هز عیزتو

 

 درآمداستان برحسب نوع منابعروستاییساالنه یک خانوار الصمتوسط درآمد خسهم -9جدول 
 سال

 139۸ 1397 1396 1395 139۴ 1393 1392 نوع درآمد

 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ (درصد)جمع 

 1/32 ۸/31 7/2۸ ۰/29 9/2۸ 3/32 1/29 بگیری:درآمد از حقوق

 3/3 9/۴ ۸/3 2/۴ ۴/3 7/2 ۸/2 بخش عمومی 

 ۰/۰ ۰/۰ 2/۰ ۰/۰ 2/۰ 3/۰ 1/۰ بخش تعاونی 

 ۸/2۸ 9/26 7/2۴ 7/2۴ 1/25 ۴/29 2/26 بخش خصوصی 

 1/3۸ ۸/33 36 6/31 ۴/32 6/2۸ 9/2۸ درآمد از مشاغل آزاد:

 7/25 5/22 6/22 3/17 5/19 6/1۸ 17 کشاورزی 

 ۴/12 3/11 ۴/13 3/1۴ 9/12 1۰ ۸/11 غیر کشاورزی 

 ۸/29 2/3۴ 3/35 2/39 7/3۸ 39 ۴2 درآمدهای متفرقه

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

نیز  139۸و  1397های مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری و روستایی استان در سال

 شد  است.ارائه 1۰در جدول 

 

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

 درآمدها
درصد  139۸ 1397

 تغییرات
9۸-1397 

 درصد مبلغ درصد مبلغ

ی
هر

ش
 

 7/16 1۰۰ ۸/۴7۸ 1۰۰ 3/۴1۰ متوسط کل

 ۸/21 5/29 2/1۴1 2/2۸ 9/115 بگیریدرآمد از حقوق

 -۴/13 ۸/13 ۸/65 5/1۸ ۰/76 درآمد از مشاغل آزاد

 5/2۴ ۸/56 ۸/271 2/53 3/21۸ درآمدهای متفرقه

یی
ستا

رو
 

 ۰/2۴ 1۰۰ ۰/329 1۰۰ 3/265 متوسط کل

 9/2۴ 1/32 6/1۰5 ۸/31 5/۸۴ بگیریدرآمد از حقوق

 6/39 1/3۸ 5/125 ۸/33 9/۸9 درآمد از مشاغل آزاد

 ۸/7 ۸/29 9/97 2/3۴ ۸/9۰ درآمدهای متفرقه

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال





  135 آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

 
 بخش دوم

 ور اجتماعی و فرهنگیام
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  137 آموزش و پرورش

 

 

 

 

 امور اجتماعی و فرهنگی
 

 و پرورشآموزش  -

 آموزش فنی و حرفه ای -

 آموزش عالی -

 بهداشت و درمان -

 بهزیستی و تأمین اجتماعی -

 فرهنگ و هنر -

 گردشگری-

 بدنیتربیت -

  امور قضایی -
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  139 آموزش و پرورش

 

 آموزش و پرورش
عامل در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و رشد و توسعه آموزش و پرورش اساسی ترین 

اقتصادی واجتماعی نیز به نوبه خود امکان آموزش و پرورش بیشتر را فراهم می آورد. رشد و توسعه 

اخیر بود  است . این ساله  1۰اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف مهم تمام کشورها به ویژ  در 

صنعتی به معنای کاهش بیکاری و افزایش واقعی رفا  اجتماعی مردم مفهوم در کشورهای پیشرفته 

به کار می رود و در کشورهای در حال توسعه ، از یک سو به معنای کاهش و یا محو فقر و 

محرومیت و از سوی دیگر به معنای کوشش برای باال بردن تولید ناخالص ملی و ارتقاء 

کشورهای توسعه یافته از آن بهر  مند هستند . استانداردهای زندگی مردم به سطحی است که 

آموزش و پرورش از گذشته تا حال به عنوان یک پدید  ی اجتماعی اثر گذار در تحقق اهداف 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مؤثری ایفا کرد  است. یکی از اهداف رسمی و اساسی 

از طریق یادگیری مؤثر و مفید است. در این آموزش و پرورش آماد  کردن افراد برای زندگی آیند  

روزگار که فناوری اطالعات و گسترش و پیشرفته شدن صنایع و ماشین آالت به سرعت در جریان 

آموزشی با نیازهای جامعه هماهنگ شوند. آموزش و پرورش و اقتصاد  هایاست، نیاز است تا شیو 

در آمد ملی کشور بیشتر و کشور از لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابسته و پیوسته اند. هر انداز  میزان 

قوی تر باشد، می تواند به آموزش و پرورش منابع و بودجه ی بیشتری تخصیص دهد. در نتیجه 

توسعه ی اقتصادی موجب توسعه ی نیروی انسانی، افزایش بهر  وری نیروی کار، گسترش 

و پرورش هستند. هر انداز  که اختراعات و ابداعات می شود که محصول سطوح متفاوت آموزش 

سطح آموزش و پرورش کشور باالتر رود باعث می شود تا میزان دانسته ها و مهارت ها و منابع 

انسانی کارآمد افزایش یابد. این افزایش آگاهی و فنون موجب افزایش بهر  وری افراد می شود و 

 رشد اقتصاد کشور را تسریع خواهد کرد. 

زش و پرورش ، گزارشی از میزان باسوادی در استان، تعداد سواد در این فصل مفهوم آمو

آموزان استان ، امكانات آموزشی های تحصیلی از کل دانشآموزان استان ، سهم دوره

های این بخش ارائه آموزشی به عنوان مهمترین شاخص هایاستان و شاخص

 است. گردیده
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 مفهوم آموزش و پرورش : 

است که نسل بالغ ، دربار  نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس  آموزش و پرورش فعالیتی

است، به جای می آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و 

شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای 

بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان زندگانی در آن ، آماد  می شود. 

را که هنوز اجتماعی نشد  اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورد  و برای سازگاری با محیط خاص 

 اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.

 میـزان باسوادی در استان -1

ساله و  6، میزان باسوادی در جمعیت 1395ی نفوس و مسکن سال بر اساس سرشماری عموم

درصد بود  است. میزان باسوادی در  6/۸7درصد و  ۸/۸۸باالتر استان فارس و کشور به ترتیب 

و  (درصد 2/۸۴درصد و  91در کشور )درصد  9/۸5درصد و  6/91مردان و زنان استان به ترتیب 

درصد )در کشور به  5/۸2درصد و  5/91ن به ترتیب باسوادی در نقاط شهری و روستایی استا

، استان فارس از نظر میزان باسوادی بعد از 1395درصد( بود  است. در سال  5/7۸و  ۸/9۰ترتیب 

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

 (1است. )جدول
 

 

تر،تعداد با سوادان و نرخ با سوادی در نقاط شهری و یشساله و ب 6جمعیت -1جدول 

 1395سال  -روستایی برحسب جنس و استان 

 درصد( –)هزار نفر 

 

 

 کل

 نرخ با سوادی با سوادان ساله و بیشتر 6جمعیت 

مرد و 
 زن

 زن مرد
مرد و 
 زن

 زن مرد
مرد و 
 زن

 زن مرد

 ۸۴/2 91/۰ ۸7/6 2975۴ 32913 62667 35339 3616۸ 715۰6 کل کشور

 ۸5/9 91/6 ۸۸/۸ 1۸5۴ 2۰3۰ 3۸۸۴ 2157 2215 ۴372 فارس

 1397مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال
 



  1۴1 آموزش و پرورش

 

تر،تعداد با سوادان و نرخ با سوادی در نقاط شهری و ساله و بیش 6جمعیت -1ادامه جدول 

 درصد( –)هزار نفر              1395سال  -روستایی برحسب جنس و استان 

 

 

 شهرینقاط 

 نرخ با سوادی با سوادان ساله و بیشتر 6جمعیت 

مرد و 
 زن

 زن مرد
مرد و 
 زن

 زن مرد
مرد و 
 زن

 زن مرد

 ۰/۸۸ 5/93 ۸/9۰ 23257 25۰۴۸ ۴۸3۰5 26۴16 26791 532۰۸ کل کشور

 3/۸9 7/93 5/91 1366 1۴57 2۸2۴ 153۰ 1555 3۰۸۴ فارس
 

 9/72 9/۸3 5/7۸ 6۴۸5 7۸۴9 1۴33۴ ۸9۰2 9353 1۸255 کل کشور

 9/77 5/۸6 5/۸2 ۴۸3 567 1۰5۰ 62۰ 652 1272 فارس

 1397مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال

 

ساله و بیشتر، تعداد کل باسوادان در کشور و استان برحسب  6مقایسه جمعیت  -1نمودار 

 1395سال  -جنس

 

 تعداد سواد آموزان استان -2

نفر  31735های نهضت سوادآموزی استان، ش دور ، تعداد سوادآموزان تحت پوش 139۸در سال 

نفر در دور  تحکیم بود   6159نفر در دور  انتقال و 519۸نفر در دور  سوادآموزی،  2۰37۸شامل 
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است.  درصد افزایش یافته2/۰ل قبل ، تغیر چندانی نکرد  است )به میزان که در کل نسبت به سا

 (.2اند )جدول روستایی بود مناطقهری و مابقی درشمناطقتعداد سوادآموز، دردرصد از این6/5۰

 

های نهضت سوادآموزی استان برحسب نقاط سوادآموزان تحت پوشش دوره -2جدول 

 1398و  1397های شهری و روستایی: سال

 دور  سال

 نسبت )درصد( نقاط روستایی نقاط شهری جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

نقاط 
شهر
 ی

نقاط 
وستایر

 ی

1397 

دور  
 سواد
 آموزی

19۸9۴ 51۸۰ 1۴71۴ 1۰۸۰3 2292 ۸511 9۰91 2۸۸۸ 62۰3 3/5۴ 7/۴5 

دور  
 انتقال

5295 3۰6 ۴9۸9 2691 129 2562 26۰۴ 177 2۴27 ۸/5۰ 2/۴9 

دور  
 تحکیم

6۴۸۸ 336 6152 29۴9 12۸ 2۸21 3539 2۰۸ 3331 5/۴5 5/5۴ 

 1/۴۸ 9/51 11961 3273 1523۴ 13۸9۴ 25۴9 16۴۴3 25۸55 5۸22 31677 کل

139۸ 

دور  
سوادآموز

 ی

2۰37۸ ۴26۰ 1611۸ 1۰925 22۸3 ۸6۴2 9۴53 1977 7۴76 53/6 ۴6/۴ 

دور  
 انتقال

519۸ 299 ۴۸99 2531 1۴6 23۸5 2667 153 251۴ ۴۸/7 51/3 

دور  
 تحکیم

6159 29۸ 5۸61 2592 1۰9 2۴۸3 3567 1۸9 337۸ ۴2/1 57/9 

 ۴9/۴ 5۰/6 1336۸ 2319 156۸7 1351۰ 253۸ 16۰۴۸ 26۸7۸ ۴۸57 31735 کل

درصد 
تغییرا
 ت

دور  
سوادآموز

 ی

2/۴ -17/۸ 9/5 1/1 -۰/۴ 1/5 ۴/۰ -31/5 2۰/5 - - 

دور  
 انتقال

-1/۸ -2/3 -1/۸ -5/9 13/2 -6/9 2/۴ -13/6 3/6 - - 

دور  
 تحکیم

-5/1 -11/3 -۴/7 -12/1 -1۴/۸ -12/۰ ۰/۸ -9/1 1/۴ - - 

 - - 11/۸ 29/1- 3/۰ 2/۸- ۰/۴- 2/۴- ۴/۰ 16/6- ۰/2 کل

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 



  1۴3 آموزش و پرورش

 

 آموزان استاندانش -3
 آموزانتعداد دانش -3-1

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

درصد  5/1نفر بود  که نسبت به سال تحصیلی قبل  92۸۸۰6بر برا 139۸-99سال تحصیلی 

 ، معادل 139۸-99آموزان استان فارس در سال تحصیلی افزایش یافته است. از مجموع دانش

 ۴/1اند که این نسبت در مقایسه با سال قبل با افزایشدرصد دختر بود  7/۴۸ درصد پسر و 3/51

 (.2و نمودار 3د دختران روبه رو بود  است. )جدول درصد در تعدا 6/1درصد در تعداد پسران 
 

 آموزان استان برحسب جنستعداد دانش -3جدول 

 سال تحصیلی
 آموزانتعداد دانش

 )درصد( سهم دختر )درصد( سهم پسر جمع
9۴-1393 ۸۴3۴13 ۴33۸79 ۴/51 ۴۰953۴ 6/۴۸ 

95-139۴ ۸26766 ۴226۸۸ 1/51 ۴۰۴۰7۸ 9/۴۸ 

96-1395 ۸۴9169 ۴3۴7۸1 2/51 ۴1۴3۸۸ ۸/۴۸ 

1396-97 ۸۸۰172 ۴513۰7 51/2 ۴2۸۸65 ۴۸/۸ 

9۸- 1397 91۴756 ۴69322 3/51 ۴۴5۴3۴ 7/۴۸ 

139۸-99 92۸۸۰6 ۴76۰3۰ 51/3 ۴52776 ۴۸/7 

-9۸درصد تغییرات سال تحصیلی 
 139۸-99نسبت به 1397

1/5 1/۴ -۰/1 1/6 ۰/1 

 تهیه کنند  و محاسبات 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 

400000

450000

500000

1397-98 1398-99

فر
ن

جن 

مقایسه تعداد دانش  -2نمودار 

 …آموزان بر حسب جنس در استان  

پسر
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 آموزان استانهای تحصیلی از کل دانشسهم دوره -3-2

درصد در  59/۰، معادل 139۸-99آموزان استان فارس در سال تحصیلی از تعداد کل دانش

  ۰5/22درصد در دور  ابتدایی،  29/52دبستانی، درصد در دور  پیش 32/5آموزش استثنایی، 

درصد بزرگ ساالن دور   13/۰درصد در دور  متوسطه دوم،  59/17دور  متوسطه اول،  درصد در

 اند.درصد بزرگ ساالن دور دوم متوسطه مشغول به تحصیل بود  ۰3/2 اول متوسطه و

درصد(در دور  ابتدایی  29/52اطالعات فوق بیانگر آنست که بیش از نصف دانش آموزان )

درصد از کل دانش آموزان در دور  متوسطه اول  ۰5/22از آن مشغول به تحصیل بود  اند و پس 

 (.3و نمودار ۴مشغول به تحصیل بود  اند )جدول 

 

آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان به تفكیک دوره تحصیلی تعداد کل دانش -4جدول  

 1398-99و جنس در سال تحصیلی 

 تحصیلی دور 
تعداد کل 

 آموزدانش
 دختر پسر سهم دور  )درصد(

1393-9۴ ۸۴3۴13  

139۴-95 ۸26766  

1395-96 ۸۴9169  

1396-97 ۸۸۰172  

1397-9۸ 91۴756  

139۸-99 92۸۸۰6  

 2179 3276 ۰/59 5۴55 استثنایی

 2۴۴36 25۰15 5/32 ۴9۴51 دبستانیپیش

 235۰99 25۰55۴ 52/29 ۴۸5653 ابتدایی

 1۰۰232 1۰۴567 22/۰5 2۰۴799 متوسطه دور  اول

 ۸2۴15 ۸1۰۰5 17/59 163۴2۰ متوسطه دور  دوم

بزرگسال )دور اول 
 متوسطه(

1196 ۰/13 739 ۴57 

بزرگسال )دور دوم 
 متوسطه(

1۸۸32 2/۰3 1۰۸7۴ 795۸ 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال    



  1۴5 آموزش و پرورش

 
 

 
 

 

 امكانات آموزشی استان -4

در  139۸-99ر سال تحصیلی های تحصیلی دامکانات آموزشی استان فارس به تفکیک دور 

 ارایه شد  است.  5جدول

 

99تحصیلی سالتحصیلی درهایتفكیک دورهفارس بهامكانات آموزشی استان -5جدول  

-1398 

 کارکنان دفتری و اداری کارکنان آموزشی کالس آموزشگا  سال و دور  تحصیلی

 (1)395 (1)1۰29 91۰ 29۸ استثنایی

 (2) (2) ۴195 1۸5۰ دبستانیپیش

 (1) 6۰۰۸ (1)13919 219۰1 ۴267 ابتدایی

 (1) 36۸2  (1) 799۴  ۸233 1679 متوسطه دور  اول

 (1) 397۴ (1)1۰37۴ ۸693 1679 متوسطه دور  دوم
 ، علت کاهش کارکنان آموزشی نسبت به سال گذشته، بازنشستگی بود  است.139۸-99در سال تحصیلی  ( :  1)
به بخش خصوصی آمار کارکنان آموزشی در این  139۰-91دور  پیش دبستانی از سال تحصیلی  ( : با توجه به واگذاری2)

 دور  در دسترس نمی باشد.
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 های آمـوزشیشاخص -5

، متوسطه 2/22آموز در کالس در مقطع ابتداییشاخص تراکم دانش  139۸-99در سال تحصیلی 

تبود  که نسبت به سال تحصیلی قبل در دو مقطع ابتدایی و  ۸/1۸ه دوم و متوسط 9/2۴اول 

درصد کاهش یافته است، در صورتیکه در مقطع متوسطه اول هیچ تغییری  1متوسطه دوم تنها 

، متوسطه اول 9/3۴آموز به کارمند آموزشی در مقطع ابتدایی نداشته است. شاخص نسبت دانش

ت .اطالعات بدست آمد  نشانگر این می باشد که این بود  اس ۸/15و متوسطه دوم  6/25

شاخص نیز در دو مقطع ابتدایی و متوسطه اول افزایش یافته و در مقطع متوسطه دوم هیچ 

آموز به کل کارمندان )آموزشی ،دفتری و اداری ( در تغییری نداشته است . شاخص نسبت دانش

 (. ۴و نمودار  6یافته است. )جدول  هر سه مقطع تحصیلی نسبت به سال تحصیلی قبل افزایش

 

 های آموزشی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی استانشاخص -6جدول 

 آموزشی دور  سال تحصیلی
آموز تراکم دانش

 دایر(کالس )در 
آموز به نسبت دانش

 کارمند آموزشی

کل آموز بهنسبت دانش
 کارمندان

 (آموزشی، دفتری و اداری)

1395-96 

 3/1۸ 1/27 1/23 ابتدایی

 3/1۴ ۴/2۰ 5/2۴ متوسطه اول

 3/۸ 7/12 1/1۸ متوسطه دوم

1396-97 

 19/6 27/6 23/۰ ابتدایی

 1۴/۰ 2۰/۴ 2۴/7 متوسطه اول

 ۸/6 13/2 19/1 متوسطه دوم

9۸ -1397 

 22 7/3۰ 3/22 ابتدایی

 2/16 2/23 9/2۴ متوسطه اول

 ۸/1۰ 16 9/1۸ متوسطه دوم

139۸-99 

 2۴/۴ 3۴/9 22/2 ابتدایی

 17/5 25/6 2۴/9 متوسطه اول

 11/۴ 15/۸ 1۸/۸ متوسطه دوم

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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  1۴9 ایآموزش فنی و حرفه

 

 آموزش فنی و حرفه ای 

یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای منابع انسانی آن است . 

فنی و حرفه ای بر روی منابع انسانی و  هایایه گذاری آموزشی به ویژ  آموزشبدیهی است سرم

اصلی تعیین توسعه یافتگی آن محسوب خواهد شد و  هایاشتغال به کار آنها نیز یکی از شاخص

ایجاد هر گونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید . 

ی نیروی انسانی یکی از مهمترین مسائل و مشکالت جهان است که در موضوع اشتغال و بیکار

کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی 

نقش و سهم بیشتری بر توسعه دارد. بیکاری یا عدم اشتغال نیروی انسانی، آثاری زیانبار در مسائل 

اسی، فرهنگی، و امنیتی به همرا  دارد. در کنار شایستگیهای فوق ومضافًا اقتصادی، اجتماعی، سی

مفاهیمی چون خوداشتغالی وکارآفرینی، در دنیای کار امروز نکات بسیار مهمی است که به 

، «خالقیت»ابزاری وروندی مربوط میشوند و به تواناییهایی چون  مهارتهایی فراتر از دانش

کنند  رشد دارند. نیروی انسانی کارآزمود  یکی از عوامل تعیین اشار  «حل مسئله» و «طراحی»

آن های مؤثر در تربیت ای از بخشآموزش متوسطه فنی و حرفهو  آیدتوسعه کشورها به حساب می

ماهر است. بررسی کارآیی بیرونی این آموزش ها برای تمامی سیاست نیروی انسانی ماهر و نیمه

دف اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای تربیت و ه شی حائزاهمیت استگذاران و برنامه ریزان آموز

دور  کارآموزی خود  هایکار از آموخته هاینیروهایی است که بتوانند ضمن کارآفرینی، در محیط

 استفاد  کنند. 
در این فصل گزارشی از تعداد مراکز ثابت و تعداد مربیان رسمی و پیمانی ادار  کل آموزش فنی و 

استان، تعداد آموزش دیدگان مراکز ثابت ادار  کل آموزش فنی و حرفه ای در  حرفه ای

استان و تعداد مراکز ثابت، تعداد مربیان رسمی و پیمانی و تعداد آموزش دیدگان  هایشهرستان

های این بخش مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان به عنوان مهمترین شاخص

مرکز  ۴3ای استان های فنی و حرفهتعداد مراکز ثابت آموزش 139۸ال است. در سارائه گردید 

 12مرکز ویژ  مردان،  23بود  بود  که نسبت به سال قبل تغییر نداشته است. از کل این مراکز 

 مرکز دو منظور  )ویژ  زنان و مردان( می باشد. ۸مرکز ویژ  زنان و 
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نفر بود  که نسبت  292موزش فنی و حرفه ای تعداد کل مربیان رسمی و پیمانی در ادار  کل آ 

درصد کاهش داشته است. آمار ارائه شد  در پنج سال گذشته نشان دهند  نرخ  3/2به سال قبل  

در استان  1397تا  1393درصد در تعداد کل مربیان این ادار  کل از سال  2۸رشدی معادل با 

 (.  1است.  )جدول و نمودار  می باشد در صورتیکه در سال جاری روند آن نزولی بود 

 9/1نفر بود  که این تعداد نسبت به سال قبل 6۴۸5۰تعداد کل آموزش دیدگان در این مراکز 

درصد کاهش داشته اند. از تعداد کل آموزش دیدگان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حدود 

ربوط به گرو  م هایدرصد در رشته 2/1۸مربوط به گرو  صنعت،  هایدرصد در رشته 5/55

مربوط به  هایدرصد در رشته 3/9مربوط به گرو  کشاورزی و  هایدرصد در رشته 17خدمات،

دیدگان گرو  فرهنگ و هنر آموزش دید  اند. آمار بدست آمد  نشانگر این می باشد که آموزش

 (.2گرو  صنعت بیشترین سهم از آموزش را به خود اختصاص داد  اند )جدول و نمودار 

 ۴/5فسا با  هایدرصد و بعد از آن شهرستان 9/31، شهرستان شیراز با حدود 139۸ال در س

درصد بیشترین  ۴درصد و کازرون با  5/۴درصد، آباد   1/5درصد، مرودشت  2/5درصد، جهرم 

 (3تعداد آموزش دید  شدگان در استان را به خود اختصاص داد  اند. )جدول 

 هایدرصد و بعد از آن شهرستان ۸/35ن بوانات با حدود ، در گرو  صنعت شهرستا139۸در سال 

 9/3درصد و مرودشت با  2/۴درصد، شیراز  6/۴درصد، کوار  7/۴درصد، سپیدان  2/5استهبان با 

 (۴درصد بیشترین تعداد آموزش دید  شدگان در استان را به خود اختصاص داد  اند. )جدول 

 هایدرصد و بعد از آن شهرستان 7/26با حدود  ، در گرو  خدمات شهرستان شیراز139۸در سال 

 ۸/۴درصد و استهبان با  1/5درصد، مرودشت  6/5درصد، داراب  5/6درصد، کازرون  5/۸فسا با 

 (5درصد بیشترین تعداد آموزش دید  شدگان در استان را به خود اختصاص داد  اند. )جدول 

درصد و بعد از آن  9/33د ، در گرو  کشاورزی شهرستان شیراز با حدو139۸در سال 

درصد و  6/۴درصد، خرم بید 7/۴درصد، آباد   9/۴درصد، ارسنجان  9مرودشت با  هایشهرستان

درصد بیشترین تعداد آموزش دید  شدگان در استان را به خود اختصاص داد  اند.  2/۴جهرم با 

 (6)جدول 
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درصد و بعد از آن 6/15، در گرو  فرهنگ وهنر شهرستان شیراز با حدود 139۸در سال 

درصد و  ۸درصد، فیروزآباد  1/۸درصد، آباد   9/۸درصد، اقلید  1/11جهرم با  هایشهرستان

درصد بیشترین تعداد آموزش دید  شدگان در استان را به خود اختصاص داد  اند.  ۸/6داراب 

 (7)جدول 

 

 حرفه ایمراکز ثابت  و مربیان رسمی و پیمانی اداره کل آموزش فنی و  -1جدول 

 سال

 مربیان  مراکز

 ویژ  مردان جمع
ویژ  

 زنان

دو 

 منظور 
 زن مرد جمع

1393 ۴۸ 27 15 ۰ 112 1۰9 3 

139۴ ۴۸ 3۰ 1۸ ۰ 1۰9 1۰7 2 

1395 ۴3 23 12 ۸ 2۸7 193 9۴ 

1396 ۴3 23 12 ۸ 296 215 ۸1 

1397 ۴3 23 12 ۸ 299 21۸ ۸1 

139۸ ۴3 23 12 ۸ 292 211 ۸1 

 139۸امه آماری استان، سال مأخذ: سالن     
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تعداد آموزش دیدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بر   - 2جدول 

 عمده آموزشی به تفكیک جنس هایحسب گروه

ال
س

 

 فرهنگ و هنر کشاورزی خدمات صنعت آموزش دیدگان

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع

13
97

 66
13

۴
 

۴7
15

5
 1۸

97
9

 33
61

2
 

36
1۰

 75
92

 

72
16

 53
۸2

 2۴
72

 

56
9

 56
۸1

 

13
9۸

 6۴
۸5

۰
 

۴2
5۴

۸
 22

3۰
2

 31
66

9
 

۴3
3۴

 7۰
۴۰

 ۴7
۴5

 31
3۰

 79
۰۰

 

7۰
9

 53
23

 

ت
یرا

تغی
د 

ص
در

 

9/1- 

۸/9- 

5/
17 

۸/5- 

1/
2۰ 

3/7- 

2/
3۴- 

۸/
۴1- 

6/
21

9
 

6/
2۴ 

3/6- 

 و محاسبات تهیه کنند 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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ش دیدگان مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در تعداد آموز -3جدول 

 بر اساس رتبه و به تفكیک جنس 1398های استان در سال شهرستان

 شهرستان
 آموزش دیدگان

 نسبت )درصد(
 زن مرد جمع

 1۰۰ 223۰2 ۴25۴۸ 6۴۸5۰ کل استان

 31/9 5765 1۴9۴۴ 2۰7۰9  شیراز

 5/۴ 11۸۰ 2339 3519  فسا

 5/2 13۴9 2۰۴3 3392  جهرم

 5/1 1175 2133 33۰۸  مرودشت

 ۴/5 1۴9۴ 1392 2۸۸6  آباد 

 ۴/۰ 792 1776 256۸  کازرون

 3/9 6۸6 1۸۴1 2527  نی ریز

 3/9 122۴ 1296 252۰  اقلید

 3/9 117۴ 13۴5 2519  داراب

 3/7 6۸7 16۸6 2373  استهبان

 3/1 759 1222 19۸1  ممسنی
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 شهرستان
 آموزش دیدگان

 نسبت )درصد(
 زن مرد جمع

 2/9 912 997 19۰9  فیروزآباد

 2/7 ۴66 1273 1739  الرستان

 2/5 597 1۰11 16۰۸  خرامه

 2/۴ 956 597 1553  ارسنجان

 1/9 7۰7 556 1263  خرمبید

 1/9 ۴۸5 73۰ 1215  سروستان

 1/۸ 39۸ 76۸ 1166  المرد

 1/6 32۰ 7۴3 1۰63  قیروکارزین

 1/۴ 125 762 ۸۸7  فراشبند

 1/۴ 2۴۴ 639 ۸۸3  رستم

 1/3 3۰6 521 ۸27  بوانات

 1/1 2۰5 52۸ 733  دشت زرین

 1/1 72 631 7۰3  سپیدان

 ۰/۸ 152 355 5۰7  خنج

 ۰/۸ 72 ۴2۰ ۴92  پاسارگاد

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  اوز

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بختگان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بیضا

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  خفر

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  زرقان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  سرچهان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کوار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  چنار کو 

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  اشگر

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  مهر

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مآخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

تعداد آموزش دیدگان گروه صنعت مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در  -4جدول 

 بر اساس رتبه و به تفكیک جنس 1398های استان در سال شهرستان

 شهرستان
 ت )درصد(نسب آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
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 شهرستان
 ت )درصد(نسب آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع

 1۰۰/۰ ۴33۴ 31669 36۰۰3 کل استان

 35/۸ 1۸12 11۰71 12۸۸3  بوانات

 5/2 261 1627 1۸۸۸  استهبان

 ۴/7 127 15۸3 171۰  سپیدان

 ۴/6 1۸2 1۴59 16۴1  کوار

 ۴/2 357 11۴9 15۰6  شیراز

 3/9 21۸ 11۸2 1۴۰۰  مرودشت

 3/9 171 122۴ 1395  مهر

 3/7 ۸7 1237 132۴  جهرم

 3/7 55 126۸ 1323  اوز

 3/۰ 29۴ ۸۰3 1۰97  ارسنجان

 2/9 112 933 1۰۴5  زرقان

 2/7 71 916 9۸7  چنار کو 

 2/7 176 7۸2 95۸  خنج

 2/1 31 717 7۴۸  ممسنی

 2/۰ 1۰3 6۰۴ 7۰7  سرچهان

 1/۸ 25 612 637  پاسارگاد

 1/6 ۰ 56۸ 56۸  رستم

 1/5 5۰ 5۰۸ 55۸  خرمبید

 1/5 3 5۴۸ 551  قیروکارزین

 1/5 5۰ ۴7۸ 52۸  فیروزآباد

 1/۴ ۰ 5۰6 5۰6  نی ریز

 1/۴ 1 ۴93 ۴9۴  دشت زرین

 1/3 115 352 ۴67  فسا

 1/2 13 ۴11 ۴2۴  داراب

 1/۰ ۰ 35۰ 35۰  خرامه

 ۰/9 2۰ 2۸۸ 3۰۸  المرد

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  آباد 

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کازرون

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  اقلید

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  نالرستا
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 شهرستان
 ت )درصد(نسب آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  الرستان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  سروستان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  فراشبند

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بختگان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بیضا

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  خفر

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  گراش

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مآخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

   داره کل آموزش فنی و حرفه ای تعداد آموزش دیدگان گروه خدمات مراکز ثابت ا -5جدول 

 بر اساس رتبه و به تفكیک جنس 1398های استان در سال در شهرستان

 شهرستان
 نسبت )درصد( آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
 1۰۰/۰ ۴7۴5 7۰۴۰ 117۸5 استان کل

 26/7 66۰ 2۴۸6 31۴6  شیراز

 ۸/5 5۴۸ ۴56 1۰۰۴  فسا

 6/5 3۸3 3۸6 769  کازرون

 5/6 31۸ 339 657  داراب

 5/1 1۰۴ ۴99 6۰3  مرودشت

 ۴/۸ 3۰1 262 563  استهبان

 ۴/6 ۴6۴ ۸۰ 5۴۴  سروستان

 ۴/5 252 2۸3 535 نی ریز

 3/۴ 177 221 39۸  خرامه

 3/2 1۸3 199 3۸2  ممسنی

 3/2 227 1۴۸ 375  آباد 

 3/2 2۴2 13۰ 372  جهرم

 2/7 122 191 313  فیروزآباد

 2/5 63 23۴ 297  ارسنجان

 2/۴ 11 275 2۸6  الرستان

 2/3 1۴۴ 123 267  المرد

 1/۸ 79 131 21۰  رستم
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 شهرستان
 نسبت )درصد( آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
 1/7 33 165 19۸  فراشبند

 1/۴ 167 ۰ 167  بوانات

 1/3 97 5۸ 155  اقلید

 1/3 1۴9 2 151  خنج

 1/1  131 131  قیروکارزین

 ۰/9 1۸ ۸3 1۰1  سپیدان

 ۰/7  7۸ 7۸  خرمبید

 ۰/6 ۰ 7۴ 7۴  دشت زرین

 ۰/1 3 6 9  پاسارگاد

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  اوز

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بختگان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بیضا

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  خفر

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  زرقان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  سرچهان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کوار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کو  چنار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  گراش

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  مهر

 تهیه کنند و محاسبات  139۸مآخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

تعداد آموزش دیدگان گروه کشاورزی مراکز ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  -6جدول 

 بر اساس رتبه و به تفكیک جنس 1398های استان در سال در شهرستان

 شهرستان
 نسبت )درصد( آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
 1۰۰ 79۰۰ 313۰ 11۰3۰ استان کل

 33/9 2611 1129 37۴۰  شیراز

 9/۰ ۸15 175 99۰  مرودشت

 ۴/9 53۴ 11 5۴5  ارسنجان

 ۴/7 511 ۴ 515  آباد 

 ۴/6 511  511  خرمبید

 ۴/2 1۸3 2۸2 ۴65  جهرم
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 شهرستان
 نسبت )درصد( آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
 ۴/۰ 213 225 ۴3۸  فسا

 3/9 376 5۴ ۴3۰  اقلید

 3/۸ 3۰5 119 ۴2۴  کازرون

 3/6 29۰ 1۰7 397  ممسنی

 3/2 152 2۰3 355  داراب

 3/2 2۰۴ 15۰ 35۴  استهبان

 3/1 171 166 337  دشت زرین

 3/۰ 261 7۰ 331  خرامه

 2/۴ 65 195 26۰  ریز نی

 1/7 1۴۸ ۴1 1۸9  المرد

 1/5 6۴ 9۸ 162  فراشبند

 1/۴ 15۴ ۰ 15۴  فیروزآباد

 1/3 ۸6 61 1۴7  الرستان

 1/1 119  119  قیروکارزین

 ۰/۸ 72 15 ۸7  بوانات

 ۰/۴ 39 ۰ 39  سپیدان

 ۰/2 ۰ 19 19  تانسروس

 ۰/2 15 3 1۸  پاسارگاد

 ۰/۰ 1 3 ۴  خنج

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  اوز

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بختگان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بیضا

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  خفر

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  رستم

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  زرقان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  سرچهان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کوار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کو  چنار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰ گراش

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  مهر

 و محاسبات تهیه کنند  139۸النامه آماری استان فارس، سال مآخذ: س
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-ثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه تعداد آموزش دیدگان گروه فرهنگ و هنر مراکز -7جدول 

 بر اساس رتبه و به تفكیک جنس 1398های استان در سال ای در شهرستان

 شهرستان
 نسبت )درصد( آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
 1۰۰/۰ 5323 7۰9 6۰32 استانکل 

 15/6 6۸2 25۸ 9۴۰  شیراز

 11/1 663 ۴ 667  جهرم

 ۸/9 533 2 535  اقلید

 ۸/1 399 91 ۴9۰  آباد 

 ۸/۰ ۴6۰ 2۴ ۴۸۴  فیروزآباد

 6/۸ ۴1۰ ۰ ۴1۰  داراب

 6/1 292 75 367  فسا

 5/6 19۸ 139 337 نی ریز

 ۴/3 257 ۴ 261  الرستان

 ۴/۰ 2۴۴ ۰ 2۴۴  ارسنجان

 3/6 215 ۰ 215  ممسنی

 2/9 176 ۰ 176  قیروکارزین

 2/۴ 1۴6 ۰ 1۴6  خرمبید

 2/2 95 37 132  استهبان

 2/2 12۸ 3 131  خرامه

 1/9 115 ۰ 115  رستم

 1/۴ 21 63 ۸۴  سروستان

 1/2 7۴ ۰ 7۴  مرودشت

 1/1 67 ۰ 67  بوانات

 ۰/9 ۴9 3 52  کازرون

 ۰/7 ۴1 ۰ ۴1  پاسارگاد

 ۰/5 27 6 33  شبندفرا

 ۰/2 1۴ ۰ 1۴  دشت زرین

 ۰/2 12 ۰ 12  سپیدان

 ۰/۰ 3 ۰ 3  المرد

 ۰/۰ 2 ۰ 2  خنج

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  اوز

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بختگان
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 شهرستان
 نسبت )درصد( آموزش دیدگان

 زن مرد جمع جمع
 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  بیضا

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  خفر

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  زرقان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  سرچهان

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  کوار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰ کو  چنار

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  گراش

 ۰/۰ ۰ ۰ ۰  مهر

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مآخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

سازمان آموزش  عداد مراکز ثابتدر بررسی سهم استان فارس از کل کشور، سهم استان از نظر ت

از نظر و  درصد( ۸/5ی )مانیو پ یرسم انیتعداد مرباز نظر ، درصد(  ۸/6)استان  یو حرفه ا یفن

 ( ۸درصد ( می باشد )جدول و نمودار  7/6)مراکز ثابت  دگانیموزش دتعداد آ

(، استان فارس در مقایسه با کشور از نظر 1397)سالکشور بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

 ۸/6، با سهمی معادل 1397ای استان این مراکز در سال تعداد مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه

رتبه دوم  قرارگرفته است. از نظر تعداد مربیان رسمی و پیمانی در  در اصفهان درصد بعد از استان

درصد بعد از استان اصفهان در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.  ۸/5مراکز یاد شد  با سهم 

 هایدرصد بعد از استان 7/6همچنین از نظر تعداد کل آموزش دیدگان در مراکز یاد شد  با سهم 

 (. ۸ضوی در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است )جدولتهران، اصفهان و خراسان ر

 

تعداد مراکز ثابت، تعداد مربیان رسمی و پیمانی و تعداد آموزش دیدگان مراکز ثابت  -8جدول 

 1397سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان در سال 

 تعداد کل آموزش دیدگان تعداد مربیان رسمی و پیمانی تعداد مراکز ثابت 

 1۰۰۰۰۸3 6155 637 کشور

 66625 355 ۴3 فارس

 6/7 5/۸ 6/۸ (درصداستان ) سهم
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 آموزش عالی

 مقدمه :

ها با هدف کسب دانش و دستیابی به حقایق هستی، منشاء بروز تحوالت پیدایش دانشگا 
ن جامعه در بسیاری در جوامع انسانی بود  است. آموزش عالی با تخصصی شدن و تربیت نخبگا

ها نه تنها نیروی انسانی های مختلف دانش بشری همرا  بود  است. با گسترش دانشگا شاخه
های فکری و فرهنگی جامعه برای برخورداری از ساخت اند، بلکه زیرمورد نیاز جامعه تربیت شد 

موثرترین  توانهای نو نیز فراهم شد  است. از این نظر، آموزش عالی را میها و فّناوریروش
افزایی و ارتقای نگرش و گذاری در منابع انسانی دانست که با آموزش، دانشروش سرمایه

سازد. اجتماعی و اقتصادی الزم را برای توسعه ملی فراهم می  ه های فرهنگیها، زمینهمهارت
وی از ها در رفع نیازهای مادی و معنتوسعه، حرکتی مستمر و پویا برای افزایش توانایی انسان

طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهای اجتماعی است. محرک اصلی در توسعه جامعه، 
 های جدید است. های تاز  و آرمانهای نوین، اید دانش

های نو است. نقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی آموزش عالی منبع تولید دانش و اید 
پیشرفته و چه در کشورهای تاز  صنعتی شد  و  هایکشورها، چه در اقتصادهای مبتنی بر فنّاوری

شود. نقشه هیچ عاملی را در توسعه کشور بدیل ارزیابی میدر حال توسعه، چشمگیر و بی
گمان توان با عامل انسانی برابر دانست. انسان هم عامل توسعه و هم هدف آن است و بینمی

. الزمة نیل به اهداف توسعه ملی، یابدنقش عامل انسانی با رشد دانش و فنّاوری ارتقاء می
های بنیادی، کاربردی و برخورداری از دانش و فنّاوری پیشرفته است که تنها در سایة پژوهش

ها و مراکز شود و مسئولیت تولید دانش بنیادی و دانش فنی بر دوش دانشگا ای حاصل میتوسعه

  علمی کشور است.
سات آموزش عالی استان ، تعداد ثبت نام شدگان ، در این فصل گزارشی از تعداد کارکنان موس

مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی  هایتعداد دانشجویان و تعداد دانش آموختگان دور 

 است. های این بخش ارائه گردید استان به عنوان مهمترین شاخص
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 کارکنان آموزش عالی-1

مؤسسات آموزش عالی استان اعم  وقت ، آموزشگران دانشگاهی تمام139۸-99در سال تحصیلی 

درصد کاهش داشته است.  5/1نفر بود  که نسبت به سال تحصیلی قبل  ۴۸۰۰از دولتی و آزاد 

اند. از مجموع آموزشگران دانشگاهی درصد زن بود  3۰درصد از آموزشگران یادشد  مرد و 7۰

درصد(  6/۰نفر ) 2۸درصد( هیأت علمی و  ۴/99نفر ) ۴772 وقت در این سال تحصیلی،تمام

 (.1و نمودار  2و  1جداول اند )غیرهیأت علمی بود 
 

 وقت مؤسسات آموزش عالی استان بر حسب جنسآموزشگران دانشگاهی تمام -1جدول  

 زن مرد جمع سال تحصیلی

9۴ -1393 ۴3۸۰ 32۰۸ 1172 

95 -139۴ ۴۴۴6 13۸9 1257 

96 -1395 ۴۴7۴ 319۰ 12۸۴ 

1396 -97 ۴261 3۰55 12۰6 

9۸- 1397 ۴۸75 3۴۰2 1۴73 

139۸-99 ۴۸۰۰ 335۸ 1۴۴2 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
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 علمیوقت مؤسسات آموزش عالی استان برحسب مرتبهآموزشگران دانشگاهی تمام-2جدول 

 جمع سال تحصیلی
غیر هیأت  هیأت علمی

 مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد علمی

9۴ -1393 ۴3۸۰ 2۴۴ ۴12 17۸۰ 179۸ 55 91 

95 -139۴ ۴۴۴6 275 ۴62 19۴2 166۸ 5 9۴ 

96 -1395 ۴۴7۴ 353 796 2۰۴۸ 1219 17 ۴1 

1396 -97 ۴261 32۴ 75۰ 1969 11۸۰ 1۸ 2۰ 

9۸- 1397 ۴۸75 ۴۰۰ ۸95 2336 1215 ۸ 21 

139۸-99 ۴۸۰۰ ۴19 9۰3 22۸1 1161 ۸ 2۸ 

 139۸ال مأخذ: سالنامه آماری استان، س 

 

 شدگاننامثبت -2

نفر دانشجوی جدید در مؤسسات آموزش عالی استان  ۴۸29۰، تعداد 139۸-99در سال تحصیلی 

درصد  7/11اند که این تعداد نسبت به سال قبل شد نامهای مختلف تحصیلی ثبتدر دور 

  آزاد اسالمی درصد، دانشگا 3/5۴ها و مراکز آموزش عالی دولتییافته است. دانشگا افزایش 

شدگان را به خود اختصاص نامدرصد از این تعداد ثبت ۴/12درصد و مؤسسات غیرانتفاعی  2/33

اند. این آمار بیانگر این است که نسبت به سال قبل ، سهم موسسات غیرانتفاعی کاهش و داد 

یر بود  است. ها و مراکز آموزش عالی دولتی بدون تغیسهم دانشگا  آزاد افزایش و سهم دانشگا 

درصد ثبت نام شدگان  ۸/2۰های استان در این سال تحصیلی،شدگان دانشگا ناماز مجموع ثبت

 ۴درصد در دور  کارشناسی ارشد و 7/12درصد در دور  کارشناسی،  ۴/62در دور  کاردانی، 

 (.2و نمودار  3اند )جدولای و تخصصی مشغول به تحصیل شد های دکترای حرفهدرصد در دور 
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 استانهای مختل  تحصیلی مؤسسات آموزش عالیشدگان جدید دورهنامتعداد ثبت -3جدول 

ی
صیل
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رای
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گا 

ست
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ب
 

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل
دکترای 

 ایحرفه

دکترای 
 تخصصی

 زن مرد عجم زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

9۸- 
13

97
 

۴3251 21777 21۴7۴ 6۰3۸ 3۸۴9 21۸9 27697 12۸1۸ 1۴۸79 7325 39۴9 3376 919 ۴۸5 ۴3۴ 1272 676 596 

13
9۸

-9
9

 

۴۸29۰ 25365 22925 1۰۰56 6۴5۴ 36۰2 3۰1۴6 1۴61۰ 15536 6152 3315 2۸37 ۸1۴ ۴15 399 1122 571 551 
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5571 2737 2۸3۴ 22 12 1۰ 3391 16۰۴ 17۸7 17۴5 91۴ ۸31 39 19 2۰ 37۴ 1۸۸ 1۸6 
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6۸
51

 

3۰1۰ 3۸۴1 ۰ ۰ ۰ 66۰5 29۰6 3699 235 97 13۸ ۰ ۰ ۰ 11 7 ۴ 
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3۸۸3 27۰6 1177 1995 136۰ 635 1۸۸۸ 13۴6 5۴2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ان
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فر

ا  
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دان
 

11۸1 6۴۸ 533 ۰ ۰ ۰ 11۴۰ 631 5۰9 ۴1 17 2۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل
دکترای 

 ایحرفه

دکترای 
 تخصصی

 زن مرد عجم زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 و 
ی
 فن

گا 
نش

دا

فه
حر

ی
ا

 

5737 3939 179۸ 3۸16 2612 12۰۴ 1921 1327 59۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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2۸92 12۴7 16۴5 69 69 ۰ 1۴۴9 562 ۸۸7 332 112 22۰ 662 3۴1 321 3۸۰ 163 217 
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119 52 67 ۰ ۰ ۰ 57 1۸ 39 62 3۴ 2۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

اد 
 آز

گا 
نش
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ی
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اس
 

16۰53 ۸6۴۸ 7۴۰5 3656 2212 1۴۴۴ 9275 ۴621 ۴65۴ 2652 15۴7 11۰5 113 55 5۸ 357 213 1۴۴ 

ش
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6۰۰3 237۸ 3625 ۴9۸ 1۸9 3۰9 ۴۴2۰ 1595 2۸25 1۰۸5 59۴ ۴91 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 دانشجویان -3

سهم استان فارس از کل  1396-97بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور، در سال تحصیلی 

( بود  که نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است. ۴ه رتبدرصد ) 2/5دانشجویان کشور 

شد  است. نسبت یادشد  در نفر محاسبه 5/35نسبت دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت استان 

 ( .۴نفر دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت بود  می باشد )جدول 1/۴1کشور 

 

 1397-98عیت در سال تحصیلی   تعداد دانشجویان استان و کشور بر اساس جم -4جدول 

 تعداد کل دانشجویان جمعیت )هزارنفر( 
نسبت  دانشجو به جمعیت 

 )درصد(

 ۴1/1 33733۸۸ ۸2۰۸۴ کشور

 35/5 17596۸ ۴959 استان

 - 5/2 6 سهم استان

 

های ، تعداد کل دانشجویان دور 139۸-99براساس سالنامه آماری استان در سال تحصیلی

ها و مراکز آموزش نفر بود  که دانشگا  17112۸سات آموزش عالی استان مختلف تحصیلی مؤس
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درصد  6/1۰درصد و مؤسسات غیرانتفاعی  ۸/3۴درصد، دانشگا  آزاد اسالمی  6/5۴عالی دولتی 

تعداد دانشجویان استان نسبت به سال تحصیلی  اند. از این تعداد دانشجو را به خود اختصاص داد 

های استان در این از مجموع دانشجویان دانشگا  یافته است. کاهش درصد ۸/2قبل به میزان

درصد در  1/13درصد در دور  کارشناسی،  ۴/6۴درصد در دور  کاردانی،  3/15سال تحصیلی 

ای و تخصصی مشغول به تحصیل های دکترای حرفهدرصد در دور  1/7دور  کارشناسی ارشد و 

اند ان در سال تحصیلی یادشد  مرد و مابقی زن بود درصد از دانشجوی 51اند. همچنین بود 

 (.3و نمودار  5)جدول 

 
های مختل  تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیک دانشجویان دوره -5جدول 

 وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس

 سال تحصیلی و

 دستگا  ارایی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

ای جدکتر

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

95 -139۴ 233۰۴7 122776 11۰271 ۴7۰79 1۴36۰3 31۸۴3 55۰5 5۰17 

96 -1395 2۰9۸93 11۰565 9932۸ ۴۰639 125322 31259 6۸1۴ 5۸59 

1396-97 1۸7696 97373 9۰323 37239 11۰79۸ 2۸۰67 6۰2۴ 556۸ 

9۸- 1397 17596۸ ۸955۸ ۸6۴1۰ 29۰۰3 1۰۸661 26۰75 62۰3 6۰26 

139۸-99 17112۸ ۸6۴72 ۸۴656 26252 11۰253 22۴۴1 61۸2 6۰۰۰ 

دانشگا  ها و مؤسسات 
آموزش عالی وزارت 
علوم، تحقیقات و 

 فناوری

263۸6 12922 13۴6۴ ۴۸ 1773۰ 6۰۰5 279 232۴ 

 5۰ ۰ 12۰9 27۴21 ۰ 1۸517 1۰163 2۸6۸۰ دانشگا  پیام نور

دانشگا  جامع علمی و 
 ۰ ۰ ۰ 3565 3۸7۰ 22۸1 515۴ 7۴35 کاربردی

 ۰ ۰ ۰ 5۴33 ۸3۰7 3766 997۴ 137۴۰ دانشگا  فنی و حرفه ای

 ۰ ۰ 76 32۸۸ ۰ 1۴36 192۸ 336۴ دانشگا  فرهنگیان

 1679 ۴77۸ 172۰ 51۴۰ 179 7729 5767 13۴96دانشگا  ها و مؤسسه 
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های مختل  تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیک دانشجویان دوره -5جدول 

 وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب جنس

 سال تحصیلی و

 دستگا  ارایی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

ای جدکتر

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

آموزش عالی وزارت 
بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

دانشگا  ها و مؤسسه 
آموزش عالی سایر 

 اجرایی هایدستگا 
3۸۸ 155 233 ۰ 262 121 ۰ 5 

 19۴2 1125 1۰197 3۴2۸6 12۰26 26219 33357 59576 دانشگا  آزاد اسالمی
مؤسسات آموزش عالی 

 ۰ ۰ 3113 1312۸ 1۸22 11۰11 7۰52 1۸۰63 غیر انتفاعی -غیر دولتی

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 

 های دولتیشگاهدان -1 -3

ها و مراکز آموزش عالی دولتی دانشجو در دانشگا  93۴۸9تعداد  139۸-99در سال تحصیلی

یافته است. از درصد کاهش 2/1اند که نسبت به سال تحصیلی قبل استان در حال تحصیل بود 

، درصد 2/2۸های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاین تعداد دانشجو سهم دانشگا 
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درصد، دانشگا  جامع  ۴/1۴های علوم پزشکی فارس درصد، دانشگا  7/3۰دانشگا  پیام نور 

ای و سایر درصد و مابقی مربوط به دانشگا  فرهنگیان، دانشگا  فنی و حرفه ۸علمی و کاربردی 

درصد  2/67درصد در مقطع کاردانی  3/13مؤسسات بود  است. همچنین از این تعداد دانشجو، 

ای درصد در مقطع دکتری حرفه 7/9درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  ۸/9کارشناسی،  در مقطع

 .(6اند )جدول و تخصصی مشغول به تحصیل بود 

 

 های دولتی استان برحسب دورهدانشجویان دانشگاه -6جدول 

سال 

 تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

ای و دکتری حرفه

 تخصصی

93 -1392 125۴۰3 1۴۸61 9۴1۴5 ۸9۰۰ 7۴97 

9۴ -1393 135۰6۴ 29652 ۸71۴7 99۴۴ ۸321 

95 -139۴ 1179۰۸ 215۸2 766۴3 1۰712 ۸971 

96 -1395 1۰7296 19969 67۴33 1۰۴32 9۴62 

1396-97 99115 1۸7۴۴ 6۰331 1۰6۸7 9353 

9۸- 1397 9۴591 13173 61917 1۰23۰ 9271 

139۸-99 93۴۸9 12۴۰۴ 62۸39 9131 9115 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال   

 

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

های وابسته به وزارت علوم، نفر دانشجو در دانشگا  263۸6تعداد  139۸-99در سال تحصیلی 

های مورد  درصد از دانشجویان دانشگا ۴9اند که تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل بود 

های تحصیلی کاردانی، اند. دانشجویان دور درصد را زنان تشکیل داد  51اشار  را مردان و 

 2/۰های مذکور به ترتیب دانشگا  ای و تخصصیکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه

درصد از کل دانشجویان دانشگا  یادشد  را  ۸/۸درصد و  1/1درصد،  ۸/22درصد،  2/67درصد، 

 (.۴و نمودار  7اند )جدول تشکیل داد 
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مختل  تحصیلی مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت  هایدانشجویان دوره -7جدول 

 1398-99علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 کل دانشجویان

 1۰۰ 263۸6 جمع
 ۴9 12922 مرد
 51 13۴6۴ زن

 2/۰ ۴۸ دیپلم(کاردانی)فوق 
 2/67 1773۰ کارشناسی)لیسانس(

 ۸/22 6۰۰5 کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(
 1/1 279 ایدکترای حرفه

 ۸/۸ 232۴ دکترای تخصصی
 و محاسبات تهیه کنند   139۸مآخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 

 های علوم پزشكی استاندانشگاه – 1-2 -3

علوم پزشکی استان مشغول به های نفر در دانشگا  13۴96 ، تعداد139۸-99در سال تحصیلی 

 اند. دانشجویانداد های مذکور را زنان تشکیلدرصد دانشجویان دانشگا  3/57اند کهبود تحصیل

 3/1تخصصی به ترتیبای وحرفهارشد و دکترایکاردانی، کارشناسی، کارشناسیتحصیلیهایدور 
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درصد از کل دانشجویان را تشکیل  ۴/12درصد و   ۴/35درصد،  7/12درصد،  1/3۸درصد، 

 (.5و نمودار  ۸اند)جدول داد 

 

ها و مؤسسه مختل  تحصیلی آموزش عالی وابسته به دانشگاه هایدانشجویان دوره -8جدول 

 1398-99آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال تحصیلی 

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 ل دانشجویانک

 1۰۰ 13۴96 جمع

 ۴2/7 5767 مرد

 57/3 7729 زن

 1/3 179 کاردانی)فوق دیپلم(

 3۸/1 51۴۰ کارشناسی)لیسانس(

 12/7 172۰ کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(

 35/۴ ۴77۸ ایدکترای حرفه

 12/۴ 1679 دکترای تخصصی

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مآخذ: سالنامه آماری استان، سال

  

 

 

 دانشگاه پیام نور استان - 3 -3-1

دانشجو در دانشگا  پیام نور استان مشغول به تحصیل  2۸6۸۰، تعداد139۸-99در سال تحصیلی 

های تحصیلی اند. دانشجویان دور درصد دانشجویان را زنان تشکیل داد  6/6۴اند که بود 
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از کل دانشجویان را تشکیل  درصد 2/۴درصد و  6/95کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 

 (.6و نمودار  9داد  و مابقی نیز مربوط به دور  دکترای تخصصی بود  است )جدول 

 
 

پیام نور در  مختل  تحصیلی آموزش عالی وابسته به دانشگاه هایدانشجویان دوره -9جدول 

 1397-98سال تحصیلی 

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 کل دانشجویان

 1۰۰ 2۸6۸۰ جمع

 35/۴ 1۰163 مرد

 6۴/6 1۸517 زن

 ۰/۰ ۰ کاردانی)فوق دیپلم(

 95/6 27۴21 کارشناسی)لیسانس(

 ۴/2 12۰9 کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(

 ۰ ۰ ایدکترای حرفه

 ۰/2 5۰ دکترای تخصصی

 و محاسبات تهیه کنند   139۸مآخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 علمی کاربردی استاندانشگاه جامع  - 4 -3-1

دانشجو در دانشگا  جامع علمی کاربردی استان  7۴35 ، تعداد139۸-99در سال تحصیلی 

اند. همچنین درصد از دانشجویان دانشگا  یادشد  زن بود  7/3۰اند کهمشغول به تحصیل بود 

در دور  درصد  9/۴7درصد از دانشجویان دانشگا  جامع علمی کاربردی در دور  کاردانی و  1/52

 (.7و نمودار  1۰اند )جدولکارشناسی مشغول به تحصیل بود 
 

های جامع مختل  تحصیلی آموزش عالی وابسته به دانشگاه هایدانشجویان دوره -10جدول 

 1398-99علمی و کاربردی استان در سال تحصیلی 

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 کل دانشجویان

 1۰۰ 7۴35 جمع

 69/3 515۴ مرد

 3۰/7 22۸1 زن

 52/1 3۸7۰ کاردانی)فوق دیپلم(

 ۴7/9 3565 کارشناسی)لیسانس(

 ۰ ۰ کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(

 ۰ ۰ ایدکترای حرفه

 ۰ ۰ دکترای تخصصی

 و محاسبات تهیه کنند   139۸مآخذ: سالنامه آماری استان، سال
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 غیرانتفاعی استان -مؤسسات آموزش عالی غیردولتی -3-2

نفر  1۸۰63برابر  139۸-99استان در سال تحصیلی  عداد کل دانشجویان مؤسسات غیرانتفاعیت

های کاردانی، کارشناسی اند. همچنین سهم دور درصد از دانشجویان یادشد  زن بود  61بود  که 

درصد بود  2/17درصد و  7/72درصد،  1/1۰و کارشناسی ارشد از این تعداد دانشجو به ترتیب 

 (. ۸و نمودار 11ول است )جد

 

مختل  تحصیلی آموزش عالی وابسته به موسسات غیر  هایدانشجویان دوره -11جدول 

 1398-99غیرانتفاعی استان در سال تحصیلی  -دولتی 

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 کل دانشجویان

 1۰۰ 1۸۰63 جمع

 39 7۰52 مرد

 61 11۰11 زن

 1۰/1 1۸22 کاردانی)فوق دیپلم(

 72/7 1312۸ کارشناسی)لیسانس(

 17/2 3113 کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(

 ۰ ۰ ایدکترای حرفه

 ۰ ۰ دکترای تخصصی
 و محاسبات تهیه کنند   139۸مآخذ: سالنامه آماری استان، سال
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 دانشگاه آزاد اسالمی استان – 3 -3 

د اسالمی استان مشغول به های آزانفر در دانشگا  59576، تعداد 139۸-99در سال تحصیلی 

دانشجویان  یافته است.درصد کاهش 2/7اند که نسبت به سال تحصیلی قبل تحصیل بود 

های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و حرفه ای به دور 

درصد از کل دانشجویان را  3/3درصد و  9/1درصد، 1/17درصد ، 6/57درصد، 2/2۰ترتیب 

 (.9و نمودار  12اند )جدولیل داد تشک

 

های آزاد مختل  تحصیلی آموزش عالی وابسته به دانشگاه هایدانشجویان دوره -12جدول 

 1398-99اسالمی استان در سال تحصیلی 

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 کل دانشجویان

 1۰۰ 59576 جمع

 56 33357 مرد

 ۴۴ 26219 زن

 2۰/2 12۰26 کاردانی)فوق دیپلم(

 57/6 3۴2۸6 کارشناسی)لیسانس(

 17/1 1۰197 کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(

 1/9 1125 ایدکترای حرفه

 3/3 19۴2 دکترای تخصصی

 و محاسبات تهیه کنند   139۸مآخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 آموختگاندانش -4

 های دولتی و غیرانتفاعی استاندانشگاه -1 -4

های دولتی، دانشگا  آزاد نفر دانشجو از دانشگا  316۰1تعداد  1397-9۸صیلی در سال تح

اند التحصیل شد های مختلف آموزش عالی فارغاسالمی و مؤسسات غیرانتفاعی استان در دور 

اند که نسبت به سال قیل هیچ تغییری نکرد  التحصیالن یادشد  زن بود درصد از فارغ 6/۴۴که 

درصد،  5/6وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  هایلی فوق، دانشگا است. در سال تحصی

 6/9درصد، دانشگا  فرهنگیان 6/12درصد، دانشگا  جامع علمی کاربردی  5/11دانشگا  پیام نور 

درصد، دانشگا  آزاد  1/۸ی پزشکهای علوم درصد، دانشگا  ۸/۰درصد ، دانشگا  فنی و حرفه ای 

درصد از کل  ۴/۰درصد و سایر دانشگا  ها  ۸/7مؤسسات غیرانتفاعی  درصد، ۸/۴2اسالمی 

 (. 1۰و نمودار  13اند)جدول التحصیالن را به خود اختصاص داد فارغ
 

 های دولتی و غیر انتفاعی استان برحسب جنسیتالتحصیالن دانشگاهتعداد فارغ -13جدول 

 دانشگا  / موسسه آموزش عالی
 دانش آموختگان

 زن مرد
زنان م سه

 سهم تعداد درصد()

-9۸کل فارغ التحصیالن در سال تحصیلی 

1397 
316۰1 1۰۰ 17۴9۴ 1۴1۰7 ۴۴/6 

 ۴۴/2 9۰7 11۴6 6/5 2۰53 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 65/2 236۴ 1262 11/5 3626 دانشگا  پیام نور

 36/5 1۴5۰ 252۴ 12/6 397۴ دانشگا  جامع علمی کاربردی

 3۴/5 1۰۴5 19۸1 9/6 3۰26 هنگیاندانشگا  فر

 53/۴ 13۴ 117 ۰/۸ 251 دانشگا  فنی و حرفه ای

 61 1551 993 ۸/1 25۴۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 66/۴ ۸9 ۴5 ۰/۴ 13۴ اجرایی هایسایر دستگا 

 37/۸ 512۰ ۸۴19 ۴2/۸ 13539 دانشگا  آزاد اسالمی

 59 1۴۴7 1۰۰7 7/۸ 2۴5۴ نتفاعیغیر ا -مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 



  179 زش عالیآمو

 

 

 

 6/26از مجموع دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان در این سال تحصیلی، به ترتیب 

درصد در دور  کارشناسی ارشد و  9/15درصد در دور  کارشناسی،  6/53درصد در دور  کاردانی، 

 (.1۴اند )جدول ای و تخصصی بود های دکترای حرفهدرصد در دور  9/3موع مج

 

مختل  تحصیلی مؤسسات آموزش  هایمجموع دانش آموختگان استان در دوره -14جدول 

 1397-98عالی در سال تحصیلی

 سهم )درصد( تعداد  دور  تحصیلی

 کل دانش آموختگان

 1۰۰ 316۰1 جمع

 55/۴ 17۴9۴ مرد

 ۴۴/6 1۴1۰7 زن

 26/6 ۸۴19 کاردانی)فوق دیپلم(

 53/6 169۴۴ کارشناسی)لیسانس(

 15/9 5۰۰9 کارشناسی ارشد)فوق لیسانس(

 2/1 675 ایدکترای حرفه

 1/۸ 55۴ دکترای تخصصی

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 





  1۸1 بهداشت و درمان

 
 

 بهداشت و درمان

گرهای بهداشتی و ای که نشانی انسانی است به گونهتوسعهبهداشت و درمان از ارکان اصلی 

ی سازمان ملل دارند. بر اساس تعریف سازمان های توسعهدرمانی نقش غالبی در ساختار شاخص

ها، افزایش طول عمر، بهداشت جهانی، بهداشت عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماری

مات پزشکی و پرستاری به منظور تشخیص قوی ی خدآموزش بهداشت فردی به اشخاص، ارائه

های مردم و تأمین وسایل زندگی درمان، توسعه و تکمیل خدمات اجتماعی جهت رفع نیازمندی

تری برخوردار گردد. بهداشت، حالت به نحوی که هر فردی بتواند از سالمت و طول عمر بیش

فقدان بیماری یا عدم نقص  بهبود و سالمت کامل جسمی و روانی و اجتماعی است و تنها به

شود که در شرایط پس از ابتالی به شود. درمان به کلیه اقداماتی اطالق میعضو محدود نمی

بیماری جسمانی یا روانی به منظور بازگرداندن سالمت پیشین و از بین بردن عوامل موثر بر 

 گیرد.جام میکاهش متوسط عمر بشر با فراهم آوردن امکانات افزایش طول عمر انسان ان

 

 های پزشكیمراقبت-1

تخصص بخش بهداشت و وی انسانی متخصص و فوقهای پزشکی غالباً ناظر به بعد نیرمراقبت

پزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و درمان است. پزشک عمومی، متخصص و دندان

ن دسترسی جمعیت های پزشکی، میزاهای دسترسی به مراقبتاند. شاخصپیراپزشک از این قبیل

 سازند.های پزشکی را نمایان میبه مراقبت

 

 پزشک -1-1

 ۸9/6، با افزایش 1397نفر در سال  3355نظر از تخصص آنان از تعداد کل پزشکان صرف

های افزایش یافته است. سرانه پزشکان شاغل در دانشگا  139۸نفر در سال  35۸6درصدی، به 

 39/7، به  1397نفر در سال  92/6هزار نفر جمعیت استان از علوم پزشکی استان به ازای هر د  
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کل  1397بر اساس اطالعات آماری سال   (.1افزایش یافته است )جدول  139۸نفر در سال 

، باالتر از  92/6نفر بود  است. استان فارس با سرانه  11/6کشور، میانگین سرانه کشوری پزشک 

ایالم با سرانه  های کشور قرار گرفته است. استانستانمیانگین کشوری و در رتبه دهم در بین ا

دوم و سوم  های یزد و سمنان در جایگا نفر در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 6۴/9

نفر در جایگا   بیست و نهم در کشور قرار داشته و  72/3اند. استان البرز با سرانه قرار گرفته

رتبه  29های بیست و هفتم و بیست و هشتم در بین در جایگا های آذربایجان غربی و قم استان

 (.2اند )جدول قرار گرفته

 

 پزشک عمومی-1-1-1

های پزشکی محسوب های دسترسی به مراقبتشاخص سرانه پزشکان عمومی از جمله شاخص 

 نفر در سال 11۴3های علوم پزشکی استان از گردد. تعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگا می

، رسید  است. سرانه پزشکان عمومی 139۸نفر در سال  12۴2درصدی، به  66/۸با افزایش 1397

نفر در  36/2های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت استان از شاغل در دانشگا 

(. بر اساس اطالعات 1افزایش یافته است )جدول  139۸نفر در سال  56/2، به  1397سال 

نفر بود  است. استان  ۰2/2کل کشور، میانگین سرانه کشوری پزشک عمومی  1397 آماری سال

کشور  هاینفر، باالتر از میانگین کشوری و در رتبه شانزدهم در بین استان 3۴/2فارس با سرانه 

-نفر در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 13/6مازندران با سرانه  قرار گرفته است. استان

اند. استان تهران با سرانه دوم و سوم قرار گرفته محال و بختیاری و ایالم در جایگا های چهار

های بیست های البرز و قم در جایگا نفر در جایگا   آخر در کشور قرار گرفته است و استان 69/۰

 (.2اند )جدول رتبه قرار داشته 2۸و ششم و بیست و هفتم در بین 

 

 پزشک متخصص-1-1-2

 1397نفر در سال  12۰3های علوم پزشکی استان از زشکان متخصص شاغل در دانشگا تعداد پ 

رسید  است. سرانه پزشکان متخصص  139۸نفر در سال  12۸2درصدی،  به  57/6با افزایش 



  1۸3 بهداشت و درمان

 

نفر در سال  ۴۸/2های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت از شاغل در دانشگا 

(. بر اساس اطالعات آماری 1یافته است  )جدول افزایش  139۸سال نفر در  6۴/2، به 1397

نفر بود  است. استان  ۰7/2کل کشور، میانگین سرانه کشوری پزشک متخصص  1397سال 

های کشور قرار ، باالتر از میانگین کشوری و در رتبه هفتم در بین استان ۴5/2فارس با سرانه 

های نفر در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 79/3سمنان با سرانه  گرفته است. استان

نفر در  39/1اند. استان اردبیل با سرانه دوم و سوم قرار گرفته گلستان و خراسان جنوبی در جایگا 

های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی در جایگا   آخر در کشور قرار گرفته است و استان

 (.3اند)جدول رتبه قرار داشته 27ت و ششم در بین های بیست و پنجم و بیسجایگا 

 

 پزشک فوق تخصص-1-1-3

نفر در سال  165های علوم پزشکی استان از تعداد پزشکان فوق تخصص شاغل در دانشگا 

یافته است. سرانه پزشکان تغییر 139۸نفر در سال  176درصدی،  به  67/6، با افزایش  1397

علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت از  هایفوق تخصص شاغل در دانشگا 

(. بر اساس 1یافته است  )جدول افزایش  139۸نفر در سال  36/۰به  1397نفر در سال  3۴/۰

نفر  33/۰کل کشور، میانگین سرانه کشوری پزشک فوق متخصص  1397اطالعات آماری سال 

-انگین کشوری و در رتبه هشتم در بین استان، باالتر از می3۴/۰بود  است. استان فارس با سرانه 

نفر در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و  61/۰یزد با سرانه  های کشور قرار گرفته است. استان

نفر  ۰3/۰اند. استان اردبیل با سرانه دوم و سوم قرار گرفته های تهران و زنجان در جایگا استان

های لرستان و آذربایجان غربی مشترکا در و استان در جایگا   آخر در کشور قرار گرفته است

 (.3رتبه قرار داشته اند )جدول  23بیست و دوم از بین  جایگا 

 

 پزشکدندان-1-1-4

، با  1397نفر در سال  267های علوم پزشکی استان از پزشکان شاغل در دانشگا تعداد دندان

پزشکان شاغل در است. سرانه دندان رسید  139۸نفر در سال  2۸۰درصدی،  به  ۸7/۴افزایش 
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به  1397نفر در سال  55/۰های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت از دانشگا 

 1397(. بر اساس اطالعات آماری سال 1یافته است  )جدول افزایش  139۸نفر در سال  5۸/۰

، 56/۰استان فارس با سرانه  نفر بود  است. 65/۰کل کشور، میانگین سرانه کشوری دندانپزشک 

-های کشور قرار گرفته است. استانتر از میانگین کشوری و در رتبه هفدهم در بین استانپایین

نفر به صورت مشترک، در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و  2۴/1های ایالم و یزد با سرانه 

اند. استان البرز با ار گرفتهدوم و سوم قر های خراسان جنوبی و خراسان شمالی در جایگا استان

های اردبیل و لرستان در نفر در جایگا   آخر در کشور قرار گرفته است و استان 32/۰سرانه 

 (.۴اند )جدول رتبه قرار داشته 2۴های بیست و دوم و بیست و سوم در بین جایگا 

 

 دکترای داروسازی-1-1-5

، با کاهش  1397نفر در سال  163ی استان از های علوم پزشکتعداد داروسازان شاغل در دانشگا 

های رسید  است. سرانه داروسازان شاغل در دانشگا  139۸نفر در سال  1۴1درصدی،  به  5/13

نفر در  29/۰به  1397نفر در سال  3۴/۰علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت از 

کل کشور،  1397ات آماری سال (. بر اساس اطالع1یافته است)جدول کاهش  139۸سال 

، باالتر از 33/۰نفر بود  است. استان فارس با سرانه  3/۰میانگین سرانه کشوری دکترای داروساز 

رتبه قرار گرفته است.  2۰های کشور و در بین میانگین کشوری و در رتبه نهم در بین استان

های خراسان جنوبی و رد و استاننفر، در جایگا  نخست کشوری قرار دا 5/۰یزد با سرانه  استان

نفر در  ۰۸/۰اند. استان هرمزگان با سرانه دوم و سوم قرار گرفته سیستان و بلوچستان در جایگا 

های کردستان، بوشهر، اردبیل، قزوین، کرمان در رتبه هجدهم رتبه آخر قرار گرفته است و استان

 (.5اند )جدول گرفتهرتبه قرار  2۰و استان کرمان در رتبه نوزدهم در بین 

 

 دکترای علوم آزمایشگاهی-1-1-6

نفر  12های علوم پزشکی استان از تعداد افراد دارای دکترای علوم آزمایشگاهی شاغل در دانشگا 

یافته است. سرانه تغییر 139۸نفر در سال  11درصدی،  به  33/۸، با کاهش 1397در سال 



  1۸5 بهداشت و درمان

 

های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر دکترای علوم آزمایشگاهی شاغل در دانشگا 

بود  است که به دلیل پایین بودن تعداد افراد  ۰۴/۰معادل  139۸و  1397های جمعیت در سال

شاغل در این رشته و اختالف ناچیز یک نفر در دو سال، سرانه برای هر دو سال یکسان بدست 

کل کشور، میانگین سرانه کشوری  1397(. بر اساس اطالعات آماری سال 1آمد  است  )جدول 

، برابر با میانگین ۰۴/۰باشد. استان فارس با سرانه نفر می ۰۴/۰دکترای علوم آزمایشگاهی 

 های کشور قرار گرفته است. استانرتبه، در بین استان 12کشوری و در رتبه هشتم در میان 

های کهگیلویه و بویراحمد و استاننفر، در جایگا  نخست کشوری قرار دارد  17/۰ایالم با سرانه 

های خراسان جنوبی، کردستان و قم هیچ اند. استاندوم و سوم قرار گرفته و سمنان در جایگا 

 (.5اند )جدول قرار گرفته 12اند و بنابراین در آخر جدول و در رتبه دکتر داروسازی را بکار نگرفته

 

درمانی استان بر  -كی و خدمات بهداشتیهای علوم پزشپزشكان شاغل در دانشگاه -1جدول 

 حسب نوع تخصص

 شرح ردیف

درصد  139۸ 1397
 تغییرات

رتبه در بین 
 هااستان

(1397) 
سرانه در د   تعداد

هزار نفر 
 جمعیت

سرانه در د   تعداد
هزار نفر 
 جمعیت

 1۰ ۸9/6 39/7 35۸6 92/6 3355 1پزشک 1

 16 66/۸ 56/2 12۴2 36/2 11۴3 پزشک عمومی  2

 7 57/6 6۴/2 12۸2 ۴۸/2 12۰3 پزشک متخصص  3

 ۸ 67/6 36/۰ 176 3۴/۰ 165 پزشک فوق تخصص ۴

 17 ۸7/۴ 5۸/۰ 2۸۰ 55/۰ 267 دندانپزشک 5

 9 -5/13 29/۰ 1۴1 3۴/۰ 163 داروساز 6

 ۸ -33/۸ ۰۴/۰ 11 ۰۴/۰ 12 دکترای علوم آزمایشگاهی 7

 محاسبات تهیه کنند  و 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

                                                
 باشد.. شامل پزشکان خارجی، دندانپزشک، داروساز و دامپزشک نیز می 1



                                                                                                             139۸سال  -استان فارس یو فرهنگ یاجتماع ،یگزارش اقتصاد                                               1۸6

 

درمانی کشور بر  -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیپزشكان شاغل در دانشگاه -2جدول 

 (1397حسب نوع تخصص )

 استان
 جمعیت

(1395) 

 پزشک
 )نفر(

سرانه پزشکان 
در د  هزار نفر 

 جمعیت

پزشک 
 عمومی
 )نفر(

سرانه پزشک 
عمومی  در د  
 هزار نفر جمعیت

 2.۰2 1613۰ 6.11 ۴۸۸۰6 7992627۰ میانگین کشوری

 2.13 ۸33 6.3۴ 2۴77 39۰9652 آذربایجان شرقی

 1.۸7 6۰9 ۴.67 1526 3265219 آذربایجان غربی

 2.6۴ 336 ۴.۸۸ 62۰ 127۰۴2۰ اردبیل

 2.۰۸ 1۰66 6.5۰ 3326 512۰۸5۰ اصفهان

 1.19 323 3.72 1۰۰۸ 2712۴۰۰ البرز

 3.۴۸ 2۰2 9.6۴ 559 5۸۰15۸ ایالم

 2.6۰ 3۰3 6.79 79۰ 1163۴۰۰ بوشهر

 ۰.69 9۰9 5.2۴ 69۴۸ 13267637 تهران

 3.66 3۴7 ۸.7۰ ۸25 9۴7763 چهارمحال و بختیاری

 2.56 197 ۸.۴5 65۰ 76۸۸9۸ خراسان جنوبی

 1.۸2 117۰ 5.2۴ 3372 6۴3۴5۰1 خراسان رضوی

 2.۴6 212 6.۸7 593 ۸63۰92 خراسان شمالی

 2.25 1۰61 6.1۰ 2۸75 ۴71۰5۰9 خوزستان

 2.36 25۰ 6.7۰ 7۰9 1۰57۴61 زنجان

 2.72 191 ۸.97 63۰ 7۰236۰ سمنان

 2.1۰ 5۸۴ 5.55 15۴۰ 2775۰1۴ سیستان و بلوچستان

 2.3۴ 1135 6.92 3355 ۴۸5127۴ فارس

 1.9۰ 2۴2 5.۸9 75۰ 1273761 قزوین



  1۸7 بهداشت و درمان

 

کشور بر درمانی  -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیپزشكان شاغل در دانشگاه -2جدول 

 (  )ادامه(1397حسب نوع تخصص )

 استان
 جمعیت

(1395) 

 پزشک
 )نفر(

سرانه پزشکان 
در د  هزار نفر 

 جمعیت

پزشک 
 عمومی
 )نفر(

سرانه پزشک 
عمومی  در د  
 هزار نفر جمعیت

 1.۰1 131 ۴.1۴ 535 12922۸3 قم

 2.۴3 3۸9 6.2۸ 1۰۰6 16۰3۰11 کردستان

 2.36 7۴6 6.9۴ 2195 316۴71۸ کرمان

 2.69 525 6.9۰ 13۴7 1952۴3۴ کرمانشا 

 2.۸7 2۰5 7.91 56۴ 713۰52 کهگیلویه و بویراحمد

 2.99 55۸ 7.79 1۴55 1۸6۸۸19 گلستان

 2.6۰ 659 6.29 1593 253۰696 گیالن

 2.۰۰ 352 5.32 936 176۰6۴9 لرستان

 6.13 2۰13 6.۸6 225۴ 32۸35۸2 مازندران

 2.۴6 352 6.79 97۰ 1۴29۴75 مرکزی

 2.79 ۴96 5.95 1۰57 1776۴15 هرمزگان

 2.32 ۴۰۴ 7.25 126۰ 173۸23۴ همدان

 2.9۰ 33۰ 9.۴9 1۰۸1 113۸533 یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال 

  

های علوم پزشكی و خدمات پزشكان متخصص و فوق تخصص شاغل در دانشگاه -3جدول 

 (   1397حسب نوع تخصص ) درمانی کشور بر -بهداشتی

 استان

پزشک 
 متخصص

 )نفر(

سرانه پزشک 
متخصص در د  هزار 

 نفر جمعیت

پزشک فوق 
 تخصص
 )نفر(

سرانه پزشک فوق 
تخصص در د  هزار نفر 

 جمعیت

 ۰.33 2626 2.۰7 1653۰ میانگین کشوری

 ۰.35 136 1.91 7۴6 آذربایجان شرقی

 ۰.16 52 1.۴۸ ۴۸۴ آذربایجان غربی

 ۰.۰3 ۴ 1.39 176 اردبیل

 ۰.37 192 2.2۸ 1167 اصفهان

 ۰.21 57 1.52 ۴12 البرز
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 استان

پزشک 
 متخصص

 )نفر(

سرانه پزشک 
متخصص در د  هزار 

 نفر جمعیت

پزشک فوق 
 تخصص
 )نفر(

سرانه پزشک فوق 
تخصص در د  هزار نفر 

 جمعیت

 ۰.29 17 2.۸3 16۴ ایالم

 ۰.2۸ 32 2.2۰ 256 بوشهر

 ۰.55 736 2.23 2955 تهران

 ۰.۴6 ۴۴ 2.23 211 چهارمحال و بختیاری

 ۰.21 16 3.2۰ 2۴6 خراسان جنوبی

 ۰.3۰ 19۴ 1.7۰ 1۰97 خراسان رضوی

 ۰.19 16 2.12 1۸3 خراسان شمالی

 ۰.26 12۴ 2.21 1۰۴2 خوزستان

 ۰.51 5۴ 2.21 23۴ زنجان

 ۰.۴7 33 3.79 266 سمنان

 ۰.1۸ 51 1.۴9 ۴13 سیستان و بلوچستان

 ۰.3۴ 165 2.۴5 11۸9 فارس

 ۰.32 ۴1 1.72 219 قزوین

 ۰.2۸ 36 2.۸2 36۴ قم

 ۰.22 36 2.27 36۴ کردستان

 ۰.27 ۸۴ 2.۰۸ 65۸ کرمان

 ۰.2۴ ۴7 1.92 375 ا کرمانش

 ۰.27 19 2.15 153 کهگیلویه و بویراحمد

 ۰.2۰ 37 3.26 61۰ گلستان

 ۰.33 ۸۴ 1.69 ۴27 گیالن

 ۰.16 29 1.69 297 لرستان

 ۰.21 7۰ 1.9۴ 63۸ مازندران

 ۰.29 ۴2 2.3۰ 329 مرکزی

 ۰.26 ۴7 1.59 2۸2 هرمزگان

 ۰.21 37 2.2۰ 3۸2 همدان

 ۰.61 69 3.13 356 یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال 

 



  1۸9 بهداشت و درمان

 

درمانی  -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیدندانپزشكان شاغل در دانشگاه -4جدول 

 ( 1397کشور بر حسب نوع تخصص )

 سرانه دندانپزشک  در د  هزار نفر جمعیت )نفر( دندانپزشک استان

 ۰.65 5222 میانگین کشوری

 ۰.59 232 شرقیآذربایجان 

 ۰.5۰ 16۴ آذربایجان غربی

 ۰.۴6 5۸ اردبیل

 ۰.77 396 اصفهان

 ۰.32 ۸6 البرز

 1.2۴ 72 ایالم

 ۰.79 92 بوشهر

 ۰.۴9 6۴6 تهران

 ۰.93 ۸۸ چهارمحال و بختیاری

 1.21 93 خراسان جنوبی

 ۰.5۴ 3۴۸ خراسان رضوی

 1.11 96 خراسان شمالی

 ۰.۴7 22۰ خوزستان

 1.۰5 111 زنجان

 ۰.7۰ ۴9 سمنان

 ۰.7۰ 193 سیستان و بلوچستان

 ۰.56 271 فارس

 ۰.۸9 11۴ قزوین

 ۰.۴7 61 قم

 ۰.6۴ 1۰2 کردستان

 ۰.99 31۴ کرمان

 ۰.7۰ 136 کرمانشا 

 ۰.9۴ 67 کهگیلویه و بویراحمد

 ۰.5۴ 1۰۰ گلستان

 ۰.91 231 گیالن

 ۰.۴۴ 77 لرستان

 ۰.۸5 279 مازندران

 ۰.71 1۰2 مرکزی
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 سرانه دندانپزشک  در د  هزار نفر جمعیت )نفر( دندانپزشک استان

 ۰.7۰ 125 هرمزگان

 ۰.91 15۸ همدان

 1.2۴ 1۴1 یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال 

 

های علوم پزشكی و پزشكان داروساز و علوم آزمایشگاهی شاغل در دانشگاه -5جدول 

 ( 1397درمانی کشور بر حسب نوع تخصص ) -خدمات بهداشتی

 استان
 داروساز
 )نفر(

داروساز در د   سرانه
 هزار نفر جمعیت

دکترای علوم 
 نفر()آزمایشگاهی

سرانه دکترای علوم 
آزمایشگاهی در د  
 هزار نفر جمعیت

 ۰.۰۴ 3۴۰ ۰.3۰ 2۴۰6 میانگین کشوری

 ۰.۰3 1۰ ۰.3۸ 15۰ آذربایجان شرقی

 ۰.۰3 11 ۰.27 ۸۸ آذربایجان غربی

 ۰.۰2 3 ۰.22 2۸ اردبیل

 ۰.۰7 3۴ ۰.32 166 اصفهان

 ۰.۰2 6 ۰.27 73 البرز

 ۰.17 1۰ ۰.2۴ 1۴ ایالم

 ۰.۰2 2 ۰.22 26 بوشهر

 ۰.۰3 ۴۴ ۰.29 3۸6 تهران

 ۰.۰9 9 ۰.23 22 چهارمحال و بختیاری

 ۰.۰۰ ۰ ۰.۴9 3۸ خراسان جنوبی

 ۰.۰7 ۴5 ۰.26 165 خراسان رضوی

 ۰.۰6 5 ۰.37 32 خراسان شمالی

 ۰.۰5 2۴ ۰.29 136 خوزستان

 ۰.۰6 6 ۰.3۰ 32 زنجان

 ۰.1۴ 1۰ ۰.3۰ 21 سمنان

 ۰.۰3 9 ۰.۴3 11۸ سیستان و بلوچستان

 ۰.۰۴ 17 ۰.33 16۰ فارس

 ۰.۰2 2 ۰.22 2۸ قزوین



  191 بهداشت و درمان

 

های علوم پزشكی و پزشكان داروساز و علوم آزمایشگاهی شاغل در دانشگاه -5جدول 

 ( )ادامه(1397درمانی کشور بر حسب نوع تخصص ) -خدمات بهداشتی

 استان
 داروساز
 )نفر(

سرانه داروساز در 
د  هزار نفر 

 جمعیت

دکترای علوم 
 آزمایشگاهی

 )نفر(

سرانه دکترای علوم 
آزمایشگاهی در د  هزار 

 نفر جمعیت

 ۰.۰۰ ۰ ۰.2۸ 36 قم

 ۰.۰۰ ۰ ۰.22 36 کردستان

 ۰.۰۴ 1۴ ۰.21 65 کرمان

 ۰.۰1 2 ۰.3۸ 75 کرمانشا 

 ۰.15 11 ۰.۴2 3۰ کهگیلویه و بویراحمد

 ۰.۰5 9 ۰.29 55 گلستان

 ۰.۰۴ 11 ۰.2۸ 72 گیالن

 ۰.۰3 5 ۰.29 51 لرستان

 ۰.۰5 15 ۰.3۸ 125 مازندران

 ۰.۰3 5 ۰.۴1 59 مرکزی

 ۰.۰5 9 ۰.۰۸ 15 هرمزگان

 ۰.۰6 1۰ ۰.3۴ 59 همدان

 ۰.۰2 2 ۰.5۰ 57 یزد

 و محاسبات تهیه کننده 1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال 

 

 پیراپزشک-1-2

ای، پرستار )کاردان(، کاردان/کارشناس اتاق ن سایر کادر درمانی مشتمل بر پرستار حرفهپیراپزشکا

شوند. تعداد عمل، کاردان/کارشناس بیهوشی، بهیار، بهورز، ماما و سایرپیراپزشکان را شامل می

، با 1397نفر در سال  21215نظر از حرفه تخصصی آنان از کل پیراپزشکان در استان صرف

کاهش یافته است. سرانه پیراپزشکان  139۸نفر در سال  2۰۸9۸درصدی، به  ۴9/1کاهش 

نفر  73/۴3های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت استان از شاغل در دانشگا 

(. بر اساس اطالعات 6کاهش یافته است )جدول  139۸نفر در سال  ۰۸/۴3، به  1397در سال 

نفر بود  است. استان  31/35یانگین سرانه کشوری پیراپزشک کل کشور، م 1397آماری سال 

های کشور قرار نفر باالتر از میانگین کشوری و در رتبه نهم در بین استان 73/۴3فارس با سرانه 
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های نفر، در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 16/57ایالم با سرانه  گرفته است. استان

اند. استان تهران با سرانه دوم و سوم قرار گرفته در جایگا  سمنان و چهارمحال و بختیاری

های قم و البرز در رتبه بیست و هشتم و نفر در جایگا  آخر قرار گرفته است و استان 15/19

 (.7اند )جدول رتبه در کشور قرار گرفته 3۰بیست و نهم در بین 

 

 ای )کارشناس و باالتر(پرستاران حرفه-1-2-1

، با  1397نفر در سال  7555های علوم پزشکی استان از ای شاغل در دانشگا فهپرستاران حر

ای شاغل رسید  است. سرانه پرستاران حرفه 139۸نفر در سال  7۴7۸درصدی،  به  ۰2/1کاهش 

 1397نفر در سال  57/15های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت از در دانشگا 

(. بر اساس اطالعات آماری سال 6یافته است  )جدول کاهش  139۸ال نفر در س ۴1/15به 

نفر بود  است. استان فارس با  61/11ای کل کشور، میانگین سرانه کشوری پرستار حرفه 1397

های کشور قرار گرفته نفر باالتر از میانگین کشوری و در رتبه چهارم در بین استان 55/15سرانه 

های نفر، در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 99/2۰انه سمنان با سر است. استان

نفر در  67/7اند. استان البرز با سرانه دوم و سوم قرار گرفته خراسان جنوبی و کرمانشا  در جایگا 

های سیستان و بلوچستان و تهران در رتبه بیست و نهم و جایگا  آخر قرار گرفته است و استان

 (.۸اند )جدول گرفتهام در کشور قرار سی

 

 کاردان یا کارشناس اتاق عمل-1-2-2

نفر در  ۸۰6های علوم پزشکی استان از تعداد کارشناس یا کاردان اتاق عمل شاغل در دانشگا 

رسید  است. سرانه کارشناس  139۸نفر در سال  ۸۴۸درصدی،  به  21/5، با افزایش  1397سال 

ای علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت هیا کاردان اتاق عمل شاغل در دانشگا 

(. بر اساس 6یافته است  )جدول افزایش  139۸نفر در سال  75/1به  1397نفر در سال  66/1از 

کل کشور، میانگین سرانه کشوری کاردان وکارشناس اتاق عمل  1397اطالعات آماری سال 

فر باالتر از میانگین کشوری و در رتبه پنجم ن ۸3/1نفر بود  است. استان فارس با سرانه  1۸/1
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نفر، در جایگا  نخست  6۰/2ایالم با سرانه  های کشور قرار گرفته است. استاندر بین استان

اند. دوم و سوم قرار گرفته های سمنان و خراسان جنوبی در جایگا کشوری قرار دارد و استان

های البرز و تهران در ر قرار گرفته است و استاننفر در جایگا  آخ ۴۸/۰استان گلستان با سرانه 

 (.۸اند )جدول رتبه در کشور قرار گرفته 2۸رتبه بیست و ششم و بیست و هفتم در بین 

 

 کاردان یا کارشناس بیهوشی-1-2-3

نفر در  611های علوم پزشکی استان از تعداد کارشناس یا کاردان بیهوشی شاغل در دانشگا 

رسید  است. سرانه کارشناس  139۸نفر در سال  6۴7درصدی،  به  ۸9/5یش ، با افزا 1397سال 

های علوم پزشکی استان به ازای هر د  هزار نفر جمعیت از یا کاردان بیهوشی شاغل در دانشگا 

(. بر اساس 6یافته است  )جدول افزایش  139۸نفر در سال  33/1به  1397نفر در سال  26/1

 ۰2/1ل کشور، میانگین سرانه کشوری کاردان وکارشناس بیهوشی ک 1397اطالعات آماری سال 

نفر باالتر از میانگین کشوری و در رتبه ششم در بین  ۴3/1نفر بود  است. استان فارس با سرانه 

نفر، در جایگا  نخست کشوری  33/2ایالم با سرانه  های کشور قرار گرفته است. استاناستان

اند. استان گلستان با سرانه دوم و سوم قرار گرفته و یزد در جایگا های سمنان قرار دارد و استان

های البرز و تهران در رتبه بیست و سوم و نفر در جایگا  آخر قرار گرفته است و استان 26/۰

 (.9اند )جدول رتبه در کشور قرار گرفته 25بیست و چهارم در بین 

 

 بهورز-1-2-4

، با  1397نفر در سال  193۰علوم پزشکی استان از های تعداد بهورز شاغل در دانشگا 

های رسید  است. سرانه بهورز شاغل در دانشگا  139۸نفر در سال  1۸72درصدی،  به  3کاهش 

 31/1به  1397نفر در سال  35/1علوم پزشکی استان به ازای هر هزار نفر جمعیت روستایی  از 

کل  1397ر اساس اطالعات آماری سال (. ب6یافته است  )جدول کاهش  139۸نفر در سال 

-نفر پایین 35/1نفر بود  است. استان فارس با سرانه  ۴6/1کشور، میانگین سرانه کشوری بهورز 

 های کشور قرار گرفته است. استانتر از میانگین کشوری و در رتبه بیستم در بین استان
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های کرمانشا  و اردبیل د و استاننفر، در جایگا  نخست کشوری قرار دار 33/2کردستان با سرانه 

نفر در جایگا  آخر قرار گرفته است  2/۰اند. استان ایالم با سرانه دوم و سوم قرار گرفته در جایگا 

رتبه در کشور قرار  2۸های البرز و تهران در رتبه بیست و ششم و بیست و هفتم در بین و استان

 (.1۰اند )جدولگرفته

 

درمانی  -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیغل در دانشگاهپیراپزشكان شا -6جدول 

 استان بر حسب نوع تخصص

 شرح ردیف

1397 139۸ 

درصد 
 تغییرات

رتبه در بین 
 هااستان

 تعداد (1397)
سرانه در د  
هزار نفر 
 جمعیت

 تعداد
سرانه در د  هزار 

 نفر جمعیت

 9 -۴9/1 ۰۸/۴3 2۰۸9۸ 73/۴3 21215 1پیراپزشک  1

2 
رستار حرفه ای پ

 )کارشناسی و باالتر(
7555 57/15 7۴7۸ ۴1/15 ۰2/1- ۴ 

3 
کاردان یا کارشناس اتاق 

 عمل
۸۰6 66/1 ۸۴۸ 75/1 21/5 5 

۴ 
کاردان یا کارشناس 

 بیهوشی
611 26/1 6۴7 33/1 ۸9/5 6 

 2۰ -3 31/1 1۸72 35/1 193۰ 2بهورز 5

 ت تهیه کنند  و محاسبا139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

درمانی  -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیپیراپزشكان شاغل در دانشگاه -7جدول 

 ( 1397کشور بر حسب نوع تخصص )

                                                
ای )کارشناس و باالتر(، پرستار )کاردان(، کاردان/کارشناس اتاق عمل، پیراپزشک شامل مجموع پرستار حرفه .1

 باشد.کارشناس بیهوشی، بهیار، بهورز، ماما و سایر پیراپزشکان می/کاردان
 نفر جمعیت روستایی محاسبه شد  است. 1۰۰۰. سرانه بهورز در  2
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 استان
 جمعیت

 (1395) 

جمع کل پیراپزشک 
 )نفر(

سرانه پیراپزشک در د  هزار 
 1نفر جمعیت

 35.31 2۸21۸3 7992627۰ کل کشوری

 35.3۸ 13۸31 39۰9652 آذربایجان شرقی

 32.19 1۰511 3265219 آذربایجان غربی

 ۴1.95 5329 127۰۴2۰ اردبیل

 33.55 1717۸ 512۰۸5۰ اصفهان

 19.1۸ 52۰3 2712۴۰۰ البرز

 57.16 3316 5۸۰15۸ ایالم

 36.۸7 ۴29۰ 1163۴۰۰ بوشهر

 19.15 25۴۰9 13267637 تهران

 53.۰3 5۰26 9۴7763 چهارمحال و بختیاری

 5۰.92 3915 76۸۸9۸ خراسان جنوبی

 3۴.61 22271 6۴3۴5۰1 خراسان رضوی

 ۴5.55 3931 ۸63۰92 خراسان شمالی

 3۸.۴6 1۸11۸ ۴71۰5۰9 خوزستان

 ۴2.22 ۴۴65 1۰57۴61 زنجان

 55.95 393۰ 7۰236۰ سمنان

 35.91 9966 2775۰1۴ سیستان و بلوچستان

 ۴3.73 21215 ۴۸5127۴ فارس

 3۴.61 ۴۴۰۸ 1273761 قزوین

 23.52 3۰۴۰ 12922۸3 مق

 ۴1.62 6671 16۰3۰11 کردستان

 ۴1.22 13۰۴5 316۴71۸ کرمان

 ۴۸.53 9۴76 1952۴3۴ کرمانشا 

 ۴6.77 3335 713۰52 کهگیلویه و بویراحمد

 ۴1.26 7711 1۸6۸۸19 گلستان

 3۸.76 9۸۰۸ 253۰696 گیالن

 ۴1.6۰ 732۴ 176۰6۴9 لرستان

 استان

 جمعیت
 (1395) 

پزشک جمع کل پیرا
 )نفر(

سرانه پیراپزشک در د  هزار 
 1نفر جمعیت

                                                
 باشد.در جمهوری اسالمی ایران می سالمتهای سیمای مبنای محاسبه سرانه، شاخص . 1
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 استان
 جمعیت

 (1395) 

جمع کل پیراپزشک 
 )نفر(

سرانه پیراپزشک در د  هزار 
 1نفر جمعیت

 ۴۸.1۴ 15۸۰6 32۸35۸2 مازندران

 36.۰1 51۴7 1۴29۴75 مرکزی

 3۸.۰7 6763 1776۴15 هرمزگان

 ۴۰.15 6979 173۸23۴ همدان

 ۴1.۸6 ۴766 113۸533 یزد

 و محاسبات تهیه کنند   1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 
های علوم پزشكی و خدمات پرستار و اتاق عمل( شاغل در دانشگاهپیراپزشكان ) -8جدول 

 ( 1397درمانی کشور بر حسب نوع تخصص ) -بهداشتی

 استان
  پرستار

 حرفه ای

سرانه پرستار حرفه 
 ای در د  هزار نفر

کاردان/کارشناس 
 اتاق عمل

سرانه کاردان/کارشناس 
 اتاق عمل در د  هزار نفر 

 1.1۸ 9۴56 11.61 92792 کل کشوری

 ۰.۸1 316 11.۴1 ۴۴62 آذربایجان شرقی

 ۰.۸6 2۸2 1۰.۴۸ 3۴22 آذربایجان غربی

 1.39 177 1۴.۴۰ 1۸3۰ اردبیل

 1.19 61۰ 13.1۸ 675۰ اصفهان

 ۰.۸۰ 21۸ 7.67 2۰۸۰ البرز

 2.6۰ 151 1۴.۸2 ۸6۰ ایالم

 ۰.96 112 9.16 1۰66 بوشهر

 ۰.77 1۰26 7.69 1۰2۰2 تهران

 ۰.91 ۸6 15.۴2 1۴61 یاریچهارمحال و بخت

 1.96 151 16.57 127۴ خراسان جنوبی

 1.3۴ ۸6۴ 12.3۰ 791۴ خراسان رضوی

 1.66 1۴3 1۴.59 1259 خراسان شمالی
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  197 بهداشت و درمان

 

 استان
  پرستار

 حرفه ای

سرانه پرستار حرفه 
 ای در د  هزار نفر

کاردان/کارشناس 
 اتاق عمل

سرانه کاردان/کارشناس 
 اتاق عمل در د  هزار نفر 

 1.۰۸ 51۰ 9.51 ۴۴7۸ خوزستان

 1.۴۸ 156 12.9۰ 136۴ زنجان

 2.51 176 2۰.99 1۴7۴ سمنان

 1.۴3 39۸ ۸.۰5 2233 سیستان و بلوچستان

 1.۸3 ۸۸9 15.55 75۴6 فارس

 1.۰6 135 11.31 1۴۴1 قزوین

 1.1۰ 1۴2 1۰.6۰ 137۰ قم

 1.۴3 229 12.۰7 1935 کردستان

 1.۰6 337 12.27 3۸۸3 کرمان

 1.57 3۰7 15.۸5 3۰95 کرمانشا 

 1.26 9۰ 1۴.19 1۰12 کهگیلویه و بویراحمد

 ۰.۴۸ ۸9 1۴.71 27۴9 گلستان

 1.۰9 276 12.۸2 32۴۴ گیالن

 1.53 27۰ 1۴.69 25۸6 لرستان

 1.۴6 ۴79 15.19 ۴9۸7 مازندران

 1.19 17۰ 1۰.95 1565 مرکزی

 ۰.۸3 1۴7 ۸.76 1557 هرمزگان

 1.79 311 12.۰6 2۰97 همدان

 1.۸۴ 2۰9 1۴.۰2 1596 یزد

 و محاسبات تهیه کنند   1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 

 

 

 

 -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیپیراپزشكان )بیهوشی( شاغل در دانشگاه -9جدول 

 ( 1397درمانی کشور بر حسب نوع تخصص )
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 استان
 جمعیت 

(1395) 

کاردان/ کارشناس 
 بیهوشی

سرانه کاردان/ کارشناس 
 بیهوشی در د  هزار نفر جمعیت

 1.۰2 ۸1۸۴ 7992627۰ کل کشوری

 ۰.92 36۰ 39۰9652 آذربایجان شرقی

 ۰.۸1 266 3265219 آذربایجان غربی

 ۰.۸۰ 1۰1 127۰۴2۰ اردبیل

 1.13 57۸ 512۰۸5۰ اصفهان

 ۰.7۸ 212 2712۴۰۰ البرز

 2.33 135 5۸۰15۸ ایالم

 1.23 1۴3 1163۴۰۰ بوشهر

 ۰.76 1۰۰۴ 13267637 تهران

 1.۰1 96 9۴7763 چهارمحال و بختیاری

 1.۴۴ 111 76۸۸9۸ خراسان جنوبی

 1.1۰ 7۰6 6۴3۴5۰1 خراسان رضوی

 1.25 1۰۸ ۸63۰92 خراسان شمالی

 ۰.93 ۴36 ۴71۰5۰9 خوزستان

 1.11 117 1۰57۴61 زنجان

 1.۸۴ 129 7۰236۰ سمنان

 1.16 322 2775۰1۴ سیستان و بلوچستان

 1.۴3 695 ۴۸5127۴ فارس

 1.۰۰ 127 1273761 قزوین

 ۰.9۴ 122 12922۸3 قم

 1.13 1۸1 16۰3۰11 کردستان

 ۰.9۴ 297 316۴71۸ کرمان

 1.21 237 1952۴3۴ کرمانشا 

 1.۴7 1۰5 713۰52 کهگیلویه و بویراحمد

 ۰.26 ۴۸ 1۸6۸۸19 گلستان

 1.۰5 265 253۰696 گیالن

 1.۴3 251 176۰6۴9 لرستان

 1.12 367 32۸35۸2 مازندران

 ۰.9۴ 135 1۴29۴75 مرکزی

 ۰.۸۰ 1۴3 1776۴15 هرمزگان

 1.16 2۰1 173۸23۴ همدان



  199 بهداشت و درمان

 

 استان
 جمعیت 

(1395) 

کاردان/ کارشناس 
 بیهوشی

سرانه کاردان/ کارشناس 
 بیهوشی در د  هزار نفر جمعیت

 1.63 1۸6 113۸533 یزد

 و محاسبات تهیه کنند   1397لنامه آماری کشور مأخذ: سا

 

 -های علوم پزشكی و خدمات بهداشتیپیراپزشكان )بهورز( شاغل در دانشگاه -10جدول 

 ( 1397درمانی کشور بر حسب نوع تخصص )

 روستاییجمعیتنفر  1۰۰۰سرانه بهورز در  بهورز 1395جمعیت روستایی استان

 1.۴6 3۰259 2۰73۰625 کل کشوری

 1.65 1۸16 11۰۰22۰ آذربایجان شرقی

 1.36 153۰ 1129۰۰۰ آذربایجان غربی

 2.21 ۸93 ۴۰۴236 اردبیل

 1.۸9 115۸ 613۰73 اصفهان

 ۰.۸1 162 199559 البرز

 ۰.2۰ 37 1۸۴۴۴۴ ایالم

 1.39 ۴51 325۴95 بوشهر

 ۰.55 ۴51 ۸1۴69۸ تهران

 1.56 53۰ 339667 چهارمحال و بختیاری

 1.۴7 ۴6۴ 315۰7۰ یخراسان جنوب

 1.33 2299 1733121 خراسان رضوی

 1.62 611 377533 خراسان شمالی

 1.۴5 1666 1151596 خوزستان

 1.۸۸ 651 3۴62۸3 زنجان

 1.5۸ 22۴ 1۴1۸5۸ سمنان

 1.17 1665 1۴27332 سیستان و بلوچستان

 1.35 193۰ 1۴32355 فارس

 1.۴9 ۴۸۰ 32161۰ قزوین

 1.3۰ ۸1 62317 قم

 2.33 1۰91 ۴6۸77۸ ردستانک

 1.21 1576 13۰2557 کرمان

 2.25 1۰75 ۴7۸۴۴۴ کرمانشا 

 1.۸۸ 5۸9 31۴۰۰9 کهگیلویه و بویراحمد
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 روستاییجمعیتنفر  1۰۰۰سرانه بهورز در  بهورز 1395جمعیت روستایی استان

 1.37 119۴ ۸715۴6 گلستان

 1.73 16۰9 92766۰ گیالن

 1.67 1۰39 623۸96 لرستان

 1.۴9 2۰61 13۸6337 مازندران

 2.19 723 32969۰ مرکزی

 1.25 1۰۰5 ۸۰2512 هرمزگان

 1.۴7 937 639۰۰5 همدان

 1.57 261 16672۴ یزد

 و محاسبات تهیه کنند   1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 

 امكانات بهداشتی و درمانی -2

امکانات بهداشتی و درمانی غالباً ناظر به بعد فیزیکی، تأسیسات، تجهیزات و زیربناهای بخش 

ی ر زیربنایی دارای نقش مهمی در فرآیند توسعهبهداشت و درمان است. این امکانات از نظ

خدمات بهداشت و درمان هستند. مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، مؤسسات درمانی، 

 اند.بخشی، داروخانه و .... از این قبیلمراکز آزمایشگاهی، مراکز پرتونگاری، مراکز توان

 

 بیمارستان فعال  -2-1

روزی، پذیرش انی است که بیماران سرپایی و بستری را به صورت شبانهبیمارستان فعال، بیمارست

اند که این تعداد در سال بیمارستان در استان فارس فعال بود  77تعداد  1397کند. در سال می

درصدی  3/1بیمارستان فعال رسید  است و افزایش  7۸با افزایش یک بیمارستان به  139۸

کل کشور،  1397(. بر اساس اطالعات آماری سال 11)جدول قبل داشته است به سال نسبت 

باشد. استان بیمارستان می 2۴/1میانگین سرانه بیمارستان فعال کشور در صد هزار نفر جمعیت، 

های بیمارستان باالتر از میانگین کشوری و در رتبه پنجم در بین استان 57/1فارس با سرانه 

بیمارستان، در جایگا  نخست  1۴/2جنوبی با سرانه  خراسان کشور قرار گرفته است. استان

اند. استان البرز با دوم و سوم قرار گرفته های ایالم و یزد در جایگا کشوری قرار دارد و استان



  2۰1 بهداشت و درمان

 

های سیستان و بلوچستان و قم در بیمارستان در جایگا  آخر قرار گرفته است و استان 6۴/۰سرانه 

 (.12اند )جدول رفتهام و سی و یکم  قرار گرتبه سی

 

 تخت مصوب  بیمارستانی -2-2

باشد که از های فعال یکی از متغیرهای مهم بخش بهداشت و درمان میتخت ثابت بیمارستان

شود. تخت مصوب های مختلف و ترکیبی بهداشت و درمان استفاد  میاین متغیر در شاخص

آخرین مجوز کسب شد ، مجاز به تختی است که بیمارستان بر اساس اجاز  رسمی دولت و طی 

های نگهداری و استفاد  از آن است و بر طبق آن باید دارای پروانه رسمی باشد.  تعداد تخت

با رشدی  1397تخت در سال  132۰9ثابت )مصوب( مؤسسات درمانی فعال استان فارس از 

 (. 11است )جدول افزایش یافته 139۸تخت در سال  13۴۰۰درصد به  ۴5/1معادل 

 

 تخت فعال بیمارستانی -2-3

 ،یبانیپشت ،یدرمان ،یصیامکانات تشخ یکه بر اساس استاندارد دارااست تختی تخت فعال 

 شامل و مراقبت از بیمار آماد  باشد. به عبارت دیگر یاست و باید برای بستر یو پرسنل یخدمات

 در هر روز قابل یبستر مارانیب یاست که برا یمارستانیاشغال نشد  ب ایاشغال شد   هایتخت

 1397تخت در استان فارس در سال  71۰7های فعال بیمارستانی از باشد. تعداد تختاستفاد  می

(. بر 11افزایش یافته است )جدول  139۸تخت در سال  956۰درصدی به  52/3۴با افزایش 

ور در د  کل کشور، میانگین سرانه تخت فعال بیمارستانی کش 1397اساس اطالعات آماری سال 

 باشد. تخت می ۸/16هزار نفر جمعیت، 

تخت فعال بیمارستانی، باالتر از میانگین کشوری و در رتبه پنجم در  3/21استان فارس با سرانه 

تخت، در جایگا  نخست  3/23یزد با سرانه  های کشور قرار گرفته است. استانبین استان

-دوم و سوم قرار گرفته حمد و سمنان در جایگا های کهگیلویه و بویراکشوری قرار دارد و استان

های آذربایجان غربی تخت در جایگا  آخر قرار گرفته است و استان 9/1۰اند. استان البرز با سرانه 

 (.12اند )جدول ام قرار گرفتهو سیستان و بلوچستان در رتبه بیست و نهم و سی
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  های اولیه بهداشتیمراکز ارائه دهنده مراقبت -2-4

های ضروری بهداشتی مراکزی هستند که مراقبت، های اولیه بهداشتیدهند  مراقبتمراکز ارائه

دهد و در اولین سطح تماس افراد، ها و تکنولوژی علمی و عملی ارائه میرا با استفاد  از شیو 

اشتی شامل های اولیه بهدخانواد  و جامعه با نظام بهداشتی قرار دارد. مراکز ارائه دهند  مراقبت

مراکز خدمات جامع سالمت، پایگا  سالمت، خانه بهداشت فعال، تسهیالت زایمانی و پایگا  

های اولیه بهداشتی در استان، در باشد. تعداد مراکز ارائه دهند  مراقبتمراقبت بهداشت مرزی می

 179۰ درصدی به  تعداد 7۴/۴، با کاهش 139۸مرکز بود  که در سال  1۸79، تعداد 1397سال 

کل کشور، میانگین  1397(. بر اساس اطالعات آماری سال 11مرکز کاهش یافته است )جدول 

 9/35های اولیه بهداشتی در کشور در صد هزار نفر جمعیت، سرانه مراکز ارائه دهند  مراقبت

 تر از میانگین کشوری و در رتبه بیست ومرکز، پایین 5/35باشد. استان فارس با سرانه مرکز می

مرکز،  7/6۸کهگیلویه و بویراحمد با سرانه  های کشور قرار گرفته است. استانسوم در بین استان

 های خراسان شمالی و خراسان جنوبی در جایگا در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان

و  تخت در جایگا  آخر قرار گرفته است 6/1۰اند. استان تهران با سرانه دوم و سوم قرار گرفته

 (.13اند )جدول و یکم  قرار گرفته ام و سیهای قم و البرز در رتبه سیاستان

 

 مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی  -2-5

شود و اندازی میمرکز خدمات جامع سالمت، مرکزی است که در مناطق شهری و روستایی را 

رستار مشاور  سالمت روان، خدمات قابل ارائه در این مکان شامل خدمات پزشکی عمومی، پ

مشاور  تغذیه و رژیم درمانی، دندانپزشکی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، بهداشت محیط و 

های بهداشتی ارائه شد  در واحدهای تابعه شامل پایگا  سالمت و ای و نظارت بر مراقبتحرفه

مرکز شهری  6۰5شهری  از های اولیه خانه بهداشت فعال است. تعداد مراکز ارائه دهند  مراقبت

بود  است، با تغییر الگو و  1397مرکز روستایی( در سال  175مرکز شهری و  ۴3۰و روستایی ) 

مرکز  6۸مرکز شهری و روستایی ) ۴۰2، به  139۸چارچوب جدول ارائه اطالعات در سال 



  2۰3 بهداشت و درمان

 

یافته رزوی( کاهش مرکز شبانه 39مرکز شهری روستایی و  9۴مرکز روستایی،   2۰1شهری، 

 1397است. به دلیل تغییر الگو و چارچوب ارائه اطالعات )تبدیل دو شاخص اطالعاتی در سال 

پذیر (، محاسبه درصد تغییرات به تفکیک شهری و روستایی امکان139۸به چهار شاخص در سال 

 55/33باشد ولیکن درصد تغییرات سرجمع مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی نمی

کل کشور، میانگین  1397(. بر اساس اطالعات آماری سال 11هش یافته است )جدول درصد کا

باشد. مرکز می 32/۰نفر جمعیت شهری در کشور،  12۰۰۰سرانه مراکز خدمات جامع شهری در 

های تر از میانگین کشوری و در رتبه بیستم در بین استانمرکز، پایین 23/۰استان فارس با سرانه 

مرکز، در جایگا  نخست  73/۰چهارمحال و بختیاری با سرانه  ه است. استانکشور قرار گرفت

اند. استان دوم و سوم قرار گرفته های لرستان و زنجان در جایگا کشوری قرار دارد و استان

های تهران و کرمانشا  در مرکز در جایگا  آخر قرار گرفته است و استان 15/۰گیالن با سرانه 

(. بر اساس اطالعات 13اند )جدولرتبه قرار گرفته 23و بیست و سوم در بین رتبه بیست و دوم 

نفر جمعیت  ۸۰۰۰کل کشور، میانگین سرانه مراکز خدمات جامع روستایی در  1397آماری سال 

تر از میانگین مرکز، باال 1/1باشد. استان فارس با سرانه مرکز می ۰2/1روستایی در کشور، 

های همدان و آذربایجان شرقی به صورت مشترک در رتبه سیزدهم در نکشوری و همرا  با استا

مرکز، در جایگا  نخست  63/1مرکزی با سرانه  اند. استانهای کشور قرار گرفتهبین استان

اند. دوم و سوم قرار گرفته های زنجان و خراسان جنوبی در جایگا کشوری قرار دارد و استان

نفر جمعیت  16672۴مرکز در  35نفر جمعیت روستایی ) ۸۰۰۰استان یزد با سرانه صفر در 

های تهران و البرز در رتبه بیست و سوم روستایی استان( در جایگا  آخر قرار گرفته است و استان

 (. 1۴اند )جدول رتبه قرار گرفته 25و بیست و چهارم در بین 

 

 

 

 پایگاه سالمت  -2-6
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ز خدمات جامع سالمت شهری و در برخی موارد پایگا  سالمت، واحدی در زیرمجموعه مرک

های بهداشتی است و توسط روستایی است که خدمات قابل ارائه در این مکان صرفا مراقبت

شود. تعداد پایگا  سالمت در استان مراقب سالمت )معادل بهورز در خانه بهداشت( ارائه می

 139۸پایگا  در سال  3۰۸ به 1397پایگا  سالمت شهری و روستایی در سال  169فارس از 

)در سال  139۸افزایش یافته است. به دلیل تغییر الگو و چارچوب جدول ارائه اطالعات در سال 

ضمیمه شهری و  139۸پایگا  سالمت شهری بدون ضمیمه محاسبه شد  است و در سال  1397

(. بر 11پذیر نیست )جدول غیرشهری نیز محاسبه شد  است(، محاسبه درصد تغییرات امکان

نفر  ۴۰۰۰کل کشور، میانگین سرانه پایگا  سالمت شهری در  1397اساس اطالعات آماری سال 

پایگا  شهری،  3۴/۰باشد. استان فارس با سرانه پایگا  می 36/۰جمعیت شهری در کشور، 

 اناند. استهای کشور قرار گرفتهتر از میانگین کشوری در رتبه شانزدهم در بین رتبه استانپایین

-پایگا  شهری، در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 6/۰چهارمحال و بختیاری با سرانه 

اند. استان گلستان دوم و سوم قرار گرفته های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد در جایگا 

رتبه بیستم  های البرز و تهران درپایگا  شهری در جایگا  آخر قرار گرفته و استان 21/۰با سرانه 

(. بر اساس اطالعات 16رتبه در کشور قرار داشته اند )جدول  22و دوم و بیست و یکم در بین 

نفر جمعیت  ۴۰۰۰کل کشور، میانگین سرانه پایگا  سالمت روستایی در  1397آماری سال 

تر از پایگا  روستایی، باال ۰۸/۰باشد. استان فارس با سرانه پایگا  می ۰6/۰روستایی در کشور، 

تهران با سرانه  اند. استانهای کشور قرار گرفتهمیانگین کشوری در رتبه ششم در بین استان

 های البرز و ایالم در جایگا پایگا  روستایی، در جایگا  نخست کشوری قرار دارد و استان 27/۰

-ت روستایی میهای لرستان، کردستان و یزد فاقد پایگا  سالماند. استاندوم و سوم قرار گرفته

 (. 15اند )جدول باشند و در جایگا  آخر قرار گرفته

 

 خانه بهداشت فعال -2-7

خانه بهداشت اولین واحد ارائه خدمات اولیه بهداشتی و درمانی در نظام شبکه جامع بهداشتی 

بر حسب شرایط جغرافیایی، امکانات و و درمانی است. محل استقرار این واحد، روستاها است 



  2۰5 بهداشت و درمان

 

دهد. نفر پوشش می 15۰۰طی و پراکندگی جمعیت، یک یا چند روستا را با جمعیتی حدود ارتبا

باب خانه بهداشت  1۰۸۸، تعداد 1397دهد. در سال را بهورزان زن و مرد تشکیل می آنکارکنان 

باب کاهش یافته و درصد  1۰65، به 139۸در روستاهای استان فعال بود  است که در سال 

(. از نظر نیروی کار نیز در سال 11درصد را تجربه کرد  است )جدول  11/2تغییراتی معادل 

به  139۸اند، که در سال های بهداشت مشغول به کار بود نفر بهورز در خانه 193۸،  1397

کل کشور، میانگین  1397آماری سال اساس اطالعات(. بر3اند )جدول نفر کاهش یافته 1۸72

باشد. استان باب می ۸6/۰نفر جمعیت روستایی در کشور،  1۰۰۰سرانه خانه بهداشت فعال در 

تر از میانگین کشوری در رتبه بیستم و دوم در بین باب خانه بهداشت، پایین 72/۰فارس با سرانه 

باب خانه بهداشت، در جایگا   3۴/1کرمانشا  با سرانه  اند. استانهای کشور قرار گرفتهاستان

اند. دوم و سوم قرار گرفته های کردستان و زنجان در جایگا ستاننخست کشوری قرار دارد و ا

ی گلستان و البرز هاگرفته و استانبهداشت درجایگا  آخر قرارباب خانه 33/۰تهران با سرانه استان

 (. 15رتبه در کشور قرار داشته اند )جدول  2۸هفتم در بین وششم و بیستودر رتبه بیست

 

 115بیمارستانی پیشپایگاه اورژانس -2-8

ایگاهی است که در آن، مجموعه خدمات و ، پ115بیمارستانی پایگا  اورژانس پیش

های های فوری پزشکی اورژانسی در مواقع اضطراری مانند تصادف، بیماری حاد، پدید مهارت

 های پزشکی کشور قبل از رسیدن بیمار یاطبیعی یا ساخته دست بشر در قالب نظام شبکه فوریت

و  یاورژانس شهر یهاگا یپا توسطخدمات  نیشود. ادید  به بیمارستان ارائه میمصدوم حادثه

پایگا  اورژانس در استان فارس فعال بود   192، تعداد 1397در سال  . شودیانجام م یاجاد 

درصد را  13/2پایگا  افزایش  یافته و درصد تغییراتی معادل  19۸، به 139۸است که در سال 

کل کشور، میانگین سرانه  1397(. بر اساس اطالعات آماری سال 11ربه کرد  است )جدول تج

 17/3هزار نفر جمعیت معادل  1۰۰در کشور به ازای هر  115بیمارستانی پایگا  اورژانس پیش

پایگا ، باالتر از میانگین کشوری در رتبه سیزدهم  9۴/3پایگا  بود  است. استان فارس با سرانه 

پایگا ، در جایگا   23/9خراسان جنوبی با سرانه  است. استان های کشور قرار گرفتهاستان در بین
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اند. استان دوم و سوم قرار گرفته های ایالم و سمنان در جایگا نخست کشوری قرار دارد و استان

البرز در های آذربایجان غربی و پایگا  در جایگا  آخر قرار گرفته و استان 5۸/۰تهران با سرانه 

 (.16اند )جدول کشور قرار داشته رتبه در 3۰رتبه بیست و هشتم و بیست و نهم در بین 

 

 ( 1398درمانی استان فارس ) -مراکز بهداشتی -11جدول 

 درصد تغییرات 139۸ 1397 واحد شرح ردیف

 3/1 7۸ 77 موسسه بیمارستان فعال 1

 ۴5/1 13۴۰۰ 132۰9 تعداد های ثابت بیمارستانیتخت 2

 52/3۴ 956۰ 71۰7 تعداد های فعال بیمارستانیتخت 3

 -7۴/۴ 179۰ 1۸79 تعداد های اولیه بهداشتیمراکز ارائه دهند  مراقبت ۴

5 
 مراکز خدمات جامع سالمت 

 )تعداد کل مراکز بهداشتی و درمانی (
 -55/33 ۴۰2 6۰5 مرکز

6 
 1مراکز خدمات جامع سالمت شهری

 تی و درمانی شهری()تعداد کل مراکز بهداش
 --- 6۸ ۴3۰ مرکز

 --- 9۴ _ تعداد مراکز خدمات جامع سالمت شهری روستایی 7

 --- 39 _ تعداد روزیمراکز خدمات جامع سالمت شبانه ۸

9 
 مراکز خدمات جامع سالمت روستایی

 )تعداد کل مراکز بهداشتی و درمانی روستایی(
 --- 2۰1 175 مرکز

 --- 3۰۸ 169 تعداد 2پایگا  سالمت 1۰

 -11/2 1۰65 1۰۸۸ باب های بهداشت فعالخانه 11

 13/3 19۸ 192 تعداد های اورژانس پیش بیمارستانیپایگا  12

                                                
 9تا  5های ، محاسبه درصد تغییرات برای  ردیف 9۸و  97به دلیل تغییر الگو و چارچوب جدول ارائه اطالعات سال  . 1

 باشد.پذیر نمیامکان
شامل پایگا  ضمیمه  139۸باشد و در سال بدون پایگا  ضمیمه و غیرضمیمه می 1397. آمار پایگا  سالمت شهری در سال  2

 باشد.غیرضمیمه می و



  2۰7 بهداشت و درمان

 

 ۴5/1۰ 7۴ 67 تعداد های اورژانس پیش بیمارستانی شهریپایگا  13

 -۸/۰ 12۴ 125 تعداد ایهای اورژانس پیش بیمارستانی جاد پایگا  1۴

 و محاسبات تهیه کنند  139۸آماری استان فارس مأخذ: سالنامه 
 

 ( 1397سرانه بیمارستان فعال و تخت فعال بیمارستانی  ) -12جدول 

                                                
 و کتابچه سیمای سالمت در جمهوری اسالمی ایران هایشاخص، های این جدولشاخص مبنای محاسبه سرانه. 1

  باشد.می استانداردهای شبكه بهداشت و درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

 

 استان
 جمعیت

(1395) 

سرانه 

بیمارستان 

 100فعال در 

هزار نفر 

 جمعیت

تخت فعال 

 بیمارستانی

 )تخت(

سرانه تخت فعال 

بیمارستانی در 

نفر  10000

 1جمعیت

 16.8 138117 1.24 79926270 کل کشور

 17.4 6933 1.23 3909652 آذربایجان شرقی

 11.7 3933 1.01 3265219 آذربایجان غربی

 19.0 2452 1.32 1270420 اردبیل

 17.1 8979 1.30 5120850 اصفهان

 10.9 3061 0.64 2712400 البرز

 16.4 973 2.03 580158 ایالم

 12.1 1465 1.49 1163400 بوشهر

 21.4 29153 1.23 13267637 تهران

 16.4 1589 1.14 947763 چهارمحال و بختیاری

 17.0 1357 2.14 768898 خراسان جنوبی

 14.7 9819 0.99 6434501 خراسان رضوی

 14.5 1282 1.36 863092 خراسان شمالی

 17.4 8394 1.24 4710509 خوزستان
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 و محاسبات تهیه کنند   1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 
 

های اولیه بهداشتی و مراکز خدمات جامع سالمت شهری سرانه مراکز مراقبت -13جدول 

(1397 ) 

 18.2 1669 1.29 1057461 زنجان

 21.8 1600 1.63 702360 سمنان

 11.4 3328 0.79 2775014 سیستان و بلوچستان

 استان

های سرانه مراکز ارائه دهند  مراقبت
ر هزار نف 1۰۰اولیه بهداشتی در 

 جمعیت

سرانه مراکز خدمات جامع سالمت 
نفر جمعیت  12۰۰۰شهری در 

 شهری

 ۰.32 35.9 کل کشور

 ۰.۴۴ ۴1.1 آذربایجان شرقی

 ۰.31 ۴3.۸ آذربایجان غربی

 ۰.2۸ 59.3 اردبیل

 ۰.3۸ 26.2 اصفهان

 ۰.2۴ 12.۴ البرز

 ۰.۴3 56.۸ ایالم

 ۰.36 35.۴ بوشهر

 ۰.21 1۰.6 تهران

 ۰.73 57.1 یاریچهارمحال و بخت

 ۰.29 61.۸ خراسان جنوبی

 ۰.29 3۴.3 خراسان رضوی

 ۰.37 62.۴ خراسان شمالی

 ۰.۴۴ 3۴.۴ خوزستان

 ۰.۴6 61.3 زنجان

 ۰.۴3 35.7 سمنان

 ۰.37 ۴9.۸ سیستان و بلوچستان

 ۰.23 35.5 فارس

 ۰.37 36.1 قزوین



  2۰9 بهداشت و درمان

 

 و محاسبات تهیه کنند   1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 

 ( 1397مراکز خدمات جامع سالمت روستایی )سرانه  -14جدول 

 استان
 جمعیت روستایی

(1395) 

مراکز خدمات جامع 

سالمت روستایی 

 )پایگا (

سرانه مراکز خدمات جامع 

 ۸۰۰۰سالمت روستایی در 

 هزار نفر جمعیت روستایی

 1.۰2 26۴5 2۰73۰625 کل کشور

 1.1۰ 151 11۰۰22۰ آذربایجان شرقی

 ۰.۸۰ 113 1129۰۰۰ آذربایجان غربی

 1.17 59 ۴۰۴236 اردبیل

 1.27 97 613۰73 اصفهان

 ۰.56 1۴ 199559 البرز

 1.۰۸ 25 1۸۴۴۴۴ ایالم

 ۰.7۴ 3۰ 325۴95 بوشهر

 ۰.61 62 ۸1۴69۸ تهران

 1.51 6۴ 339667 چهارمحال و بختیاری

 ۰.27 1۴.6 قم

 ۰.39 55.۰ کردستان

 ۰.3۴ ۴2.6 کرمان

 ۰.2۰ ۴7.7 نشا کرما

 ۰.3۰ 6۸.7 کهگیلویه و بویراحمد

 ۰.27 ۴1.6 گلستان

 ۰.15 51.9 گیالن

 ۰.59 ۴9.۸ لرستان

 ۰.۴2 53.1 مازندران

 ۰.31 ۴5.3 مرکزی

 ۰.۴۴ 5۰.6 هرمزگان

 ۰.23 ۴۸.3 همدان

 ۰.۴1 29.5 یزد
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 استان
 جمعیت روستایی

(1395) 

مراکز خدمات جامع 

سالمت روستایی 

 )پایگا (

سرانه مراکز خدمات جامع 

 ۸۰۰۰سالمت روستایی در 

 هزار نفر جمعیت روستایی

 1.55 61 315۰7۰ خراسان جنوبی

 ۰.9۸ 212 1733121 خراسان رضوی

 1.36 6۴ 377533 خراسان شمالی

 ۰.۸۸ 126 1151596 خوزستان

 1.57 6۸ 3۴62۸3 زنجان

 1.3۰ 23 1۴1۸5۸ سمنان

 ۰.9۸ 17۴ 1۴27332 سیستان و بلوچستان

 1.1۰ 197 1۴32355 فارس

 ۰.99 ۴۰ 32161۰ قزوین

 1.16 9 62317 قم

 1.21 71 ۴6۸77۸ کردستان

 ۰.۸۰ 13۰ 13۰2557 کرمان

 ۰.99 59 ۴7۸۴۴۴ کرمانشا 

 1.2۰ ۴7 31۴۰۰9 هگیلویه و بویراحمدک

 ۰.۸۰ ۸7 ۸715۴6 گلستان

 ۰.۸۴ 97 92766۰ گیالن

 ۰.۸6 67 623۸96 لرستان

 1.15 2۰۰ 13۸6337 مازندران

 1.63 67 32969۰ مرکزی

 1.۰۸ 1۰۸ ۸۰2512 هرمزگان

 1.1۰ ۸۸ 639۰۰5 همدان

 ۰.۰۰ 35 16672۴ یزد

 ات تهیه کنند  و محاسب 1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 (1397سرانه پایگاه سالمت روستایی و سرانه خانه بهداشت فعال ) -15جدول 



  211 بهداشت و درمان

 

 استان

پایگا  
سالمت 
 روستایی
 )پایگا (

سرانه پایگا  سالمت 
روستایی موجود 

نفر جمعیت  ۴۰۰۰در
 روستایی

-خانه

بهداشت 
 فعال
 )باب(

بهداشت فعال سرانه خانه
نفر جمعیت  1۰۰۰در 

 روستایی

 ۰.۸6 177۴6 ۰.۰6 32۴ رکل کشو

 ۰.95 1۰۴3 ۰.۰۸ 22 آذربایجان شرقی

 ۰.۸6 975 ۰.۰۸ 22 آذربایجان غربی

 1.3۰ 527 ۰.۰7 7 اردبیل

 ۰.۸6 527 ۰.۰5 ۸ اصفهان

 ۰.3۸ 76 ۰.2۰ 1۰ البرز

 1.1۰ 2۰2 ۰.13 6 ایالم

 ۰.67 21۸ ۰.۰1 1 بوشهر

 ۰.33 267 ۰.27 56 تهران

 ۰.9۰ 3۰5 ۰.۰5 ۴ چهارمحال و بختیاری

 1.۰۰ 315 ۰.۰6 5 خراسان جنوبی

 ۰.۸2 1۴19 ۰.۰6 25 خراسان رضوی

 1.۰2 3۸6 ۰.۰6 6 خراسان شمالی

 ۰.79 9۰5 ۰.۰6 17 خوزستان

 1.32 ۴57 ۰.۰6 5 زنجان

 ۰.9۴ 13۴ ۰.۰۸ 3 سمنان

 ۰.6۸ 969 ۰.۰5 17 سیستان و بلوچستان

 ۰.72 1۰3۴ ۰.۰۸ 3۰ فارس

 ۰.۸1 26۰ ۰.11 9 قزوین

 ۰.95 59 ۰.۰6 1 قم

 1.3۴ 63۰ ۰.۰۰ ۰ کردستان

 ۰.69 9۰3 ۰.۰۴ 1۴ کرمان

 1.35 6۴7 ۰.۰1 1 کرمانشا 

 1.12 351 ۰.۰۴ 3 کهگیلویه و بویراحمد
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 استان

پایگا  
سالمت 
 روستایی
 )پایگا (

سرانه پایگا  سالمت 
روستایی موجود 

نفر جمعیت  ۴۰۰۰در
 روستایی

-خانه

بهداشت 
 فعال
 )باب(

بهداشت فعال سرانه خانه
نفر جمعیت  1۰۰۰در 

 روستایی

 ۰.65 57۰ ۰.۰9 2۰ گلستان

 1.۰۴ 969 ۰.۰1 2 گیالن

 1.۰۰ 62۴ ۰.۰۰ ۰ لرستان

 ۰.91 125۸ ۰.۰1 5 مازندران

 1.1۸ 39۰ ۰.۰2 2 مرکزی

 ۰.7۴ 596 ۰.۰5 1۰ مزگانهر

 ۰.۸7 559 ۰.۰۸ 13 همدان

 1.۰3 171 ۰.۰۰ ۰ یزد

 و محاسبات تهیه کنند   1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 

 (1397سرانه پایگاه سالمت شهری و پایگاه اورژانس بیمارستانی )  -16جدول 

 استان

پایگا  سالمت 
 شهری
 )پایگا (

سرانه پایگا  سالمت شهری 
نفر   ۴۰۰۰ موجود در

 جمعیت شهری

های پایگا 
اورژانس پیش 

 بیمارستانی
 )پایگا (

 سرانه پایگا  اورژانس
 115 پیش بیمارستانی

هزار نفر  1۰۰در 
 جمعیت

 3.17 2536 ۰.36 5265 کل کشور

 2.99 117 ۰.3۰ 21۴ آذربایجان شرقی

 2.21 72 ۰.۴2 223 آذربایجان غربی

 ۴.17 53 ۰.۴۸ 1۰5 اردبیل

 3.26 167 ۰.۴1 ۴66 اصفهان

 2.۰6 56 ۰.29 1۸5 البرز

 6.۸9 ۴۰ ۰.۴9 ۴۸ ایالم

 ۴.۴7 52 ۰.39 ۸2 بوشهر

 ۰.5۸ 77 ۰.25 766 تهران

 5.17 ۴9 ۰.6۰ 91 چهارمحال و بختیاری

 9.23 71 ۰.56 63 خراسان جنوبی

 3.5۰ 225 ۰.33 391 خراسان رضوی
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 استان

پایگا  سالمت 
 شهری
 )پایگا (

سرانه پایگا  سالمت شهری 
نفر   ۴۰۰۰ موجود در

 جمعیت شهری

های پایگا 
اورژانس پیش 

 بیمارستانی
 )پایگا (

 سرانه پایگا  اورژانس
 115 پیش بیمارستانی

هزار نفر  1۰۰در 
 جمعیت

 ۴.9۸ ۴3 ۰.۴۴ 53 خراسان شمالی

 3.۴۸ 16۴ ۰.۴۰ 35۸ خوزستان

 ۴.۸2 51 ۰.۴۴ 79 زنجان

 6.69 ۴7 ۰.۴1 57 سمنان

 5.15 1۴3 ۰.۴3 1۴6 سیستان و بلوچستان

 3.9۴ 191 ۰.3۴ 2۸5 فارس

 3.۰6 39 ۰.۴5 1۰۸ قزوین

 3.۰2 39 ۰.31 9۴ قم

 3.۴9 56 ۰.۴2 119 کردستان

 5.۰6 16۰ ۰.۴5 2۰۸ کرمان

 3.23 63 ۰.۴۰ 1۴6 کرمانشا 

 6.۰3 ۴3 ۰.52 52 حمدکهگیلویه و بویرا

 3.۰5 57 ۰.21 53 گلستان

 2.۴5 62 ۰.35 139 گیالن

 3.۸6 6۸ ۰.۴3 123 لرستان

 3.11 1۰2 ۰.39 1۸۴ مازندران

 3.71 53 ۰.۴5 123 مرکزی

 3.9۴ 7۰ ۰.۴5 1۰9 هرمزگان

 3.16 55 ۰.3۸ 1۰5 همدان

 ۴.۴۸ 51 ۰.37 9۰ یزد

 تهیه کنند   و محاسبات 1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 

 درمانی -مراکز تخصصی تشخیصی  -3

 های  تشخیص پزشكی و ژنتیکآزمایشگاه -3-1

آزمایشگا  بود  که در سال  3۴7برابر  1397های تشخیص طبی استان در سال تعداد آزمایشگا 

درصد در  ۴۴آزمایشگا  افزایش یافته است. از این تعداد  35۰درصد رشد به  ۸6/۰، با 139۸

(. میانگین سرانه 17نمایند )جدول درصد در بخش خصوصی فعالیت می 56لتی و بخش دو
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باشد. استان فارس با آزمایشگا  می 53/6هزار نفر جمعیت، در کشور برابر با  1۰۰ها در آزمایشگا 

آزمایشگا  باالتر از میانگین کشوری و در رتبه دوازدهم در کشور قرار گرفته است. استان  7سرانه 

آزمایشگا  رتبه اول را به خود اختصاص داد  است و  21/13ال و بختیاری با سرانه چهارمح

اند. استان هرمزگان با های یزد و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه دوم و سوم قرار گرفتهاستان

های خوزستان و کردستان در رتبه آزمایشگا  در رتبه آخر قرار گرفته است و استان 7۴/2سرانه 

 (.1۸ام قرار دارند )جدول هم و سیبیست و ن

 

 مراکز جامع توانبخشی پزشكی -3-2

سنجی، بخشی استان )شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنواییتعداد مراکز توان 

، با رشد  1397مرکز بود  که در سال  59۰برابر  1397سنجی و ارتوپدی فنی( در سال بینایی

درصد در بخش دولتی و  9یافته است. از این تعداد حدود افزایش مرکز  65۴درصدی به  ۸5/1۰

بخشی در (. میانگین سرانه مراکز توان17نمایند )جدول درصد در بخش خصوصی فعالیت می 91

تر مرکز پایین  7۸/6باشد. استان فارس با سرانه مرکز می 52/11هزار نفر جمعیت در کشور،  1۰۰

های کشور قرار گرفته است. استان البرز وپنجم در بین استانبیستاز میانگین کشوری و در رتبه 

جنوبی و های خراسانمرکز رتبه اول را به خود اختصاص داد  است و استان ۰5/2۸با سرانه 

مرکز دررتبه آخر  ۴۴/3ن هرمزگان با سرانه اند. استاگرفتهسوم قراردوم ورضوی در رتبهخراسان

ام قرار دارند شرقی در رتبه بیست و نهم و سیلرستان و آذربایجانیهااست و استانقرارگرفته

 (.1۸)جدول 

 

 ای )پرتونگاری(مراکز پزشكی هسته -3-3

درصدی  7/9مرکز بود  که با رشد  237برابر  1397ای استان در سال تعداد مراکز پزشکی هسته 

درصد در بخش دولتی و  3۴دود است. از این تعداد حمرکز افزایش یافته 26۰، به  139۸در سال 

ای (. میانگین سرانه مراکز پزشکی هسته17نمایند )جدولبخش خصوصی فعالیت میدرصد در 66

مرکز باالتر   ۸2/۴باشد. استان فارس با سرانه مرکز می ۰2/۴هزار نفر جمعیت در کشور،  1۰۰در 
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گرفته است. استان تهران با  های کشور قراراز میانگین کشوری و در رتبه سیزدهم در بین استان

های یزد و مازندران در رتبه مرکز رتبه اول را به خود اختصاص داد  است و استان 97/6سرانه 

رتبه آخر قرار گرفته است مرکز دربلوچستان با سرانه یکواند. استان سیستاندوم و سوم قرارگرفته

 (.1۸ام قرار دارند )جدول نهم و سیهای گلستان و آذربایجان شرقی در رتبه بیست و و استان

 

 هاداروخانه-3-4

 ۸۸/1با رشد  1397باب در سال  796های موجود در استان فارس از تعداد داروخانه 

درصد در بخش  ۸یافته است. از این تعداد حدود افزایش 139۸باب در سال  ۸11درصدی،  به 

(. میانگین سرانه داروخانه در 17ول نمایند )جددرصد در بخش خصوصی فعالیت می 92دولتی و 

داروخانه   ۴۸/1باشد. استان فارس با سرانه داروخانه می 37/1هزار نفر جمعیت در کشور،  1۰

های کشور قرار گرفته است. استان باالتر از میانگین کشوری و در رتبه هشتم در بین استان

های یزد و داد  است و استان داروخانه رتبه اول را به خود اختصاص ۰1/2تهران با سرانه 

داروخانه در رتبه آخر قرار  ۰9/۰اند. استان اردبیل با سرانه اصفهان در رتبه دوم و سوم قرار گرفته

 (.1۸ام قرار دارند )جدول های هرمزگان و مازندران در رتبه بیست و نهم و سیگرفته و استان

 

  درمانی استان فارس –مراکز تخصصی تشخیصی  -17جدول 

 شرح
درصد  139۸ 1397

 غیردولتی دولتی کل 2غیردولتی 1دولتی کل تغییرات کل

های  تشخیص آزمایشگا 
 پزشکی و ژنتیک 

3۴7 1۴6 2۰1 35۰ 
15۴ 

(۴۴%) 
196 

(56%) 
۸6/۰ 

 ۸5/1۰ 59۴ 6۰ 65۴ 5۰3 ۸7 59۰ بخشی پزشکیمراکز جامع توان

                                                

اسداران، شرکت نفت، نیروی انتظامی، آموزش و . شامل دانشگا  علوم پزشکی و سایر نهادهای عمومی از قبیل سپا  پ 1 

 باشد.پرورش، ارتش و ... می
، NGOشامل بخش خصوصی، خیریه، تأمین اجتماعی، سایر نهادهای عمومی از قبیل دانشگا  آزاد اسالمی، بنیاد شهید، .  2

 باشد.ها، شرکت دانش بنیان و ... میمراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آسایشگا 
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 شرح
درصد  139۸ 1397

 غیردولتی دولتی کل 2غیردولتی 1دولتی کل تغییرات کل

(9%) (91%) 

 26۰ 1۴5 92 237 ای مراکز پزشکی هسته
۸9 

(3۴ )% 
171 

(66 )% 
7/9 

 ۸11 717 79 796 داروخانه
6۴ 

(۸ )% 

7۴7 
(92 )% 

۸۸/1 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 1397درمانی کشور در سال  –مراکز تشخیصی  -18جدول 

 استان

سرانه 
آزمایشگا  به 

هزار نفر  1۰۰
 جمعیت

سرانه مراکز 
توانبخشی به 

هزار نفر  1۰۰
 جمعیت

سرانه مراکز پزشکی 
 1۰۰ای به هسته

 هزار نفر جمعیت

سرانه داروخانه به 
هزار نفر  1۰

 جمعیت

 1.37 ۴.۰2 11.52 6.53 کل کشور

 1.55 1.۸6 3.59 ۴.۴7 آذربایجان شرقی

 1.11 2.62 6.55 5.12 آذربایجان غربی

 ۰.۰9 ۴.5۰ ۸.22 ۴.5۸ اردبیل

 1.6۸ ۴.۸5 11.53 6.6۴ اصفهان

 1.57 ۴.۴7 2۸.۰5 6.32 البرز

 1.33 2.53 6.۴2 9.63 ایالم

 1.۰3 ۴.3۰ 6.7۸ 6.7۸ بوشهر

 2.۰1 6.97 15.72 ۸.۸۴ تهران

 1.۰2 ۴.23 7.33 13.21 چهارمحال و بختیاری

 1.11 ۴.۰2 27.39 ۴.77 خراسان جنوبی

 1.53 3.21 2۰.32 6.۴1 خراسان رضوی

 1.11 3.51 ۸.37 ۸.26 خراسان شمالی

 1.3۸ 1.99 9.56 3.97 خوزستان

 1.16 3.69 7.۸۴ 7.۰1 زنجان

 1.۰۴ 3.13 11.72 9.26 سمنان

 ۰.71 1.۰۰ 5.9۴ 5.39 سیستان و بلوچستان
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 استان

سرانه 
آزمایشگا  به 

هزار نفر  1۰۰
 جمعیت

سرانه مراکز 
توانبخشی به 

هزار نفر  1۰۰
 جمعیت

سرانه مراکز پزشکی 
 1۰۰ای به هسته

 هزار نفر جمعیت

سرانه داروخانه به 
هزار نفر  1۰

 جمعیت

 1.۴۸ ۴.۸2 6.7۸ 7.۰۰ فارس

 1.1۸ 3.9۰ 9.1۸ 7.19 قزوین

 1.25 3.71 1۴.25 ۴.۴5 قم

 1.۰۴ 2.13 ۸.35 3.11 کردستان

 1.۰۴ 2.۸3 7.۸3 6.2۰ کرمان

 1.39 ۴.15 9.71 6.۸۸ کرمانشا 

 1.۰6 ۴.36 11.72 1۰.۰۸ کهگیلویه و بویراحمد

 1.33 1.77 1۰.39 6.3۴ گلستان

 1.5۴ 3.6۴ 1۰.۰3 5.۸۰ گیالن

 1.1۸ 3.31 5.27 ۴.۸2 لرستان

 ۰.26 5.۰9 11.5۰ ۴.37 مازندران

 1.2۸ 3.6۴ 9.75 9.13 مرکزی

 ۰.67 2.۸5 3.۴۴ 2.7۴ هرمزگان

 1.27 3.۴6 ۸.35 7.16 همدان

 1.73 5.۸۰ 16.65 12.11 یزد

 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

 پایگاه انتقال خون -4

نفر بود  است که  22۴۸79در استان،  1397کنندگان جهت اهدا خون در سال  تعداد مراجعه

رسید  است. میزان اهدای خون نیز از  139۸سال  نفر در 211916درصدی، به  76/5با کاهش 

کیسه خون در سال  152۰16درصدی،  به  52/۴با کاهش  1397کیسه خون در سال  159213

، با کاهش  1397نفر در سال  152623رسید  است. تعداد مردان اهداء کنند  خون از  139۸

قابل تعداد زنان اهداء کاهش یافته است، در م 139۸نفر در سال  1۴5۰2۰درصدی به  9۸/۴

افزایش یافته  139۸نفر در سال  6996درصدی به  16/6، با رشد 1397نفر در  659۰کنند  از 
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درصد را مردان  95درصد زن و  5، حدود  139۸است. از تعداد کل اهداء کنندگان خون در سال 

، 1397ر سال نفر جمعیت در کشور د 1۰۰۰(. سرانه اهداء خون در 19اند )جدول تشکیل داد 

کیسه خون، باالتر از میانگین  11/32کیسه خون بود  است که استان فارس با  52/25معادل 

کیسه خون در  6۸/۴2کشوری و در رتبه چهارم در کشور قرار گرفته است. استان سمنان با سرانه 

اند. استان تههای مازندران و یزد در جایگا  دوم و سوم قرار داشجایگا  نخست قرار گرفته و استان

های همدان و خراسان شمالی در در جایگا  آخر قرار داشته و استان 2۴/16کردستان با سرانه 

 (.2۰اند )جدول ام در کشور قرار داشتهجایگا  بیست و نهم و سی

 

 کنندگان و میزان خون اهدایی به تفكیک جنسیتتعداد مراجعه -19جدول 

 سال
-تعداد مراجعه

 کنندگان

 ل اهداء خونمیزان ک

 )کیسه خون(

 میزان کل اهداء خون به تفکیک جنسیت

 زن مرد

1397 22۴۸79 159213 
152623 

(96%) 

659۰ 

(۴%) 

139۸ 211916 152۰16 
1۴5۰2۰ 

(95%) 

6996 

(5%) 

 16/6 -9۸/۴ -52/۴ -76/5 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 (1397مقایسه میزان اهداء خون به تفكیک استان ) -20ول جد

 )واحد خون(نفر جمعیت 1۰۰۰سرانه اهداء خون به  استان

 25.52 کل کشور

 23.7۰ آذربایجان شرقی

 23.33 آذربایجان غربی

 31.۴5 اردبیل

 2۴.53 اصفهان

 21.19 البرز

 23.57 ایالم
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 )واحد خون(نفر جمعیت 1۰۰۰سرانه اهداء خون به  استان

 26.5۸ بوشهر

 23.16 تهران

 23.31 یاریچهارمحال و بخت

 27.5۴ خراسان جنوبی

 22.6۸ خراسان رضوی

 19.36 خراسان شمالی

 23.21 خوزستان

 21.36 زنجان

 ۴2.6۸ سمنان

 23.۸۴ سیستان و بلوچستان

 32.11 فارس

 3۰.72 قزوین

 3۰.3۴ قم

 16.2۴ کردستان

 21.31 کرمان

 25.۴2 کرمانشاه

 25.۰2 کهگیلویه و بویراحمد

 2۴.6۸ گلستان

 32.۰۸ گیالن

 21.۴3 لرستان

 39.26 مازندران

 2۸.71 مرکزی

 3۰.51 هرمزگان

 2۰.92 همدان

 36.75 یزد

 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

 

 

 امید به زندگی-5
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را سنجش  هایی است که متوسط طول عمر افراد یک جامعهامید به زندگی از مهمترین شاخص

های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ....... است و کند. این شاخص برآیند مولفهمی

رود هایی است که انتظار مینماگر اصلی سالمت یک جامعه است. امید به زندگی متوسط سال

بک یک فرد در یک کشور زند  بماند. امید به زندگی به عوامل متعدد و متنوعی بستگی دارد. س

زندگی، بهداشت و سالمت، شرایط اقتصادی، نژاد، ژنتیک و جنسیت از مهمترین عوامل اثرگذار 

بر میزان این شاخص است. مرکز آمار ایران بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

گیری از آمارهای ثبتی دو مقطع مزبور، امید به زندگی کل و نیز با بهر  1395و  139۰های سال

نتایج این محاسبات را  3های یاد شد  محاسبه نمود  است. جدول ها را برای سالو استان کشور

شود امید به زندگی در بدو تولد مردان در مشاهد  می 2گونه که در جدول دهد. هماننشان می

است. در بهبود یافته 1395سال در سال  1/72به  139۰سال در سال  ۴/7۰استان فارس از 

است. در بین امید به زندگی مردان در استان از کل کشور کمتر بود  1395و  139۰های سال

به  139۰های کشور رتبه امید به زندگی مردان در استان از جایگا  بیست و دوم در سال استان

است. همچنین امید به زندگی در بدو تولد زنان در استان بهبود یافته1395جایگا  دهم در سال 

 139۰ است. در سالبهبود یافته 1395سال در سال  3/76به  139۰سال در سال  6/73فارس از 

است. در بین بیشتر بود  1395امید به زندگی زنان در استان از کل کشور کمتر ولی در سال 

به جایگا   139۰های کشور رتبه امید به زندگی زنان در استان از جایگا  شانزدهم در سال استان

 (.21است )جدول بهبود یافته1395هشتم در سال 

 

 امید به زندگی به تفكیک استان و جنس         واحد: سال-21جدول 

 استان
139۰ 1395 

 رتبه زن رتبه مرد زن مرد

 - 5/75 - 5/72 7۴ 5/71 کل کشور

 9 9/75 12 5/72 9/73 1/71 آذربایجان شرقی

 1۴ 3/76 ۸ 6/71 1/73 71 آذربایجان غربی

 17 6/75 1۴ 3/71 2/73 5/7۰ اردبیل

 7 77 3 73 7/73 9/7۰ اصفهان
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 استان
139۰ 1395 

 رتبه زن رتبه مرد زن مرد

 1 7۸ 1 ۴/7۴ 2/7۴ ۴/71 البرز

 26 72 3۰ 5/7۰ 72 ۴/7۰ ایالم

 22 5/73 27 71 ۴/7۴ ۴/71 بوشهر

 2 ۸/77 2 3/7۴ 3/7۴ 3/71 تهران

 2۸ 75 2۰ 2/7۰ 1/72 ۸/69 چهارمحال و بختیاری

 23 9/73 2۴ ۸/7۰ 9/7۰ 6/6۸ خراسان جنوبی

 1۰ 2/76 1۰ 1/72 73 2/7۰ اسان رضویخر

 3۰ 6/72 29 ۸/69 1/72 6/69 خراسان شمالی

 17 9/73 2۴ 3/71 7/73 2/71 خوزستان

 ۴ ۸/75 13 2/73 5/7۴ 5/71 زنجان

 ۴ 1/76 11 2/73 7/72 7۰ سمنان

 31 2/69 31 7/65 5/69 2/67 سیستان و بلوچستان

 1۰ 3/76 ۸ 1/72 6/73 ۴/7۰ فارس

 13 3/75 17 ۸/71 ۸/73 9/7۰ قزوین

 15 6/75 1۴ 5/71 7/7۴ ۸/71 قم

 25 1/7۴ 23 6/7۰ ۸/7۰ 1/6۸ کردستان

 16 5/75 19 ۴/71 7/73 9/7۰ کرمان

 27 3/75 17 ۴/7۰ ۴/72 ۸/7۰ کرمانشا 

 19 1/73 2۸ 2/71 ۴/73 1/71 کهگیلویه و بویراحمد

 23 2/7۴ 22 ۸/7۰ ۴/7۴ 72 گلستان

 1۰ 5/76 7 1/72 7/7۴ 3/72 گیالن

 21 5/7۴ 21 1/71 9/72 9/7۰ لرستان

 3 77 3 5/73 6/7۴ ۸/71 مازندران

 ۸ 7/76 5 9/72 9/73 1/71 مرکزی

 29 7/73 26 9/69 9/71 7/69 هرمزگان

 19 6/75 1۴ 2/71 5/73 ۸/7۰ همدان

 ۴ 7/76 5 2/73 7/73 9/7۰ یزد

 مأخذ: مرکز آمار ایران
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 اجتماعی بهزیستی و تأمین

رخورداری از خدمات تأمین اجتماعی حقی است همگانی و بر اساس قهانون اساسهی دولهت ب  

ههای مربهوط بهه فعالیتتک افراد جامعه اقدام نمایهد. موظف است نسبت به تأمین آن برای تک

ای توسط سازمان هها و و بیمه تأمین اجتماعی در قالب خدمات حمایتی )غیربیمه ای(بهزیستی و 

هایی که وظیفه ارائهه خهدمات ترین دستگا عمد  کز متعدد دولتی و غیردولتی انجام می گیرد.مرا

امام خمینی، ادار  کهل  کل بهزیستی، ادار  کل کمیته امداددارند، ادار تأمین اجتماعی را به عهد 

اعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ادار  کل تامین اجتمهاعی، بیمهه شهدگان صهندوق بیمهه اجتمه

کشاورزان، روستائیان و عشایر، بیمه سالمت و مدیریت بازنشستگی اسهتان مهی باشهد. در ادامهه 

 موردبررسی قرار خواهند گرفت. 139۸های یاد شد  در سال عملکرد دستگا 

 

 اداره کل بهزیستی استان فارس -1

 خدمت گیرندگان-1-1

اجتمهاعی، کهارآموزی و بهازپروریاتاجتماعی، خهدمخدماتتوان بهبهزیستی را میوظایف سازمان

تشهریح هرکهدام از ادامهه بههکهرد کهه درفرهنگی و پیشگیری تقسیمبخشی، خدماتتوانخدمات

شود. در ابتدا جایگا  ادار  کل بهزیسهتی اسهتان در کشهور و سههم مییادشد  پرداخته هایبخش

تعداد کهل  ر خواهد گرفت. ، مورد بررسی قرا139۸سال ویان دردادن مددجپوششاستان در تحت

قبل از رشهد مقایسه باسالدر 139۸فارس درسال زیستی استانبهکلپوشش ادار مددجویان تحت

پوشهش خانوار تحهت، تعداد مددجویان و اعضای139۸است. در سال بود درصدی برخوردار 2۸/6

شهد داشهته اسهت درصهد ر 7۴/13درصد رشد و تعداد سالمندان خانوارهای مددجویان نیز  3۴/13

 (.1)جدول 

 

 خدمت گیرندگان اداره کل بهزیستی استان )نفر( -1جدول 

 درصد تغییرات 139۸ 1397 شاخص

 2۸/6 17553۰ 165153 مددجویان تحت پوشش
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 درصد تغییرات 139۸ 1397 شاخص

 3۴/1۴ 39۴173 3۴۴727 مددجویان و اعضای خانوار تحت پوشش

 7۴/13 5529۸ ۴۸62۰ سالمندان خانوارهای مددجویان
  139۸آماری سازمان بهزیستی کشور  مأخذ: سالنامه

  

، سهم استان از مددجویان تحت پوشش در کشور 1397گردد، در سال گونه که مالحظه میهمان

نفر مددجوی تحهت پوشهش سهازمان  251۰69۰که از  مجموع درصد بود  است به طوری 99/6

ارس بهود  اسهت. نفر مددجو تحت پوشش ادار  کل بهزیستی استان ف 165153بهزیستی کشور، 

 2۸/6نفر رسهید  اسهت و رشهد  17553۰، تعداد مددجویان تحت پوشش استان به 139۸در سال 

درصدی داشته است، با این حال سهم استان از تعداد کل مددجویان در کشهور نسهبت بهه سهال 

دهند  این است که میزان رشد درصد رسید  است. که این نشان ۸3/۴، کاهش یافته و به  1397

، بیشتر از میزان رشهد اسهتان بهود  اسهت و بها 139۸و  1397های دجویان در کشور طی سالمد

درصهد کهاهش  16/2درصدی در استان، سهم استان از مددجویان در کشور  2۸/6وجود افزایش 

، 1397نفر مددجو و اعضای خهانوار تحهت پوشهش در کشهور در سهال  5935۴19یافته است. از 

اند که نوار تحت پوشش ادار  کل بهزیستی استان فارس قرار داشتهمددجو و اعضای خا 3۴۴727

مددجو و اعضای خانوار تحهت  6۴56931، از  139۸درصد بود  است. در سال  6۴/6سهم استان 

درصد از کل  1/6اند، که معادل نفر تحت پوشش بهزیستی استان بود  39۴173پوشش در کشور 

درصدی سهم استان در تحت پوشهش  5۴/۰د  کاهش باشد، که نشان دهنافراد تحت پوشش می

باشد.  سههم اسهتان در کشور می 139۸قرار دادن مددجویان و افراد خانوار تحت پوشش در سال 

درصهد  76/7، از تحت پوشش قرار دادن سالمندان خانوارهای مددجویان در کشور، 1397در سال 

 (.2سید  است )جدول ر 139۸درصد در سال  7درصدی به حدود  75/۰که با کاهش 

 

 سهم استان از خدمت گیرندگان سازمان بهزیستی کشور )نفر( -2جدول 

 شاخص
سهم  139۸ 1397

 استان
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
سهم 
 استان

 استان کشور استان کشور

 -16/2 ۸3/۴ 99/6 17553۰ 363296۴ 165153 251۰69۰مددجویان تحت 
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 شاخص
سهم  139۸ 1397

 استان
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
سهم 
 استان

 استان کشور استان کشور

 پوشش

مددجویان و اعضای 
 نوار تحت پوششخا

5935۴19 3۴۴727 6۴56931 39۴173 6۴/6 1/6 5۴/۰- 

سالمندان خانوارهای 
 مددجویان

71256۸ ۴۸62۰ 7۸۸۸۸7 5529۸ 
76/7 

 
۰1/7 59/69- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

  کهل بهزیسهتی اسهتان از تعداد خانوارهای مستمری بگیر تحت پوشهش معاونهت اجتمهاعی ادار

افزایش یافتهه  139۸خانوار در سال  13۸1۰درصد رشد، به  ۰5/2با  1397خانوار در سال  13533

 1397ههای است. تعداد خانوارهای مستمری بگیر تحت پوشش معاونت توانبخشی در فاصله سال

 (.3دول درصد افزایش یافته است )ج 37/13درصد و در بخش روانی مزمن  ۴2/17،  139۸و 

 

 تعداد خانوارهای مستمری بگیر اداره کل بهزیستی -3جدول 

 سال
معاونت 

 اجتماعی

 معاونت توانبخشی

 روانی مزمن روانی ترخیص از مرکز توانبخشی

1397 13533 6123۰ ۰ 123۴ 

139۸ 13۸1۰ 71۸96 ۰ 1399 

 37/13 ۰ ۴2/17 ۰5/2 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸تی کشور مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیس

 

 خدمات اجتماعی -1-2 

ای است که به منظور کمک بهه تهأمین حهداقل ای از خدمات غیربیمهخدمات اجتماعی، مجموعه

شهود. از جملهه مراکهز خهدمات درآمد و نیازمنهد جامعهه، ارائهه مهیهای کمنیازهای اساسی گرو 

کند مراکهز نگههداری کودکهان یستی فعالیت میاجتماعی که تحت پوشش معاونت اجتماعی بهز

تعهداد مراکهز  باشهند. هها مهیهای اجتماعی و مهدکودکگیری از آسیبسرپرست، مراکز پیشبی

 32درصهدی بهه  52/1۸، بها افهزایش 1397مرکز در سهال  27سرپرست از نگهداری کودکان بی
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بها رشهد  1397نفر در سال  ۴99افزایش یافته و تعداد افراد تحت پوشش از  139۸مرکز در سال 

های اجتمهاعی از افزایش یافته است. تعداد مراکز آسیب 139۸نفر در سال  5۴6درصدی به  ۴2/9

کاهش یافته است، با  139۸مرکز در سال  5۴درصدی، به  2۸، با کاهش 1397مرکز در سال  75

یش از دو برابهر مرکهزی، بهه به 26این حال تعداد افراد تحت پوشش این مراکز برخالف کاهش 

درصدی را تجربه کرد  است . شاخص دیگر مههدهای کهودک اسهت.  111افزایش یافته و رشد 

کهاهش یافتهه،  139۸مهد در سال  1۰7۰به  1397مهد در سال  1۰75تعداد مهدهای کودک از 

درصدی تعداد مهدهای کودک، تعداد افراد تحت پوشش ایهن مراکهز رشهد  ۴7/۰علیرغم کاهش 

افهزایش  139۸نفهر در سهال  3791۰، بهه  1397نفر در سال  36653داشته و از  درصدی ۴3/3

سرپرست و نیازمنهد ، حمایت از خانوارهای بی1397در مقایسه با سال  139۸یافته است. در سال 

درصهد و خهدمات برنامهه جوانهان و نوجوانهان  31ای حهدود درصد، آموزش فنی و حرفه ۸5/3۸

 (. ۴است )جدول درصد افزایش یافته  77/۸37
 

 

مراکز )دولتی و غیردولتی( تحت پوشش معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی و افراد  -4جدول 

 نفر( -خدمت گیرنده   )تعداد

 نام مراکز
 درصد تغییرات 139۸ 1397

 گیرندگانخدمت مراکز گیرندگانخدمت مراکز گیرندگانخدمت مراکز 

نگهداری کودکان 
  1سرپرستبی

27 499 32 546 52/18 42/9 

 06/111 -28 56881 54 26950 75 2های اجتماعی آسیب

 43/3 -47/0 37910 1070 36653 1075 مهدهای کودک

 85/38 77/76 32368 175 23312 99حمایت از خانوارهای 

                                                
 باشند.ر شامل کودکان تحت سرپرستی در مراقبت در خانه میاین آما.  1
دیده اجتماعی،خانه سالمت، ساماندهی کودکان خیابانی، شامل فعالیت واحدهای بازپروری زنان و دختران آسیب .2

سرای های فردی، خانوادگی و اجتماعی، مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق، مهمانمداخله در بحران

شامل اطالعات پایگاه خدمات اجتماعی،اسكان  1390سال  ازکه  ،باشدکودک و طرح تلفن کودک میسالمت 

موقت، خدمات سیار اورژانس اجتماعی و خط تلفن اورژانس اجتماعی، حمایت از مبتالیان به اختالل هویت جنسی 

 باشند.غیردولتی می این مراکزهمچنین  باشد.نیز می
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 نام مراکز
 درصد تغییرات 139۸ 1397

 گیرندگانخدمت مراکز گیرندگانخدمت مراکز گیرندگانخدمت مراکز 

 سرپرست و نیازمندبی

 06/31 --- 633 --- 483 6 ایآموزش فنی و حرفه

خدمات برنامه جوانان و 
 واناننوج

26 421 --- 3948 --- 77/837 

یف چهارم تا ششم( و کل بهزیستی استان )رد)ردیف اول تا سوم(، ادار  139۸ر مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشو
 کنند محاسبات تهیه

 

درصد از مددجویان دارای پروند  اجتماعی  ۴7/۴، 1397گردد، در سال گونه که مالحظه میهمان

بهه  139۸اند، کهه ایهن سههم در سهال تحت پوشش بهزیستی استان فارس قرار داشتهدر کشور 

افزایش یافته  5۴/۰درصد افزایش یافته است. تغییرات سهم استانی طی دور  زمانی فوق  5حدود 

است. تعداد فرزندان تحت سرپرستی ادار  کل بهزیستی اسهتان )مجمهوع فرزنهدان در خهانواد  و 

کودک تحت  1112، 139۸در دسترس نبود  است، ولی در سال  1397ر سال فرزندان در خانه(، د

کل کودکان تحت سرپرستی سهازمان  35/۴اند که این رقم سرپرستی بهزیستی استان قرار داشته

بهزیستی در کشور را شامل شهد  اسهت. سههم اسهتان در شهاخص کودکهان خهدمت گیرنهد  از 

 139۸درصهد در سهال  7۴/5، بهه 1397سهال درصهد در  5/5مهدهای کودک در کل کشهور، از 

درصد افزایش یافتهه اسهت.   2۴/۰افزایش یافته است. تغییرات سهم استانی طی دور  زمانی فوق 

درصهد در  ۰5/1۰های اجتماعی در کشور،  از حدود سهم استان از خدمت گیرندگان مراکز آسیب

 (.5ت )جدول افزایش یافته اس 139۸درصد در سال  ۰۸/12به حدود  1397سال 

 

 گیرندگان مراکز خدمات اجتماعی )نفر(مقایسه کشوری خدمت -5جدول 

 شاخص
سهم  139۸ 1397

 استان
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
سهم 
 استانی

 استان کشور استان کشور

مددجویان دارای 

 پروند  اجتماعی
579226 27۴32 63۴13۰ 31762 ۴7/۴ ۰1/5 5۴/۰ 
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 ت تهیه کنند و محاسبا 139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 
 

وضعیت استان با میانگین کشور در چند شاخص مرتبط با حوز  مورد مقایسه قرار گرفته و جایگا  

          تعهداد مراکهز نگههداری از کودکهان ههای ههای کشهور در شهاخصو رتبه استان در بین اسهتان

 یاجتماع یهابیآسشد  در مراکز  رشیتعداد افراد پذ، سرپرستیسرپرست به تعداد کودکان ببی

نسبت تعداد مراکز ارائهه دهنهد  خهدمات اجتمهاعی شههری در ی و ستیتحت پوشش سازمان بهز

میهانگین  تعیهین گردیهد  اسهت.  های اجتماعی به تعداد افراد دارای آسیب اجتماعیبخش آسیب

-سرپرسهت بهه تعهداد کودکهان بهیکشوری شاخص نسبت تعداد مراکز نگهداری از کودکان بهی

درصد بود  است. در مقایسه کشوری، شاخص نسبت تعهداد مراکهز  6/2، 139۸ت در سال سرپرس

درصد بهود  اسهت کهه  ۸۸/2، برابر 139۸سرپرست استان فارس در سال نگهداری از کودکان بی

درصد رتبه  5۴/۴رتبه شانزدهم در کشور را به خود اختصاص داد  است. استان گلستان با ضریب 

های خراسان جنوبی و مازندران در رتبه دوم و سوم قهرار باشد و استانا مینخست را در کشور دار

درصد در جایگا  آخر در کشور قرار داشهته  19/1اند. استان کهگیلویه و بویراحمد با شاخص گرفته

 (. 6اند )جدول ام قرار گرفتههای قزوین و لرستان در رتبه بیست و نهم و سیو استان
 
 

                                                
 .باشدمی خانه در مراقبت و خانواد  در مراقبت در  سرپرستی حتت کودکان مجموع شامل.  1

های فردی، خانوادگی و اجتماعی؛ مداخله در خانواد  به منظور های مراکز مداخله در بحران. آمار مراکز در این شاخص شامل فعالیت 2

س اجتماعی، خانه سالمت، حمایت از مبتالیان به کاهش طالق، پایگا  خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی، خدمات سیار اورژان
اجتماعی  –های روانی دید ، خانه امن دولتی و غیردولتی، مرکز حمایتاختالل هویت جنسی، مرکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب

دید  اجتماعی وانمندسازی زنان آسیبدختران و خانواد ، مرکز حمایتی آموزشی کودک و نوجوان و مراکز غیردولتی و غیراقامتی حمایت و ت
 باشد.می

فرزندان تحت 

 1ی سازمانسرپرست
261۸2 --- 2553۸ 1112 --- 35/۴ --- 

گیرند  کودکان خدمت

 از مهدهای کودک
66672۴ 36653 66۰997 3791۰ 5/5 7۴/5 2۴/۰ 

گیرندگان مراکز خدمت

 2های اجتماعیآسیب
۸1۸۰1۴ ۸2226 9۴539۴ 11۴2۰9 ۰5/1۰ ۰۸/12 ۰3/2 
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                د مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست به تعداد کودکان نسبت تعدا -6جدول 

 (1398)درصد( ) سرپرستیب
 رتبه شاخص کودکان بی سرپرست استان

 ×× 6/2 کل کشور

 2۸ 36/1 آذربایجان شرقی

 17 72/2 آذربایجان غربی

 7 63/3 اردبیل

 ۴ ۸۴/3 اصفهان

 11 3/3 البرز

 1۴ ۰۸/3 ایالم

 27 6۴/1 بوشهر

 1۸ 61/2 تهران

 2۴ ۸5/1 چهارمحال و بختیاری

 2 ۴5/۴ خراسان جنوبی

 2۰ 5/2 خراسان رضوی

 22 15/2 خراسان شمالی

 21 ۴7/2 خوزستان

 26 66/1 زنجان

 9 37/3 سمنان

 15 97/2 سیستان و بلوچستان

 16 ۸۸/2 فارس

 29 33/1 قزوین

 13 19/3 قم

 5 73/3 کردستان

 23 2 کرمان

 12 23/3 کرمانشا 

 31 19/1 کهگیلویه و بویراحمد

 1 5۴/۴ گلستان

 1۰ 36/3 گیالن

 3۰ 27/1 لرستان

 3 ۸۸/3 مازندران

 19 53/2 مرکزی

 25 77/1 هرمزگان
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 رتبه شاخص کودکان بی سرپرست استان

 7 63/3 همدان

 6 6۴/3 یزد

 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی 

 

در  139۸های اجتماعی تحت پوشش بهزیسهتی در سهال شد  در مراکز آسیبتعداد افراد پذیرش 

اند نفر در استان فارس پذیرش شد  11۴2۰9نفر بود  است، که از این تعداد  9۴539۴کل کشور، 

نفر افهراد  13۴217و استان رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داد  است.  استان مازندران با 

را در کشور به خود اختصاص داد  است. استان کهگیلویه و بویراحمد بها پذیرش شد  جایگا  اول 

ترین میزان پذیرش را در کشور به خود اختصاص داد  است. با توجه بهه نفر پذیرش، پایین ۴211

تواند ها یکسان نیست، بنابراین این شاخص به صورت خام و به تنهایی نمیاین که جمعیت استان

ههای هها یها عملکهرد معاونهت اجتمهاعی ادار های اجتماعی در اسهتاننشان دهند  میزان آسیب

ها در پذیرش افراد واجد شرایط باشد ولی به طور کلی این شاخص منفهی اسهت. بهزیستی استان

اگر آمار تعداد واجدین شرایط دریافت خدمات در دسترس بود از نسبت افراد پذیرش شد  به افراد 

 (. 7ها در این شاخص وجود داشت )جدول یابی عملکرد استانواجد شرایط پذیرش، امکان ارز

 

تحت پوشش سازمان  یاجتماع یهابیشده در مراکز آس رشیتعداد افراد پذ -7جدول

 (1398ی )ستیبهز

 رتبه شاخص تعداد آسیب دیدگان اجتماعی استان

 ×× 9۴539۴ کل کشور

 7 33361 آذربایجان شرقی

 1۸ 2۰2۰1 آذربایجان غربی

 17 21۴96 یلاردب

 9 3132۰ اصفهان

 15 23۸1۴ البرز

 26 ۸۸6۰ ایالم

 2۰ 1612۴ بوشهر

 3 ۸2261 تهران

 3۰ ۴773 چهارمحال و بختیاری
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 رتبه شاخص تعداد آسیب دیدگان اجتماعی استان

 13 25۸65 خراسان جنوبی

 ۴ 75۴1۸ خراسان رضوی

 27 7۴59 خراسان شمالی

 11 29۰52 خوزستان

 23 12۰۸۴ زنجان

 2۸ 6۰71 سمنان

 1۴ 2۴۰65 سیستان و بلوچستان

 2 11۴2۰9 فارس

 6 3۸373 قزوین

 22 133۰6 قم

 29 ۴۸17 کردستان

 12 2657۸ کرمان

 1۰ 3۰5۰۴ کرمانشا 

 31 ۴211 کهگیلویه و بویراحمد

 19 19۴61 گلستان

 ۸ 33۰۰1 گیالن

 25 979۰ لرستان

 1 13۴217 مازندران

 16 2277۸ مرکزی

 2۴ 1۰936 هرمزگان

 5 ۴6۴5۰ همدان

 21 1۴539 یزد

 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی 

 

شاخص مهم دیگر این بخش، نسبت تعداد مراکز ارائه دهند  خدمات اجتماعی شهری در بخهش 

باشهد. میهانگین کشهوری ایهن های اجتماعی مهیهای اجتماعی به تعداد افراد دارای آسیبآسیب

دیهد  بهود  اسهت. اسهتان نفر جمعیت آسهیب 1۰۰مرکز در  1۸/۰ل ، معاد139۸شاخص در سال 

دیهد ، در جایگها  بسهیار پهایین و در نفر فرد آسیب 1۰۰مرکز به ازای هر  ۰9/۰فارس با شاخص 

مرکز بهه ازای  ۰۴/1رتبه بیست و هشتم در کشور قرار گرفته است. استان کردستان با دارا بودن 

ههای در جایگها  نخسهت در کشهور قهرار گرفتهه و اسهتاندید  پذیرش شهد  نفر آسیب 1۰۰هر 
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انهد. اسهتان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمهد در جایگها  دوم و سهوم قهرار گرفتهه

نفر در جایگها  آخهر در کشهور قهرار داشهته و  1۰۰مرکز به ازای هر  ۰5/۰مازندران با دارا بودن 

 (.۸اند )جدول ام در کشور قرار گرفتهنهم و سیهای همدان و قزوین در جایگا  بیست و استان

 
در بخش آسیب های  نسبت تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعی شهری -8جدول   

 (1398)درصد( ) اجتماعی به تعداد افراد دارای آسیب اجتماعی

 رتبه های اجتماعیشاخص آسیب استان

 ×× 1۸/۰ کل کشور

 16 25/۰ آذربایجان شرقی

 15 26/۰ آذربایجان غربی

 23 17/۰ اردبیل

 17 2۴/۰ اصفهان

 26 13/۰ البرز

 7 ۴1/۰ ایالم

 1۴ 2۸/۰ بوشهر

 25 1۴/۰ تهران

 2 ۸۴/۰ چهارمحال و بختیاری

 1۸ 22/۰ خراسان جنوبی

 27 12/۰ خراسان رضوی

 ۴ 51/۰ خراسان شمالی

 ۸ 37/۰ خوزستان

 21 19/۰ زنجان

 9 35/۰ سمنان

 1۰ 32/۰ سیستان و بلوچستان

 2۸ ۰9/۰ فارس

 3۰ ۰9/۰ قزوین

 2۴ 17/۰ قم

 1 ۰۴/1 کردستان

 13 29/۰ کرمان

 19 19/۰ کرمانشا 

 3 6۴/۰ کهگیلویه و بویراحمد

 11 32/۰ گلستان

https://d.docs.live.net/AppData/Local/ebrahimi.m/Desktop/گزارش%2098-%20فارس/بهزیستی%20و%20تأمین%20اجتماعی/NE_Jeefo_V2.xlsx#'فصل 16- بهزیستی'!A1
https://d.docs.live.net/AppData/Local/ebrahimi.m/Desktop/گزارش%2098-%20فارس/بهزیستی%20و%20تأمین%20اجتماعی/NE_Jeefo_V2.xlsx#'فصل 16- بهزیستی'!A1
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 رتبه های اجتماعیشاخص آسیب استان

 22 1۸/۰ گیالن

 5 ۴۸/۰ لرستان

 31 ۰5/۰ مازندران

 2۰ 19/۰ مرکزی

 6 ۴۸/۰ هرمزگان

 29 ۰9/۰ همدان

 12 3۰/۰ یزد
 

 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی 
 
 

 25درصدی بهه  ۰9/9۴، با کاهش شدید 1397خانوار در سال  ۴23شاخص مددکاری اجتماعی از 

کلینیهک در اسهتان در  16رسید  است. تعداد کلینیک مددکاری اجتماعی از  139۸خانوار در سال 

رسید  اسهت. در بهاز  زمهانی  139۸سال کلینیک در 15درصدی به  25/6کاهش ، با 1397سال 

یافته ولی خدمات فرزندخواندگی درصد کاهش 6/12خواندگی دائم تعداد خدمات فرزند 9۸-1397

 (.9مورد رسید  است )جدول  2۴درصدی به  6۰مورد، با افزایش  15در قالب امین موقت از 

 

 خدمات اجتماعی ارائه شده در استان  -9جدول 

 درصد تغییرات  139۸ 1397 واحد شاخص

 -۰9/9۴ 25 ۴23 خانوار خدمات مددکاری اجتماعی

 -25/6 15 16 کلینیک ی اجتماعیمددکار کلینیک

 -6/12 111 127 نفر خدمت فرزندخواندگی )دائم(

 6۰ 2۴ 15 نفر خدمت فرزندخواندگی )امین موقت(

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

درصد  ۴7/2سهم استان از تعداد خانوارهای تحت پوشش خدمات مددکاری اجتماعی در کشور از 

رسید  است. سهم استان از تعهداد  139۸در سال  27/۰درصدی به  2/2، با کاهش 1397در سال 

درصهدی بهه  1۸/۰، بها کهاهش 1397درصد در سال  ۸1/2کلینیک مددکاری اجتماعی در کشور 

درصد رسید  است. سهم استان در خدمت فرزندخواندگی دائم در کشهور در فاصهله زمهانی  63/2
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درصد کاهش یافته است، ولی در خدمت فرزندخواندگی در قالب امهین موقهت  96/۰، 9۸-1397

 (. 1۰درصد افزایش یافته است )جدول  23/1

 

 مقایسه خدمات اجتماعی ارائه شده در استان و کشور  -10جدول 

 واحد خدمت
سهم  139۸ 1397

استان 
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
 ستانا کشور استان کشور سهم استانی 

خدمات مددکاری 
 اجتماعی

 -2۰/2 27/۰ ۴7/2 25 9259 ۴23 17123 خانوار

مددکاری  کلینیک
 اجتماعی

 -1۸/۰ 63/2 ۸1/2 15 571 16 57۰ کلینیک

خدمت فرزندخواندگی 
 )دائم(

 -96/۰ 61/6 57/7 111 1679 127 167۸ نفر

 خدمت فرزندخواندگی 
 )امین موقت(

 23/1 53/3 3۰/2 2۴ 679 15 651 نفر

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

 خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی -1-3

شود که برای جلوگیری از بروز و یا گسهترش گیری به مجموعه تدابیری اطالق میخدمات پیش

ئهه دهنهد  خهدمات گیهرد. تعهداد مراکهز اراای خاص در یک مجموعه ویهژ ، صهورت مهیپدید 

بهدون  139۸تها  1397های اجتماعی در فاصله زمانی گیری از آسیبکارآموزی، بازپروری و پیش

درصهد افهزایش داشهته اسهت. در سهال  9/3۸ماند  است، ولی تعداد خدمت گیرندگان تغییر باقی

صهد در 57/69، تعداد خدمت گیرندگان مراکز مداخله در خانواد  به منظور کهاهش طهالق 139۸

نفر رسید  است. تعداد خدمت گیرندگان مراکهز مداخلهه  21۸3۴نفر به  12۸76افزایش یافته و از 

نفهر در سهال  1۰59۰درصد رشد داشهته و از  66/23های فردی، خانوادگی و اجتماعی در بحران

گیرندگان مراکهز حمایهت و افزایش یافته است. تعداد خدمت 139۸نفر در سال  13۰96به  1397

 139۸نفر در سهال  3۰به  1397نفر در سال  2۸دید  اجتماعی از وری زنان و دختران آسیببازپر

ههای درصد رشد داشته است. تعداد خدمت گیرندگان مرکز روزانه حمایهت  1۴/7افزایش یافته و 
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افهزایش  139۸نفر در سهال  16۰به  1397نفر در سال  ۸9اجتماعی دختران و خانواد  از  -روانی

مهورد در سهال  27۴51درصد رشد داشته است. خدمات سیار اورژانس اجتماعی از  7۸/79یافته و 

 139۸افزایش یافته است. در سال  139۸مورد در سال  ۴3۸2۸درصدی به  66/59با رشد  1397

درصد افزایش یافته اسهت.  ۰9/33در مقایسه با سال قبل، خدمت گیرندگان خط تلفن کودک نیز 

مت گیرندگان برخی از مراکز کاهش یافته است. تعداد خدمت گیرنهدگان ، تعداد خد139۸در سال 

 21درصهد، خانهه امهن  93/15درصد، مرکز توانمندسازی کودکان خیابهانی  ۰9/26خانه سالمت 

درصد کاهش یافته و خدمت گیرندگان مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواد  با کهاهش شهدید 

 (.11درصدی مواجه بود  است. )جدول  2۸/۴2

 

های اجتماعی گیری از آسیبمراکز ارائه دهنده خدمات کارآموزی، بازپروری و پیش -11جدول 

 و خدمت گیرندگان

 نام مرکز

 تعداد خدمت گیرندگان تعداد مراکز

1397 139۸ 
درصد 
 تغییرات

1397 139۸ 
درصد 
 تغییرات

 9/3۸ 11۴2۰9 ۸2226 ۰ 1۰۸ 1۰۸ جمع کل

کاهش مداخله در خانواد  به منظور 
 طالق

16 16 ۰ 12۸76 21۸3۴ 57/69 

های فردی، مداخله در بحران
 خانوادگی و اجتماعی

23 23 ۰ 1۰59۰ 13۰96 66/23 

مرکز حمایت و بازپروری زنان و 
 دید  اجتماعیدختران آسیب

1 1 ۰ 2۸ 3۰ 1۴/7 

 -۰9/26 17 23 ۰ 1 1 خانه سالمت

 -93/15 55۴ 659 ۰ 2 2 مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی

 --- --- 265 ۴5/25 69 55 1های همیار زنانگرو 

 -۰۸/21 131 166 ۰ 1 1 خانه امن

پایگا  خدمات اجتماعی )شناسایی 
 شد (

--- --- ۰ 577۴ 6766 1۸/17 

                                                
ها در ستون تعداد مراکز درج شد  است و این تعداد در سرجمع مراکز محاسبه های همیار زنان، تعداد گرو . در ستون گرو  1

 نشد  است.
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 نام مرکز

 تعداد خدمت گیرندگان تعداد مراکز

1397 139۸ 
درصد 
 تغییرات

1397 139۸ 
درصد 
 تغییرات

پایگا  خدمات اجتماعی )تشکیل 
 پروند (

7 7 ۰ 21۸۴ 17۰5 93/21- 

مرکز حمایتی آموزشی کودک و 
 خانواد  

2 2 ۰ 395 22۸ 2۸/۴2- 

اجتماعی  -های روانیمرکز حمایت
 دختران و خانواد  )روزانه(

1 1 ۰ ۸9 16۰ 7۸/79 

خط تلفن اورژانس اجتماعی 
 های مرتبط()تماس

23 23 ۰ 2۴۴91 32596 ۰9/33 

 66/59 ۴3۸2۸ 27۴51 ۰ 31 31 خدمات سیار اورژانس اجتماعی

حمایت از مبتالیان به اختالل 
 هویت جنسی

1 1 ۰ 33 31 ۰6/6- 

مراکز غیردولتی و غیراقامتی 
حمایت و توانمندسازی زنان 

 دید  اجتماعی )را  نوین(آسیب

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰9/33 32596 2۴۴91 ۰ 22 22 خط تلفن کودک
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

های اجتمهاعی در گیری از آسیبروری و پیشتعداد کل مراکز ارائه دهند  خدمات کارآموزی، بازپ

، از تعداد کهل مراکهز 139۸ثابت بود  است، سهم استان در سال  1397-9۸های استان طی سال

  26/6ههای اجتمهاعی در کشهور گیری از آسهیبارائه دهند  خدمات کارآموزی، بازپروری و پیش

کشهور بهه منظهور کهاهش طهالق  درصد بود  است. سهم استان از مراکز مداخله در خهانواد  در

 57/6ههای فهردی، خهانوادگی و اجتمهاعی درصد، از تعداد کل مراکز مداخلهه در بحهران ۴3/11

 ۴5/6درصد، از مراکز توانمندسهازی کودکهان خیابهانی  33/3درصد، از تعداد مراکز خانه سالمت 

راکز حمایتی آموزشی درصد، از م 9۴/2درصد، از پایگا  خدمات اجتماعی  7/3درصد، از خانه امن 

 26/5اجتماعی دختهران و خهانواد   -درصد، از مراکز روزانه حمایت روانی 17/3کودک و خانواد  

درصد، از خدمات سهیار اورژانهس اجتمهاعی  57/6درصد، از تعداد خطوط تلفن اورژانس اجتماعی 

 1397سهال در مقایسهه بها  139۸باشد. تغییرات سهم اسهتان در سهال درصد در کشور می 9۴/6
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درصهدی مراکهز ارائهد  دهنهد   ۰2/۰بسیار ناچیز بود  است، به طوری که به استثنای  افهزایش 

-مهی 1397نسبت بهه  139۸خدمات در استان که ناشی از کاهش تعداد مراکز در کشور در سال 

درصدی سهم استان در شاخص مراکز مداخله در خانواد  به منظور کهاهش  76/۰باشد و افزایش 

  (.12ها سهم استان تغییری نداشته است )جدول در سایر شاخص طالق،

 

های گیری از آسیبمقایسه مراکز ارائه دهنده خدمات کارآموزی، بازپروری و پیش -12جدول 

 اجتماعی در کشور و استان

 نام مرکز

1397 139۸ 

تغییرات سهم 
 استانی

 تعداد مراکز تعداد مراکز

 استان کشور
سهم 
 استان

 استان کشور
سهم 
 استان

 ۰2/۰ 26/6 1۰۸ 1726 2۴/6 1۰۸ 1731 جمع کل
مداخله در خانواد  به منظور کاهش 

 طالق

15۰ 16 67/1۰ 1۴۰ 16 ۴3/11 76/۰ 

های فردی، مداخله در بحران
 خانوادگی و اجتماعی

35۰ 23 57/6 35۰ 23 57/6 ۰ 

مرکز حمایت و بازپروری زنان و 
 دید  اجتماعیدختران آسیب

27 1 7/3 27 1 7/3 ۰ 

 ۰ 33/3 1 3۰ 33/3 1 3۰ خانه سالمت

 ۰ ۴5/6 2 31 ۴5/6 2 31 مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی

  7/3 1 27 ۸5/3 1 26 خانه امن

 ۰ 9۴/2 7 23۸ 9۴/2 7 23۸ پایگا  خدمات اجتماعی 

مرکز حمایتی آموزشی کودک و 
 خانواد  

63 2 17/3 63 2 17/3 ۰ 

اجتماعی  -ای روانیهمرکز حمایت
 دختران و خانواد  )روزانه(

19 1 26/5 19 1 26/5 ۰ 

 ۰ 57/6 23 35۰ 57/6 23 35۰ خط تلفن اورژانس اجتماعی 

 ۰ 9۴/6 31 ۴۴7 9۴/6 31 ۴۴7 خدمات سیار اورژانس اجتماعی
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

گیهری کل خدمت گیرندگان مراکز ارائه خدمات کارآموزی، بازپروری و پیش سهم استان از تعداد

درصد  ۰۸/12به  1397درصد در سال  32/9درصدی،  از  76/2های اجتماعی با افزایش از آسیب
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مرتبط در ایهن بخهش و تغییهرات  هایافزایش یافته است. سهم استان در شاخص 139۸در سال 

باشد. بیشهترین تغییهرات در جدول زیر قابل مشاهد  می 1397-9۸سهم استانی در فاصله زمانی 

درصد  ۴۸/3افزایش سهم استانی مربوط به شاخص مداخله در خانواد  به منظور کاهش طالق با 

درصد بهود  اسهت. بیشهترین کهاهش  72/2افزایش و خدمات سیار اورژانس اجتماعی با افزایش 

های خط تلفن اورژانس اجتماعی اهش تعداد تماسسهم استانی در باز  زمانی مذکور مربوط به ک

اجتمهاعی  -های روانیدرصدی و کاهش تعداد خدمت گیرندگان در مرکز حمایت 65/6با کاهش 

 1397-9۸های باشد. به طور کلی در فاصله زمانی سالدرصدی می 5/5دختران و خانواد  با افت 

اجتمهاعی  -های روانیمرکز حمایت های تعداد خدمت گیرندگانسهم استان در کشور در شاخص

دختران و خانواد ، خانه سالمت، خانه امن، مرکز حمایتی آموزشی کودک و خهانواد  نیهز کهاهش 

های تعهداد خهدمت گیرنهدگان یافته است. در فاصله زمانی فوق سهم استان در کشور در شاخص

، خهانوادگی و اجتمهاعی، های فردیمداخله در خانواد  به منظور کاهش طالق، مداخله در بحران

دید  اجتماعی، پایگا  خدمات اجتمهاعی و خهدمات مرکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب

 (.13سیار اورژانس اجتماعی افزایش یافته است )جدول 
 

مقایسه تعداد خدمت گیرندگان مراکز ارائه دهنده خدمات کارآموزی، بازپروری و  -13جدول 

 ی اجتماعی در کشور و استانهاگیری از آسیبپیش

 نام مرکز

1397  139۸ 
تغییرات 

سهم 

 استانی

 تعداد خدمت گیرندگان تعداد خدمت گیرندگان

 استان کشور
سهم 

 استان
 استان کشور

سهم 

 استان

 76/2 ۰۸/12 11۴2۰9 9۴539۴ 32/9 ۸2226 ۸۸1۸1۸ جمع کل

مداخله در خانواد  به منظور کاهش 

 طالق

225۴9۸ 12۸76 71/5 23767۸ 21۸3۴ 19/9 ۴۸/3 

های فردی، خانوادگی مداخله در بحران

 و اجتماعی

6۸3۰۸ 1۰59۰ 5/15 7۸316 13۰96 72/16 22/1 

مرکز حمایت و بازپروری زنان و 

 دید  اجتماعیدختران آسیب

1۴۰6 2۸ 99/1 1275 3۰ 35/2 36/۰ 
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 نام مرکز

1397  139۸ 
تغییرات 

سهم 

 استانی

 تعداد خدمت گیرندگان تعداد خدمت گیرندگان

 استان کشور
سهم 

 استان
 استان کشور

سهم 

 استان

 -61/۰ 3۸/3 17 5۰3 99/3 23 577 خانه سالمت

 9/۰ 53/11 55۴ ۴۸۰5 63/1۰ 659 619۸ 1زی کودکان خیابانیمرکز توانمندسا

 -۰5/1 67/5 131 2311 72/6 166 2۴69 خانه امن

 2۴/۰ ۴1/1 6766 ۴79199 1۸/1 577۴ ۴911۰۸ پایگا  خدمات اجتماعی )شناسایی شد (

 ۸/۰ 61/6 17۰5 25۸۰7 ۸1/5 21۸۴ 3759۸ پروند (پایگا  خدمات اجتماعی )تشکیل

 -65/۰ 96/3 22۸ 5753 62/۴ 395 ۸556 ی آموزشی کودک و خانواد  مرکز حمایت

اجتماعی  -های روانیمرکز حمایت

 دختران و خانواد  )روزانه(

1۰75 ۸9 2۸/۸ 1۴25 16۰ 7۸/2 5/5- 

-خط تلفن اورژانس اجتماعی )تماس

 های مرتبط(

277631 2۴۴91 ۸2/۸ 333697 32596 77/9 95/۰ 

) کل خط تلفن اورژانس اجتماعی 

 ها(تماس

76۴517 11۸2۸6 ۴7/15 792726 69913 ۸2/۸ 65/6- 

 72/2 32/17 ۴3۸2۸ 25312۰ 6/1۴ 27۴51 1۸۸۰۴9 خدمات سیار اورژانس اجتماعی

حمایت از مبتالیان به اختالل 

 هویتجنسی

5۰۰ 33 6/6 ۴7۰ 31 6/6 ۰ 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 بخشیخدمات توان -1-4

-ای گفته میای از خدمات پزشکی، پیراپزشکی، آموزشی و حرفهبخشی به مجموعهخدمات توان

شود. از جمله های موجود در فرد معلول به کار گرفته میشود که برای به حداکثر رساندن توانایی

                                                
رپناهی نداشته و دارای ها سکنند، شب. منظور از کودکان خیابانی در این شاخص، کودکانی هستند که در خیابان زندگی می 1

 خانواد  نیستند.
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ه شهامل مراکهز باشهند. کهدهند  خهدمات توانپزشهکی مهیخدمات در این بخش، واحدهای ارائه

باشند. همانگونه که آمارها سنجی میسنجی و شنواییفیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی

 2۴درصدی، بهه  69/7، با کاهش 1397مرکز در سال  26دهند مجموع تعداد مراکز  از نشان می

پی بهود  اسهت رسید  است. بیشترین کاهش مراکز مربوط به مراکز فیزیوترا 139۸مرکز در سال 

-رسید  اسهت. تعهداد مراکهز شهنوایی 139۸مرکز در سال  15، به 1397مرکز در سال  1۸که از 

-افزایش یافتهه اسهت. تعهداد خهدمت 139۸مرکز در سال  3به  1397مرکز در سال  2سنجی از 

د  نفهر رسهی 6۰۴3درصهدی، بهه  2۴/77شدید ، با کاهش139۸نفر در سال  26553گیرندگان از 

اند. میزان کاهش بود گیرندگان مواجه، با کاهش خدمت139۸سال توانپزشکی درام مراکزاست. تم

بهود   ۴5/55درمانی و گفتار 27/۸2درصد، کاردرمانی  ۴1/9۰گیرند  فیزیوتراپی خدمتتعداد افراد

 (.1۴درصد افزایش یافته است )جدول  27/7سنجی گیرند  شنواییاست. تعداد افراد خدمت

 

 گیرندگان دهنده خدمات توانپزشكی و خدمتواحدهای ارائه - 14جدول 

 مراکز
 تعداد مراکز

 درصد تغییرات
 گیرندگانتعداد خدمت

 درصد تغییرات
1397 139۸ 1397 139۸ 

 -2۴/77 6۰۴3 26553 -69/7 2۴ 26 جمع کل

 -۴1/9۰ 1۸۸3 19627 -67/16 15 1۸ فیزیوتراپی

 -27/۸2 ۴۸2 2719 ۰ 3 3 کاردرمانی

 -۴5/55 593 1331 ۰ 3 3 گفتاردرمانی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سنجیبینایی

 27/7 3۰۸5 2۸76 5۰ 3 2 سنجیشنوایی
 و محاسبات تهیه کنند   139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

درصد بود  اسهت،  ایهن  12/12،  139۸سهم استان از کل مراکز توانپزشکی در کشور در سال  

درصد بود   91/۴گیرندگان این مراکز در کشور، که سهم استان از تعداد کل خدمت در حالی است

درصهد و سههم اسهتان از تعهداد خهدمت  ۰6/22است. سهم استان از مراکز فیزیوتراپی در کشور 

 11/۸درصد در کشور بود  اسهت. سههم اسهتان از مراکهز کاردرمهانی  71/7گیرندگان این مراکز 

درصد در کشور بود  است. سههم اسهتان از  مراکهز  ۰۴/۴ان این مراکز درصد و از خدمت گیرندگ

درصهد، از مراکهز  53/5درصد و از تعداد خدمت گیرندگان این مراکز  11/۸گفتاردرمانی در کشور 
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درصهد در کشهور  67/7درصد و از خدمت گیرندگان مراکز شنوایی سهنجی  33/۸شنوایی سنجی 

 (.15بود  است )جدول 

 

گیرندگان در دهنده خدمات توانپزشكی و خدمتم استان از واحدهای ارائهسه – 15جدول 

 (1398کشور )

 مراکز
سهم  تعداد مراکز

 استان

-تعداد خدمت

 سهم استان گیرندگان

 استان کشور استان کشور

 91/۴ 6۰۴3 1231۴۰ 12/12 2۴ 19۸ جمع کل

 71/7 1۸۸3 2۴۴2۴ ۰6/22 15 6۸ فیزیوتراپی

 ۰۴/۴ ۴۸2 119۴۴ 11/۸ 3 37 کاردرمانی

 53/5 593 1۰71۸ 11/۸ 3 37 گفتاردرمانی

 ۰ ۰ 35۸13 ۰ ۰ 2۰ بینایی سنجی

 67/7 3۰۸5 ۴۰2۴1 33/۸ 3 36 شنوایی سنجی
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

، بدون تغییهر 1397-9۸مانی دهند  خدمات توابخشی در فاصله زروزی ارائهتعداد کل مراکز شبانه

مرکز  26، به 1397مرکز در سال  2۸روزی ذهنی از مرکز باقی ماند  است. تعداد مراکز شبانه ۴۸

درصدی را داشهته اسهت. مراکهز نگههداری معلهولین  1۴/7رسید  است و کاهش  139۸در سال 

 139۸سهال مرکهز در  ۴درصهدی بهه  1۰۰،  با افزایش 1397مرکز در سال  2جسمی حرکتی از 

انهد. تعهداد کهل خهدمت رسید  است. سایر مراکز در باز  زمانی مذکور بهدون تغییهر بهاقی مانهد 

، بیشهترین  1397-9۸درصدی را داشته اسهت. در فاصهله زمهانی  37/۰گیرندگان مراکز کاهش 

درصد بود  است. تعهداد  92/۸کاهش مربوط به مراکز نگهداری و توانبخشی سالمندان با کاهش 

 75/1روزی ذهنهی کهه مراکهز شهبانهگیرندگان سایر مراکز افزایش یافته است، به طوری خدمت

 67/6درصد، مراکهز معلهولین جسهمی حرکتهی  2/3درصد، مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن 

 (.16است )جدول  درصد افزایش داشته

 

 خدمت گیرندگان  دهنده خدمات توانبخشی و مراقبتی وروزی ارائهمراکز شبانه - 16جدول 
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 مراکز
 تعداد مراکز

 درصد تغییرات
 گیرندگانتعداد خدمت

 درصد تغییرات
1397 139۸ 1397 139۸ 

 -37/۰ 2396 2۴۰5 ۰ ۴۸ ۴۸ جمع کل

 75/1 122۰ 1199 -1۴/7 26 2۸ ذهنی

 2/3 5۸1 563 ۰ 9 9 نگهداری بیماران روانی مزمن

نگهداری و توانبخشی 
 سالمندان

9 9 ۰ 5۸3 531 92/۸- 

 67/6 6۴ 6۰ 1۰۰ ۴ 2 معلولین جسمی حرکتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اتیسم
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

روزی ارائه دهند  خدمات توانبخشی و مراقبتهی در ، از کل مراکز شبانه139۸سهم استان در سال 

درصد بود  است. همچنین سههم  76/۴گیرندگان  درصد و سهم استان از کل خدمت 77/5کشور 

روزی ذهنهی درصد، از تعداد خدمت گیرندگان مراکز شهبانه 5/۸روزی ذهنی استان از مراکز شبانه

گیرندگان این مراکز درصد، از تعداد خدمت 5درصد، از مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن  77/5

گیرندگان درصد، از تعداد خدمت ۸9/2شی سالمندان درصد، از تعداد مراکز نگهداری و توانبخ ۴/۴

درصهد، از تعهداد  5/12درصد، از تعداد مراکز نگهداری معلهولین جسهمی حرکتهی  ۸/3این مراکز 

 (.17درصد بود  است )جدول  22/3خدمت گیرندگان این مراکز 

 

تی و دهنده خدمات توانبخشی و مراقبروزی ارائهسهم استان از مراکز شبانه –17جدول 

 ( 1398خدمت گیرندگان در کشور )

 مراکز
درصد  تعداد مراکز

 تغییرات
درصد  گیرندگانتعداد خدمت

 استان کشور استان کشور تغییرات

 76/۴ 2396 5۰3۴۸ 77/5 ۴۸ ۸32 جمع کل

 77/5 122۰ 21133 5/۸ 26 3۰6 ذهنی

 ۴/۴ 5۸1 13215 5 9 1۸۰ نگهداری بیماران روانی مزمن

وانبخشی نگهداری و ت
 سالمندان

311 9 ۸9/2 139۸6 531 ۸/3 

 22/3 6۴ 19۸۸ 5/12 ۴ 32 معلولین جسمی حرکتی

 ۰ ۰ 26 ۰ ۰ ۰ اتیسم
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور



  2۴3 یاجتماع نیو تأم یستیبهز

 
 

ال مرکز در س 11دهند  خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل در استان از تعداد کل مراکز ارائه 

 6/6حال تعداد افراد خدمت گیرند  با کاهش یافته است. با این 139۸مرکز در سال  1۰، به 1397

افزایش یافتهه اسهت. تنهها  139۸نفر در سال  565، به 1397نفر در سال  53۰درصد افزایش، از 

در استان وجود داشته کهه در سهال  1397یک مرکز توانبخشی و مراقبت در منزل ذهنی در سال 

تعطیل شد  است. تعداد مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن طی باز  زمانی مهذکور ثابهت  139۸

نفهر  32۰درصد رشد داشته و از  13/1۸گیرند  این مراکز باقی ماند  است ولی تعداد افراد خدمت

نفر افزایش یافته است. تعداد مراکهز نگههداری و توانبخشهی سهالمندان دو مرکهز ثابهت  37۸به 

، 1397نفر در سال  ۸3درصدی، از  6۴/9اند  است، ولی تعداد افراد خدمت گیرند  با کاهش باقیم

کاهش یافته است. تعداد افراد خدمت گیرند  در مراکز جسهمی حرکتهی  139۸نفر در سال  75به 

 (. 1۸درصد رشد داشته است )جدول  67/۴، 139۸در سال 

 

 گیرندگانمراقبت در منزل و خدمت دهنده خدمات توانبخشی ومراکز ارائه -18جدول 

 مراکز
 تعداد مراکز

 درصد تغییرات
-تعداد خدمت

 درصد تغییرات گیرندگان
1397 139۸ 1397 139۸ 

 6/6 565 53۰ -۰9/9 1۰ 11 جمع کل

 -1۰۰ ۰ 2۰ -1۰۰ ۰ 1 ذهنی

 13/1۸ 37۸ 32۰ ۰ 5 5 نگهداری بیماران روانی مزمن

نگهداری و توانبخشی 
 سالمندان

2 2 ۰ ۸3 75 6۴/9- 

 67/۴ 112 1۰7 ۰ 3 3 جسمی حرکتی

 --- ۰ ۰ --- ۰ ۰ خانواد  و کودک نابینا

 --- ۰ ۰ --- ۰ ۰ کارگا  دست و پا سازی

 . LSE ۰ ۰ ۰ ۰ ۰تحت پوشش برنامه 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ تحت پوشش ورزش معلولین

  و محاسبات تهیه کنند 139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور
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، در  139۸سهم استان از تعداد مراکز ارائه دهند  خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل در سهال 

درصهد از کهل خهدمت  17/3درصد بود  است و سهم  خدمت گیرندگان ایهن بخهش  7/2کشور 

گیرندگان در کشور بود  است. سهم استان از تعداد مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن در کشور 

، سههم مراکهز نگههداری و ۴3/۴صد و سهم خهدمت گیرنهدگان ایهن مراکهز در اسهتان در 3۸/3

سهم تعداد مراکز جسهمی و  درصد، 6/1درصد و سهم خدمت گیرندگان ۸5/1سالمندان توانبخشی

 (.19درصد در کشور بود  است )جدول  53/3درصد و سهم خدمت گیرندگان این مراکز 5حرکتی 

 

دهنده خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل و خدمت ارائه سهم استان از مراکز -19جدول 

 (1398گیرندگان در کشور )

 مراکز
 تعداد مراکز

 سهم استان
-تعداد خدمت
 سهم استان گیرندگان

 استان کشور استان کشور

 17/3 565 17۸3۰ 7/2 1۰ 37۰ جمع کل

 ۰ ۰ ۸533 ۰ ۰ 5۴ ذهنی

 ۴3/۴ 37۸ ۸533 3۸/3 5 1۴۸ نگهداری بیماران روانی مزمن

 6/1 75 ۴697 ۸5/1 2 1۰۸ نگهداری و توانبخشی سالمندان

 53/3 112 3177 5 3 6۰ جسمی حرکتی
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

، ثابت بهاقی مانهد  1397-9۸تعداد مراکز توانبخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواد  در فاصله زمانی 

، بهه 1397نفهر در سهال  273درصدی از  3۸/52، ولی تعداد خدمت گیرندگان با افت شدید است

، از کل مراکهز 139۸(. سهم استان در سال 2۰کاهش یافته است )جدول  139۸نفر در سال  13۰

درصد بود  است و سهم استان از تعداد خهدمت گیرنهدگان ایهن  9۴/1مبتنی بر خانواد  در کشور 

 (.21بود  است )جدول  درصد 75/1مراکز 

 

 دهنده خدمات توانبخشی و مراقبت در منزل و خدمت گیرندگانمراکز ارائه -20جدول 

 مراکز
 تعداد مراکز

 درصد تغییرات
درصد  گیرندگانتعداد خدمت

 139۸ 1397 139۸ 1397 تغییرات

 -3۸/52 13۰ 273 ۰ 2 2مراکز توانبخشی و مراقبتی 
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 مراکز
 تعداد مراکز

 درصد تغییرات
درصد  گیرندگانتعداد خدمت

 139۸ 1397 139۸ 1397 تغییرات

 مبتنی بر خانواد  
 و محاسبات تهیه کنند  139۸سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور مأخذ:

 
دهنده خدمات توانبخشی و مراقبتی مبتنی بر خانواده و سهم استان از مراکز ارائه -21جدول 

 (1398خدمت گیرندگان )

 مراکز
 تعداد مراکز

 سهم استان
سهم  گیرندگانتعداد خدمت

 استان کشور استان کشور استان

توانبخشی و مراقبتی مبتنی  مراکز
 بر خانواد  

1۰3 2 9۴/1 7۴3۴ 13۰ 75/1 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

باشد که درصد می 91/7، 139۸سهم استان از خدمت خرید خدمات توانپزشکی در کشور در سال 

افته است. سهم اسهتان از خریهد خهدمت افزایش ی 1397درصد نسبت به سال  ۴۸/3سهم استان 

درصد بود  اسهت کهه نسهبت بهه  ۰3/7، 139۸تأمین وسایل کمک توانبخشی در کشور در سال 

 (.22، بدون تغییر باقی ماند  است )جدول 1397سهم استان در سال 
 

 

 

 

 خدمت خرید خدمات )تعداد( -22جدول 

 خدمت
سهم  139۸ 1397

استان 
1397 

سهم استان 
139۸ 

ات تغییر
 استان کشور استان کشور سهم استانی 

خدمات توانپزشکی 
دریافت شد  توسط 

 گیرندگانخدمت
1۸36۸۰ ۸13۰ 15233 12۰5 ۴3/۴ 91/7 ۴۸/3 

تأمین وسایل کمک 
 توانبخشی

7۰۴11 ۴953 ۸61۴3 6۰5۴ ۰3/7 ۰3/7 ۰ 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور
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، نوعی توانبخشی راهبردی در درون برنامه توسعه جامعه برای 1CBRانبخشی مبتنی بر جامعه تو

ها، فراگیرسازی اجتماعی و کاهش فقهر افهراد معلهول  ارائه خدمات توانبخشی، برابرسازی فرصت

هها، افهراد جامعهه، ههای مشهترک افهراد معلهول، خهانواد  آناست. این برنامه از طریهق تهالش

رسانی دولتی، غیردولتهی، آموزشهی، اجتمهاعی، افراد معلول و سایر موسسات خدمات هایسازمان

شود. تعداد معلولین شناسایی شد  از طریق توانبخشی مبتنی بهر جامعهه شغلی و مانند آن اجرا می

افهزایش یافتهه و رشهد زیهاد  139۸نفر در سهال  21۰2، به 1397مورد در سال  175در استان از 

(. سهم استان از معلولین شناسایی شد  در کشهور 23تجربه کرد  است. )جدول درصدی را  11۰1

درصد بود  است و سهم استان از کل معلولین شناسایی شد  از ابتدا تهاکنون  ۸/6، 139۸در سال 

 (.2۴درصد بود  است )جدول  ۰6/7در کشور 
 

 CBRمعلولین شناسایی شده در برنامه  -23جدول 

 درصد تغییرات 139۸ 1397 تعداد معلولین

 1۴/11۰1 21۰2 175 معلولین شناسایی شد  
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

 (1398در کشور ) CBRسهم استان از معلولین شناسایی شده در برنامه  -24جدول 

 مراکز
 گیرندگانتعداد خدمت

 سهم استان
 استان کشور

 ۸/6 21۰2 3۰93۴ ایی شد   معلولین شناس

 ۰6/7 33۰97 ۴6۸۸۴6 کل معلولین شناسایی شد  از ابتدا تاکنون
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

مرکهز در سهال  61بخشهی )دولتهی و غیردولتهی( از دهند  خهدمات توانتعداد کل واحدهای ارائه

رسید  است، این در حالی اسهت کهه  139۸مرکز در سال  63دی به درص 2۸/3، با افزایش 1397

درصد کاهش یافته است. از بین مراکز ارائه دهند  خهدمات  93/6تعداد افراد تحت پوشش مراکز 

توانبخشی،  همچون سال پیش، هیچ مرکز دهان و بلع و مرکز ضهایعه نخهاعی در اسهتان فعهال 
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نا، کهم شهنوا و ناشهنوا، سهالمند، روانهی مهزمن، نافهذ رشهد نبود  است. تعداد مراکز کم بینا و نابی

نسهبت بهه سهال  139۸آموزی و کارگا  تولیدی حمایتی در سهال ای و حرفهحرفه)اوتیسم(، پیش

انهد، گیرند  مواجه شد ، بدون تغییر باقی ماند  است، ولی اکثرا با کاهش تعداد افراد خدمت1397

درصهد،  3/1۴درصد، مرکز جسمی حرکتی  3۴/1کز ذهنی گیرندگان مرکه تعداد خدمتبه طوری

درصهد،  61/2درصد، مرکز سهالمند  31/9شنوا و ناشنوا درصد، مرکز کم 5/2بینا و نابینا مرکز کم

 و یافتههدکاهشدرصه 1/6آموزی ای و حرفهدرصد و مرکز پیش حرفه 5۰رشد )اوتیسم( مرکز نافذ

 (.25تعطیل گشته است )جدول  139۸ 1397ال استان درس( درSEشغلی )پشتیبانیتنها مرکز

 

های تولیدی حمایتی )دولتی و غیردولتی( تحت آموزی و کارگاهمراکز روزانه، حرفه – 25جدول 

 پوشش معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی

 مراکز
درصد  تعداد مراکز

 تغییرات
درصد  گیرندگانتعداد خدمت

 139۸ 1397 139۸ 1397 تغییرات

 -93/6 2229 2395 2۸/3 62 61 جمع

 -3۴/1 5۸۸ 596 ۰ 2۰ 2۰ ذهنی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ دهان و بلع

 -3/1۴ 9۰ 1۰5 5۰ 3 2 جسمی حرکتی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ضایعه نخاعی

 -5/2 39 ۴۰ ۰ 1 1 کم بینا و نابینا

 -31/9 22۴ 2۴7 ۰ 5 5 کم شنوا و ناشنوا

 -61/2 ۴۴۸ ۴6۰ ۰ 7 7 سالمند

 ۰ ۸۰ ۸۰ ۰ 2 2 روانی مزمن

 -5۰ 3۰ 6۰ 5۰ 1 1 نافذ رشد )اوتیسم(

 -1/6 539 57۴ ۰ 16 16 آموزیای و حرفهحرفهپیش

 37/۴ 191 1۸3 ۰ 6 6 کارگا  تولیدی حمایتی

کارگا  تیپ دو و پشتیبانی 
 (SEشغلی )

1 1 1۰۰- 5۰ ۰ 1۰۰- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

 ۴9/۴، 139۸درسال تولیدی حمایتی هایآموزی و کارگا استان از مجموع مراکزروزانه، حرفهسهم

 (.26است )جدول درصد بود 16/۴گیرندگان در کشور درصد بود  و سهم استان از تعدادخدمت
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 های تولیدی حمایتیآموزی و کارگاهسهم استان از مراکز روزانه، حرفه -26جدول 

 (1398ی( در کشور ))دولتی و غیردولت 

 مراکز
سهم  تعداد مراکز

 استان
سهم  گیرندگانتعداد خدمت

 استان کشور استان کشور استان

های آموزی و کارگا مراکز روزانه، حرفه
 تولیدی حمایتی )دولتی و غیردولتی(

13۸۰ 62 ۴9/۴ 53521 2229 16/۴ 

 ت تهیه کنند و محاسبا 139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

نفهر  171۰۴75، معهادل 139۸تعداد کل معلوالن تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور در سهال 

نفر تحت پوشش ادار  کل بهزیستی استان فارس قرار داشته  13511۸بود  است که از این تعداد 

میهانگین کشهوری  و استان فارس در این شاخص در جایگا  سوم در کشور قهرار گرفتهه اسهت. 

ص نسبت تعداد مراکز غیردولتی ارائهه دهنهد  خهدمات توانبخشهی تحهت نظهارت سهازمان شاخ

بهود  اسهت. اسهتان  1۴/۰، معهادل 139۸بهزیستی به هزار نفر جمعیت معلول در کشور در سال 

ههای کشهور قهرار گرفتهه اسهت. در جایگا  بیست و هشتم در بین استان ۰9/۰فارس با شاخص 

ههای سهمنان و جایگا  نخست در کشور قرار گرفته است و اسهتاندر  27/۰استان یزد با شاخص 

اند. اسهتان همهدان بها شهاخص چهارمحال و بختیاری در جایگا  دوم و سوم در کشور قرار داشته

ههای هرمزگهان و سیسهتان و بلوچسهتان در در جایگا  آخر در کشور قرار داشهته و اسهتان ۰7/۰

 (.27اند )جدول ر گرفتهام در کشور قراجایگا  بیست و نهم و سی

 
 تعداد معلوالن و نسبت مراکز غیردولتی ارائه دهنده خدمات توانبخشی به معلوالن -27جدول 

 )تعداد مراکز به هزار نفر جمعیت معلول(تحت نظارت سازمان بهزیستی 

 رتبه نسبت مراکز به معلولین رتبه معلوالن )نفر( استان

 ×× 1۴/۰ ×× 171۰۴75 کل کشور

 19 1۴/۰ 6 ۸6۸9۰ یجان شرقیآذربا

 13 16/۰ 11 5۸312 آذربایجان غربی

 6 1۸/۰ 26 23۴17 اردبیل

 ۴ 22/۰ 5 97۴7۸ اصفهان

 7 1۸/۰ 16 37۸56 البرز
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 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی 

 

 22 1۴/۰ 31 15۴37 ایالم

 16 1۴/۰ 27 221۸7 بوشهر

 25 11/۰ 1 19۴۸7۴ تهران

 3 22/۰ 21 3۰759 چهارمحال و بختیاری

 5 21/۰ 23 26۸۸7 خراسان جنوبی

 26 11/۰ 2 1۴7652 خراسان رضوی

 ۸ 17/۰ 25 2352۴ خراسان شمالی

 1۸ 1۴/۰ ۴ 1۰6191 خوزستان

 2۴ 13/۰ 2۸ 22159 زنجان

 2 26/۰ 3۰ 15۸7۸ سمنان

 3۰ ۰۸/۰ ۸ 62۸۰۸ سیستان و بلوچستان

 2۸ ۰9/۰ 3 13511۸ فارس

 2۰ 1۴/۰ 2۰ 331۸2 قزوین

 12 16/۰ 2۴ 2۴۴۰1 قم

 17 1۴/۰ 22 3۰599 کردستان

 27 1/۰ 7 69۴12 کرمان

 1۰ 17/۰ 15 ۴2۸35 کرمانشا 

 9 17/۰ 29 2۰۴9۴ کهگیلویه و بویراحمد

 21 1۴/۰ 1۰ 59۸91 گلستان

 11 17/۰ 13 5۴1۴۰ گیالن

 23 13/۰ 12 5۴۴۴7 لرستان

 1۴ 15/۰ 9 626۸5 مازندران

 15 1۴/۰ 1۸ 35237 مرکزی

 29 ۰9/۰ 17 35۸۰1 هرمزگان

 31 ۰7/۰ 1۴ ۴5227 همدان

 1 27/۰ 19 3۴697 یزد
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 هاگیری از معلولیتخدمات فرهنگی و پیش -1-5

شود که برای جلوگیری از بهروز یها گسهترش گیری به مجموعه تدابیری اطالق میخدمات پیش

-گیرد. در بین مراکز خهدمات فرهنگهی و پهیشمجموعه ویژ  صورت میای خاص در یک پدید 

، تعداد مراکز خدمات صدای مشاور و مشاور  ژنتیک ثابهت 139۸تا  1397گیری در فاصله زمانی 

 92/1۸باقی ماند  است، این در حالی است که تعداد افراد خدمت گیرند  خدمات صهدای مشهاور 

درصد افزایش یافته اسهت. در بهاز   65/3تر مشاور  ژنتیک گیرندگان مراکز و  دفادرصد و خدمت

گیرنهدگان درصد رشد داشته و تعداد خهدمت 11/11زمانی مذکور، مراکز و دفاتر مشاور  حضوری 

-درصهد رشهد داشهته و خهدمت ۸5/۰درصد افزایش یافته است. مراکز اعتیهاد  61/27این مراکز 

-فته است. تعداد افراد شرکت کنند  در طرح پیشدرصد افزایش یا 99/15گیرندگان مراکز اعتیاد 

نفر در سهال  19۴261درصد رشد، به  3/۰، با 1397نفر در سال  1937۴7گیری از تنبلی چشم از 

گری شنوایی نیز در فاصله زمهانی افزایش یافته است. تعداد افراد تحت پوشش طرح غربال 139۸

کهاهش 139۸نفر در سال  66۰75، به 1397نفر در سال  7223۴درصدی از  53/۸فوق با کاهش 

اند کهه گری جسمی قرار گرفتهزن سرپرست خانوار تحت غربال 36۰، 1397یافته است. در سال 

-نفهر تحهت آگها  6۸7۰، 139۸به صفر رسید  است. همچنین در سال  139۸این تعداد در سال 

 (.2۸)جدول  اندآموزی قرار گرفتهسازی دانشنفر تحت آگا  ۴۸369سازی سالمندی و 

 

ها و گیری از معلولیتتعداد مراکز )دولتی و غیردولتی( ارائه دهنده خدمات پیش –28جدول 

 گیرندگانتعداد خدمت
 

 مراکز
درصد  تعداد مراکز

 تغییرات
درصد  گیرندگانتعداد خدمت

 139۸ 1397 139۸ 1397 تغییرات

 92/1۸ 1137۸6 956۸1 ۰ 1 1 صدای مشاور

 61/27 22۸363 17۸9۴9 11/11 21۰ 1۸9 مشاور  حضوری  مراکز و دفاتر

 65/3 7۴۴7 71۸5 ۰ 17 17 مشاور  ژنتیک
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

-استانی از کل خهدمت گیرندگانسازی بیشترین سهم خدمتگیری و آگا در بخش خدمات پیش

درصهد و  ۸۴/17گیرندگان مراکز و دفاتر مشاور  حضوری با گیرندگان در کشور، مربوط به خدمت

-سال با صفر درصد بود  است. سهم خدمت 25تا  15گری ژنتیک کمترین سهم مربوط به غربال

ژنتیهک درصهد، مشهاور   13/1۰ها عبارتنهد از صهدای مشهاور گیرندگان استانی در سایر شاخص

درصد، مشهاور  ژنتیهک  99/5گری شنوایی درصد، غربال 75/5گیری از تنبلی چشم ، پیش12/۴

درصد بود  اسهت. سههم  36/11سازی سالمندی درصد، آگا  6/۴آموزان درصد، سواد دانش 12/۴

، در کشهور صهفر بهود  اسهت 139۸گری جسمی زنان سرپرست خانوار در سهال استان در غربال

 (.29)جدول 

 

گیری و گیرندگان واحدهای ارائه دهنده خدمات پیشسهم استان از تعداد خدمت -29جدول 

 (1398ها در کشور )سازی از معلولیتخدمات آگاه

                                                
 گیری از تنبلی چشم در سالنامه آماری استان ارائه نشد  است.. اطالعات تعداد مراکز پیش 1
 ۴5رو  سنی های ناشی از دوران سالمندی، توسط سازمان بهزیستی کشور برای گگیری از معلولیتسازی پیش.برنامه آگا  2

 گردد.تر برگزار میسال تمام و بیش
 باشد.ها میگیری از معلولیتسازی پیش. منظور آگا  3

 99/15 33۰۴9 2۸۴92 ۸5/۰ 119 11۸ اعتیاد

 27/۰ 19۴261 1937۴7 --- --- 1612 1گیری از تنبلی چشمپیش

 -53/۸ 66۰75 7223۴ --- --- --- گری شنواییغربال

 --- 6۸7۰ --- --- --- --- 2سازی سالمندیآگا 

گری جسمی )زنان غربال
 سرپرست خانوار(

--- --- --- 36۰ ۰ 1۰۰- 

 --- ۴۸369 --- --- --- --- 3آموزانسازی دانشآگا 

 مراکز
 گیرندگانتعداد خدمت

 سهم استان
 استان کشور

 13/1۰ 1137۸6 1123۰93 صدای مشاور

 ۸۴/17 22۸363 127979۸ مراکز و دفاتر مشاور  حضوری 

 12/۴ 7۴۴7 1۸۰796 مشاور  ژنتیک
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 
 75/1، بها کهاهش 1397مرکهز در سهال  11۴تعداد کل مراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر 

رسید  است. که این کاهش مربوطه به مرکز اقامتی بهبود  139۸مرکز در سال  112درصدی، به 

-باشد. تعداد سایر مراکز سرپایی دولتی و غیردولتی و مراکز اجتماع درمهانو بازتوانی معتادان می

گیرندگان این مراکهز در فاصهله مدار طی باز  زمانی فوق ثابت باقی ماند  است. تعداد کل خدمت

گیرنهدگان از درصد افزایش یافته است، بهه طهوری کهه تعهداد خهدمت 2۸/1۴، 1397-9۸زمانی 

نفر افزایش یافته است. به اسهتثنای مراکهز سهرپایی دولتهی کهه کهاهش  3293۰نفر به  2۸۸15

داشهته اسهت، سهایر مراکهز بها رشهد  1397در مقایسه با سال  139۸درصدی را در سال  77/7۰

درصد  2۴/35شترین رشد مربوط به مراکز سرپایی غیردولتی با اند. بیخدمت گیرندگان روبرو بود 

درصد بود  است. مرکز اقامتی بهبهود و بهازتوانی  95/22مدار رشد و سپس مراکز اجتماعی درمان

 (. 3۰درصد رشد داشته است )جدول  77/9نیز 

 

 گردانمراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان -  30جدول 

 مراکز
 گیرندگانتعداد خدمت

 سهم استان
 استان کشور

 ۰ ۰ 56569 سال  25تا  15گری ژنتیک غربال

 75/5 19۴261 337956۸ گیری از تنبلی چشمپیش

 99/5 66۰75 11۰2961 گری شنواییغربال

 ۰ ۰ 1۴۸۸۰ گری جسمی )زنان سرپرست خانوار(غربال

 12/۴ 7۴۴7 1۸۰796 ر  ژنتیکمشاو

 6/۴ ۴۸369 1۰522۰۸ آموزانسواد دانش

 36/11 6۸7۰ 6۰۴6۰ سازی سالمندیآگا 

 مراکز
درصد  زتعداد مراک

 تغییرات
 گیرندگانتعداد خدمت

 درصد تغییرات
1397 139۸ 1397 139۸ 

 2۸/1۴ 3293۰ 2۸۸15 -75/1 112 11۴ جمع کل

 -77/7۰ 3۸ 13۰ ۰ 1 1 سرپایی دولتی

 2۴/35 396۴ 2931 ۰ 21 21 سرپایی غیردولتی

 77/9 2۸269 2575۴ -33/2 ۸6 ۸۸ اقامتی بهبود و بازتوانی 
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

رصهدی بهه د ۰۴/13، با کاهش 1397مرکز در سال  23جمع کل مراکز کاهش آسیب اختالل از 

 77/6۰گیرندگان ایهن مراکهز بها کهاهش رسید  است. تعداد کل خدمت 139۸مرکز در سال  2۰

نفر در باز  زمانی فوق کاهش یافته است. بیشترین کاهش تعهداد  2۸1۴نفر به  7173درصدی از 

-مرکز به یک مرکز بود  است، به طوری 5مراکز، مربوط به مراکز کاهش آسیب سرپنا  شبانه از 

 ۴5درصدی به  5/96، با افت 1397نفر در سال  12۸۴گیرندگان این مراکز نیز از تعداد خدمتکه 

درصهدی،  56/55، کاهش یافته است. تعداد مراکز کاهش آسیب گذری با افت 139۸نفر در سال 

گیرندگان این مراکز نیز از مرکز در دور  زمانی کاهش یافته است و میزان خدمت ۴مرکز به  9از 

نفر کاهش یافته است. مراکز کهاهش آسهیب تهیم  21۰درصدی، به  ۰9/9۴نفر با کاهش  3551

انهد و تعهداد مرکز رسهید  ۸، به 1397نسبت به سال  139۸سیار نیز با کاهش یک مرکز در سال 

مرکز  3درصد کاهش یافته است. برای اولین بار در استان  13/76گیرندگان این مراکز نیز خدمت

 (.31خدمت گیرند  در استان فعالیت داشته است )جدول  1513موبایل ون با 

 

 گردانمراکز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان -31جدول 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

                                                
1. Therapeutic Community 

 مراکز
درصد  راکزتعداد م

 تغییرات
 گیرندگانتعداد خدمت

 درصد تغییرات
1397 139۸ 1397 139۸ 

 ۴ ۴ ۰ 536 659 95/22 (1TCاجتماع درمان مدار )

 مراکز
 تعداد مراکز

 درصد تغییرات
 گیرندگانتعداد خدمت

 درصد تغییرات
1397 139۸ 1397 139۸ 

 -77/6۰ 2۸1۴ 7173 -۰۴/13 2۰ 23 جمع کل

 -13/76 55۸ 233۸ -11/11 ۸ 9 تیم سیار

 -۰9/9۴ 21۰ 3551 -56/55 ۴ 9 گذری

 -5۰/96 ۴5 12۸۴ -۸۰ 1 5 سرپنا  شبانه

 --- ۴۸۸ ۰ --- ۴ ۰ سرپنا  -گذری

 --- 1513 ۰ --- 3 ۰ موبایل ون
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گیهری اجتمهاع محهور از اعتیهاد در دور  زمهانی         های تحهت پوشهش برنامهه پهیشتعداد کل تیم

-درصد و تعداد خدمت ۸۸/1های تحت پوشش درصد افزایش یافته است، محیط ۴/۰، 9۸-1397

، بیشترین میزان 139۸و  1397فاصله زمانی درصد رشد یافته است. در ۸9/7ها گیرندگان این تیم

درصهد و بیشهترین  35/2کهار بها رشهد  های تحهت پوشهش در محهیطها مربوط به تیمرشد تیم

گیرنهدگان مربوطهه بهه تحت پوشش محیط کار بود  است ولی بیشترین رشد خهدمت هایمحیط

 ۰7/2آموزشهی هها در محهیطفوق، تعداد تهیماست. در باز  زمانیدرصد بود  6۴/۸ها با رشد محله

اسهت )جهدول افهت داشهته درصد 12/3مراکز نیز گیرندگان اینیافته و تعداد خدمتدرصد کاهش

32 .) 

 

 گیری اجتماع محور از اعتیادبرنامه پیش -32جدول 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

 گیری اجتماع محور از اعتیاد )ادامه(برنامه پیش -32جدول 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

-درصد و سهم خدمت 6۴/۴سهم استان از کل مراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر در کشور 

گیرندگان در سراسر کشور بود  است. سهم درصد از کل خدمت 93/۴گیرندگان استانی این مراکز 

 مراکز
 های تحت پوششتیم

 درصد تغییرات
درصد  های تحت پوششمحیط

 139۸ 1397 139۸ 1397 تغییرات

 ۸۸/1 65۰ 63۸ ۴/۰ 75۸ 755 جمع کل

 ۰6/۴ 333 32۰ ۴/1 ۴3۴ ۴2۸ هامحله

 -7۸/2 2۴5 252 -۰7/2 237 2۴2 محیط آموزشی

 ۰9/9 72 66 35/2 ۸7 ۸5 محیط کار

 مراکز
 گیرندگانتعداد خدمت

 درصد تغییرات
1397 139۸ 

 ۸9/7 1699712 15753۴7 جمع کل

 6۴/۸ 1597716 1۴7۰672 هالهمح

 -12/3 951۴1 9۸2۰۰ محیط آموزشی

 ۸7/5 6۸55 6۴75 محیط کار
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درصهد و  56/۴گردان در کشهور استان از مراکز کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا روان

و   ههادرصد بود  است. سهم مراکز استانی در زمینه تهیم ۸2/2گیرندگان این مراکز تعداد خدمت

درصهد، سههم خهدمت  7/11ری اجتماع محور از اعتیهاد گیهای  تحت پوشش برنامه پیشمحیط

 (.33درصد بود  است )جدول  76/7گیرندگان استانی 

 

گردان در کشور و سهم استان از مراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا روان – 33جدول 

 گیریهای پیشبرنامه

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور

 

 خدمات ایجاد اشتغال و کاریابی -1-6

نفر تحت پوشش برنامه ایجاد اشهتغال و کاریهابی  36۴5ها تعداد ، در کلیه معاونت 139۸در سال 

درصد کاهش داشهته اسهت. افهراد تحهت  16/۰ته اند که نسبت به سال گذشدر استان قرار گرفته

نفهر در  ۸9۰به  1397نفر در سال  5۴1درصد رشد داشته است و از  51/6۴پوشش امور اجتماعی 

ههای اشهتغال و کاریهابی امهور افزایش یافته است. تعداد افراد تحت پوشش در برنامه 139۸سال 

 139۸نفر در سال  2۴16به  1397 نفر در سال 271۴درصد کاهش داشته و از  9۸/1۰توانبخشی 

درصهد کهاهش  39/1۴گیری نیز های اشتغال و کاریابی امور فرهنگی و پیشرسید  است. برنامه

 (.3۴رسید  است )جدول  139۸نفر در سال  339به  1397نفر در سال  396داشته و از 

 

 مددجویان تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغال و کاریابی -34جدول 

 مراکز
سهم  تعداد مراکز

 استان
سهم  گیرندگانتعداد خدمت

 استان کشور استان رکشو استان

مراکز درمان اختالل مصرف مواد مخدر یا 
 روان گردان

2۴15 112 6۴/۴ 6672۸2 3293۰ 93/۴ 

کاهش آسیب اختالل مصرف مواد مخدر یا 
 روان گردان

۴39 2۰ 56/۴ 999۰7 2۸1۴ ۸2/2 

های  تحت پوشش برنامه و محیط  هاتیم
 گیری اجتماع محور از اعتیادپیش

12۰39 1۴۰۸ 7/11 
21۸9915

۰ 
1699712 76/7 
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 درصد تغییرات 139۸ 1397 نام برنامه

 51/64 890 541 امور اجتماعی

 -98/10 2416 2714 بخشیامور توان

 -39/14 339 396 گیریامور فرهنگی و پیش

 -16/0 3645 3651 جمع
 مأخذ: ادار  کل بهزیستی استان و محاسبات تهیه کنند 

 

، بها 1397نفهر در سهال  633ز انهد اسازی شهغلی را گذرانهد تعداد مددجویانی که در استان آماد 

شغل  273۴و تعداد اشتغال ایجادشد  از رسید   139۸سال نفر در 556درصدی، به 16/12کاهش 

 (35افزایش یافته است )جدول  139۸سال شغل در 33۸2درصدی به 7/23، بارشد  1397درسال 

 

 خدمات آماده سازی شغلی  –35جدول 

 تدرصد تغییرا 139۸ 1397 واحد نام برنامه

 -16/12 556 633 مددجو سازی شغلی )مددجو(آماد 

 7/23 3382 2734 مددجو اشتغال ایجاد شد  )تحقق(
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

درصد بهود  اسهت، کهه در  37/6معادل 1397سازی شغلی در کشور در سال سهم استان از آماد 

درصد رسید  است. سهم استان از اشتغال ایجاد  25/۴به  ۸درصدی،  13/2هش با کا 139۸سال 

درصهد در سهال  ۸۴/5درصدی به  72/۰، با رشد 1397درصد در سال  13/5شد  در کشور نیز از 

 (. 36افزایش یافته است )جدول 139۸

 

 سهم استان از خدمات آماده سازی شغلی در کشور –36جدول  

 واحد نام برنامه
سهم  139۸ 1397

استان 
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
سهم 
 استانی

 استان کشور استان کشور

 -13/2 25/۴ 37/6 556 13۰97 633 9932 مددجو مددجو(سازی شغلی)آماد 

 72/۰ ۸۴/5 13/5 33۸2 57۸72 273۴ 53326 مددجو اشتغال ایجاد شد )تحقق(
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 های نقدی، غیرنقدی و خدماتیها و مشارکتکمک هزینه -1-7

خهانوار در سهال  757۰7هزینه خدمات توانبخشی در استان، از مند از کمکتعداد خانوارهای بهر 

افزایش یافتهه اسهت. طهی فاصهله  139۸خانوار در سال  9۰9۸۰درصد به  17/2۰، با رشد 1397

، بیشترین افزایش رشد استانی مربوط به امور توانبخشی و کمهک هزینهه امهداد 1397-9۸زمانی 

 (.37درصد رشد بود  است )جدول  25/19و  ۸7/23کودکان به ترتیب با 

 

ها خدمات توانبخشی حمایتی مستمر دریافت شده توسط مددجویان بر هزینهکمک-37جدول 

 حسب محل تأمین اعتبار

 تدرصد تغییرا 139۸ 1397 شاخص

 17/2۰ 9۰9۸۰ 757۰7 جمع کل )خانوار(

 6/۴ 13۴7۴ 12۸۸2 امور اجتماعی

 ۸7/23 7۴966 6۰521 امور توانبخشی

 ۸9/7 197۰ 1۸26 حق پرستاری افراد ضایعه نخاعی

 25/19 57۰ ۴7۸ کمک هزینه امداد کودکان
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

 ۰6/۰، با 1397درصد در سال  ۰2/7های توزیع شد  در کشور، از هزینهستان از کل کمکسهم ا

رسید  است.  بیشترین کاهش سهم کشوری استان  139۸درصد در سال  97/6درصد کاهش به 

ترین افزایش مربوط به کمک درصد کاهش بود  است، و بیش 25/۰مربوط به امور توانبخشی با 

 (.3۸درصد بود  است )جدول  3۸/۰ا رشد هزینه امداد کودکان ب

 

ها خدمات توانبخشی حمایتی مستمر دریافت شده هزینهسهم استان در کمک –38جدول 

 توسط مددجویان در کشور

 شاخص
سهم  139۸ 1397

 استان
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
 استان کشور استان کشور سهم استانی 

 -۰6/۰ 97/6 ۰2/7 9۰9۸۰ 13۰556۸ 757۰7 1۰7779۰ جمع کل )خانوار(

 1۴/۰ 27/5 13/5 13۴7۴ 255692 12۸۸2 251199 امور اجتماعی
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 شاخص
سهم  139۸ 1397

 استان
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
 استان کشور استان کشور سهم استانی 

 -25/۰ ۴5/7 7/7 7۴966 1۰۰6679 6۰521 7۸6۰57 امور توانبخشی

حق پرستاری افراد ضایعه 
 نخاعی

2۴3۸9 1۸26 261۴3 197۰ ۴9/7 5۴/7 ۰5/۰ 

 3۸/۰ 3۴/3 96/2 57۰ 17۰5۴ ۴7۸ 161۴5 کمک هزینه امداد کودکان
 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

 ۸7/۴۴، با افت شدید 1397واحد در سال  ۴93۰تعداد واحدهای مسکونی در دست احداث از 

کاهش یافته است. تعداد واحدهای مسکونی واگذار شد  از  139۸واحد در سال  271۸درصدی به 

افزایش یافته  139۸واحد در سال  1۴11درصدی به  91/2۰، با رشد 1397 واحد در سال 1167

 (.39است ) جدول 

 
 واحدهای مسكونی احداث شده و در دست احداث – 39جدول 

 درصد تغییرات 139۸ 1397 واحد نام برنامه

 -87/44 2718 4930 واحد  1واحدهای مسکونی در دست احداث

 91/20 1411 1167 واحد  2واحدهای مسکونی واگذار شد 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 7۸/9، معادل 1397سهم استان از واحدهای مسکونی در دست احداث در کشور در سال 

رسید  است. سهم  139۸درصد در سال  ۸6/5درصدی به  92/3درصد بود  است، که با کاهش 

 ۸5/۰، با رشد 1397درصد در سال  7۴/۸ی واگذار شد  در کشور از استان از واحدهای مسکون

 (.۴۰افزایش یافته است )جدول  139۸درصد در سال  5۸/9درصدی به 

 

                                                
. واحد مسکونی است که بر اساس اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی کشور، عملیات احداث آن شامل واگذاری و  1

کاری، به منظور اسکان کاری و نازکسازی، اجرای اسکلت، سفتبه نام مددجو(، پیتخصیص زمین، صدور پروانه ساخت )
 مددجوی تحت پوشش سازمان آغاز شد  و هنوز به مرحله واگذاری نرسید  است.

. واحد مسکونی است که با تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب ساالنه سازمان بهزیستی کشور در  2

 لب احداث یا خرید به مددجوی تحت پوشش این سازمان، تحویل داد  شد  است.قا
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 سهم استان از واحدهای مسكونی احداث شده و در دست احداث در کشور  –40جدول 

 واحد نام برنامه
سهم  139۸ 1397

استان 
1397 

سهم 
 استان
139۸ 

تغییرات 
هم س

 استانی
 استان کشور استان کشور

واحدهای مسکونی در 
 دست احداث

 -92/3 ۸6/5 7۸/9 271۸ ۴6361 ۴93۰ 5۰۴12 واحد 

واحدهای مسکونی 
 واگذار شد 

 ۸5/۰ 5۸/9 7۴/۸ 1۴11 1۴721 1167 1336۰ واحد 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 

ههای باشد. سرجمع مشارکتهای مردمی شامل مشارکت نقدی، غیرنقدی و خدماتی میمشارکت

درصهدی  5۴/396، رشد چشهمگیر 1397-9۸های نقدی، غیرنقدی و خدماتی در استان طی سال

های غیرنقدی ، مربوط به مشارکت139۸و  1397های را داشته است. بیشترین تغییرات طی سال

درصد رشهد و  ۰5/۴۰5ش بود  است، پس از آن مشارکت نقدی با درصد افزای 67/61۴استانی با 

 (.۴1رشد بود  است )جدول  77/1۰2در آخر هم مشارکت خدماتی با 

 

 3و خدماتی 2، غیرنقدی1های نقدیمیزان مشارکت -41جدول 

 درصد تغییرات 139۸ 1397 

 5۴/396 ۰۰۰/716/7۴6/۸5۰ 7۸۰/37۰/333/171 جمع کل )ریال(

 ۰5/۴۰5 ۰۰۰/332/۰16/9۸ 7۸۰/376/۴۰7/19 نقدی )ریال(

 67/61۴ ۰۰۰/۸۸۸/۸1۰/62۰ ۰۰۰/915/۸66/۸6 غیرنقدی )ریال(

 77/1۰2 ۰۰۰/۴96/919/131 ۰۰۰/۰79/۰59/65 خدماتی )ریال(

                                                

 در) عام نیت با داوطلبانه و آگاهانه صورت به حقوقی یا حقیقی شخص توسط آن پرداخت که است وجهی نقدی مشارکت.  1

 حساب به (باشد مشخص مشارکت موضوع که صورتی در) خاص نیت یا( نباشد مشخص مشارکت مصرف موضوع صورتی
 .گرددمی واریز بهزیستی سازمان مردمی هایمشارکت

هداف  امشارکت غیرنقدی، کاال یا ملکی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهنه و داوطلبانه مطابق با  . 2

 شود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است.های بهزیستی کشور به این سازمان اهدا میبرنامه

خدماتی، فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت ارائه دانش، تخصص و  مشارکت.  3

 مهارت به این سازمان انجام شد  و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری سازمان بهزیستی کشور 

 کمیته امداد امام خمینی )ره( -2

 مددجویان -2-1

باشد، که نفر می ۴7۸36۸1، 139۸تعداد مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی در سال 

نفر تحت پوشش کمیته امداد اسهتان فهارس قهرار دارنهد و اسهتان در ایهن  337۴77از این تعداد 

 (. ۴2شاخص در جایگا  دوم در کشور قرار گرفته است )جدول 

 

 ت کمیته امداد امام خمینیتعداد مددجویان مورد حمای -42جدول 

 رتبه مددجویان تعداد استان

 ×× ۴7۸36۸1 کل کشور

 12 1۴7366 آذربایجان شرقی

 1۰ 17۸755 آذربایجان غربی

 22 ۸۸579 اردبیل

 6 23۴952 اصفهان

 2۸ 5۰۴97 البرز

 25 ۸125۸ ایالم

 23 ۸6۸۰1 بوشهر

 15 1356۸9 تهران

 21 92752 چهارمحال و بختیاری

 1۸ 11۴۴6۴ ان جنوبیخراس

 3 32۸295 خراسان رضوی

 2۰ 95765 خراسان شمالی

 ۴ 29539۸ خوزستان

 27 51۸72 زنجان

 31 29۸۰3 سمنان

 1 ۴۸۸۸35 سیستان و بلوچستان

 2 337۴77 فارس

 26 63966 قزوین

 3۰ 3۸797 قم

 1۴ 1۴3۸5۰ کردستان

 5 261299 کرمان
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 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از کمیته امداد امام خمینی )ر ( 

 

از کل افراد تحت پوشش کمیته امهداد در کشهور در میانگین کشوری سهم زنان سرپرست خانوار 

درصد بود  است. سهم زنان سرپرست خهانوار از کهل افهراد تحهت پوشهش  12/25،  139۸سال 

درصد بود  است و استان در این شهاخص در جایگها  دههم در  97/27کمیته امداد استان فارس  

حمایهت از کهل افهراد تحهت  آمهوزان مهوردکشور قرار داشته است. میانگین کشوری سهم دانش

درصههد بههود  اسههت. سهههم   ۰9/۸در کشههور،  139۸پوشههش کمیتههه امههداد در کشههور در سههال 

درصد بود  است و استان  57/7آموزان از کل افراد تحت پوشش کمیته امداد استان فارس  دانش

 (. ۴3در این شاخص در جایگا  هجدهم در کشور قرار داشته است )جدول 

 

آموزان از کل افراد تحت پوشش کمیته زنان سرپرست خانوار و سهم دانشسهم  – 43جدول 

 امداد امام خمینی )درصد(

 11 16۸252 کرمانشا 

 17 117619 راحمدکهگیلویه و بوی

 13 1۴۴17۴ گلستان

 7 23۰73۰ گیالن

 ۸ 216261 لرستان

 16 121325 مازندران

 2۴ ۸3۴۸۴ مرکزی

 9 213377 هرمزگان

 19 1۰۰3۸۸ همدان

 29 ۴16۰1 یزد

 استان
سهم زنان سرپرست 

 خانوار
 رتبه

 سهم 
 آموزاندانش

 رتبه

 ×× ۰9/۸ ×× 12/25 کل کشور

 11 63/۸ 1۴ 32/27 آذربایجان شرقی

 16 71/7 19 77/25 آذربایجان غربی

 27 97/5 2۰ ۸7/2۴ اردبیل

 17 59/7 13 ۴7/27 اصفهان
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 139۸امداد امام خمینی )ر ( مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از کمیته 

 12 53/۸ 2 97/39 البرز

 13 ۴9/۸ 2۸ 11/16 ایالم

 2۰ ۸6/6 21 22/2۴ بوشهر

 3 31/11 1 ۴2/۴۴ تهران

 3۰ ۰۸/5 27 6۸/19 چهارمحال و بختیاری

 ۸ 37/9 29 1۰/16 خراسان جنوبی

 7 7/9 5 ۰1/33 خراسان رضوی

 2۴ 19/6 16 6۸/26 خراسان شمالی

 1۰ 97/۸ 2۴ ۴3/2۰ نخوزستا

 25 1/6 11 9۴/27 زنجان

 9 35/9 17 56/26 سمنان

 ۴ ۴6/1۰ 3۰ ۸5/1۴ سیستان و بلوچستان

 1۸ 57/7 1۰ 97/27 فارس

 29 ۸7/5 12 93/27 قزوین

 1 33/12 3 ۸۰/37 قم

 23 ۴1/6 23 66/21 کردستان

 26 ۰1/6 25 3۴/2۰ کرمان

 1۴ ۴۸/۸ 1۸ 92/25 کرمانشا 

 15 37/۸ 31 ۸۰/1۴ بویراحمد کهگیلویه و

 22 ۸/6 7 33/31 گلستان

 31 ۰2/5 9 23/2۸ گیالن

 2۸ 9۴/5 22 7۴/22 لرستان

 21 ۸۴/6 ۴ ۴3/36 مازندران

 19 ۰1/7 6 ۰1/32 مرکزی

 5 1۸/1۰ 26 1۴/2۰ هرمزگان

 6 ۸3/9 ۸ 31/31 همدان

 2 99/11 15 12/27 یزد
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 طرح شهید رجایی و طرح مددجویی -2-2

 32/۴5، بها رشهد  1397واحهد در سهال  2۰3تعداد واحدهای کمیته امداد امهام خمینهی)ر (، از   

، تعهداد 1397-9۸ههای افهزایش یافتهه اسهت. طهی سهال 139۸واحهد در سهال  295درصد بهه 

درصدی را  65/1افزایش یافته و رشد  17976۴ار، به خانو176۸۴5خانوارهای مورد حمایت نیز از 

 ۴/2تجربه کرد  است. طی باز  زمانی فوق خانوار با سرپرسهت زن مهورد حمایهت نیهز بها رشهد 

خانوار افهزایش یافتهه اسهت. افهراد مهورد حمایهت نیهز از  1۰۰13۰خانوار به  977۸6درصدی، از 

رسید  است. سالمندان  139۸نفر در سال  363399رشد، به  91/۰، با 1397نفر در سال  36۰136

نفهر  132۴97، به 1397نفر در سال  95۴7۰درصدی از  7۸/3۸مورد حمایت نیز با رشد چشمگیر 

درصهد  ۴1/2،  1397-9۸افزایش یافته است. ایتام مورد حمایهت در بهاز  زمهانی  139۸در سال 

الی اسهت کهه حامیهان ایتهام نفر رسید  است، این در ح 237۸۴نفر به  2۴372کاهش یافته و از 

،  139۸و  1397های اند. کل مبالغ پرداختی به مددجویان نیز طی سالدرصد افزایش داشته 36/1

 (. ۴۴درصد افزایش یافته است )جدول  2۴/29

 

رسانی، مددجویان موردحمایت اداره کل کمیته امداد امام واحدهای خدمت -44جدول شماره 

 میلیون ریال -نفر                        خمینی و مبلغ پرداختی     
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1397 2۰3 176۸۴5 977۸6 36۰136 ۰ 95۴7۰ 2۴372 ۸۰۴3۰ 562557۸ 

139۸ 295 17976۴ 1۰۰13۰ 363399 ۰ 132۴97 237۸۴ ۸1527 727۰711 

 2۴/29 36/1 -۴1/2 7۸/3۸ ۰ 91/۰ ۴/2 65/1 32/۴5 تغییرات درصد

                                                
 . علت افزایش تعداد واحدهای امداد در شیراز، احتساب مراکز نیکوکاری جزء کمیته امداد بود  است. 1

 ها ک معیشت و سایر پرداختی. کم 2
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

درصد ۴۴/7، معادل1397کشور درسال ر ( در)امداد اماماحدهای کمیتهفارس از تعداد وسهم استان

درصد، خهانوار  ۰2/۸، سهم استان در تعداد خانوار مورد حمایت 1397است. همچنین در سال بود 

حمایهت درصهد، سهالمندان مورد26/7درصد، افراد موردحمایت  93/7زن موردحمایت با سرپرست

د در کشهور بهود  اسهت درصه 15/۸درصد و حامیان ایتهام  ۰۴/۸درصد، ایتام مورد حمایت  ۰5/۸

 (.۴5)جدول 
 

رسانی و مددجویان مورد حمایت کمیته امداد مقایسه واحدهای استانی خدمات -45جدول 

 (1397خمینی)ره( با کشور )

 سال

 شاخص

1397 

 سهم استان )درصد( استان کشور

 ۴۴/7 63 ۸۴7 واحدهای امداد

 ۰2/۸ 15۸2۸2 197۴17۰ خانوار مورد حمایت

 93/7 ۸5۰۰۴ 1۰71۸92 رپرست زن مورد حمایتخانوار با س

 26/7 2927۰1 ۴۰31291 افراد مورد حمایت

 ۰5/۸ 117327 1۴569۰1 سالمندان مورد حمایت

 ۰۴/۸ 232۰9 2۸۸795 ایتام مورد حمایت

 15/۸ 51۰6۸ 6265۰2 حامیان ایتام

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 مات  فرهنگی، آموزشی و عمرانیخد -2-2

مبالغ پرداخت شد  به مددجویان تحت پوشش استان در بخش خدمات آموزشی  139۸در سال   

، 1397-9۸درصد افهزایش داشهته اسهت. در فاصهله زمهانی  3۴/6و فرهنگی نسبت به سال قبل 

فته، ولی تعهداد درصد رشد یا 7/1آموزان استفاد  کنند  از خدمات تحصیلی و فرهنگی تعداد دانش

درصد کاهش یافته است. طی بهاز  زمهانی فهوق افهراد شهرکت  72/6دانشجویان استفاد  کنند  

درصد افزایش یافته و افراد شرکت کنند  در اردوهای 21/11های مهارت زندگی کنند  در آموزش

، تعهداد خهدمات 139۸و  1397ههای درصد افزایش یافته است. طی سهال 9۴/6تربیت فرهنگی 
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درصد رشد داشته اسهت. تعهداد  99/۸درصد و مبلغ اختصاص یافته  16/1۸أمین و تعمیر مسکن ت

درصد کاهش یافته، در حالی کهه مبلهغ پرداختهی  ۰5/3۰کمک هزینه ازدواج در باز  زمانی فوق، 

 (.۴6درصد افزایش یافته است )جدول  26/6۰

 

هزینه ازدواج و کمک خدمات آموزشی، فرهنگی و آموزشی و خدمات عمرانی -46جدول 

 شده توسط کمیته امداد امام خمینی )ره(                            نفر، میلیون ریالپرداخت

 سال

 خدمات فرهنگی و آموزشی

کنندگان از خدمات استفاد 
 تحصیلی و فرهنگی

کنند  افراد شرکت
 های مهارت زندگیدرآموزش

کنند  در افراد شرکت
 گیفرهناردوهای تربیت

 مبلغ

 دانشجو آموزدانش

1397 25117 ۴567 799۸۴ 3115۸ ۸۰31۰ 

139۸ 255۴5 ۴26۰ ۸۸9۴9 33321 ۸5۴۰3 

 3۴/6 9۴/6 21/11 -72/6 7/1 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

هزینه ازدواج و کمک خدمات آموزشی، فرهنگی و آموزشی و خدمات عمرانی -46جدول 

 شده توسط کمیته امداد امام خمینی )ره(  )ادامه(        نفر، میلیون ریالپرداخت

 سال
 هزینه ازدواجکمک خدمات تأمین و تعمیر مسکن

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1397 ۴35۰ ۴۰6752 7327 1791۸۰ 

139۸ 51۴۰ ۴۴3329 5125 2۸7162 

 26/6۰ -۰5/3۰ 99/۸ 16/1۸ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 
 الحسنهوام خودکفایی و وام قرض -2-3

های اشتغال پرداختی از محل صندوق اشتغال امداد به مددجویان تحت وام 139۸در سال  

 33/۴۴و از نظر مبلغ درصد  3/۰، از نظر تعداد 1397پوشش کمیته امداد در استان نسبت به سال 
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های اشتغال پرداختی از محل تسهیالت بانکی از نظر تعداد درصد کاهش یافته است. تعداد وام

درصدی را داشته است. افردا اشتغال یافته  76/55درصد کاهش یافته ولی از نظر مبلغ رشد  2/2

نفر در سال  7۴7درصدی به  92/1۴، با رشد 1397نفر در سال  65۰از طریق کاریابی نیز از 

ای دید  ،  افراد آموزش فنی و حرفه139۸و  1397افزایش یافته است. در فاصله زمانی  139۸

درصد کاهش یافته، ولی  21/11الحسنه های قرضدرصد کاهش یافته است. تعداد وام 3۸/7

های پرداختی از محل تسهیالت درصدی داشته است. سایر کمک 52/1۰۴مبالغ پرداختی رشد 

 (.۴7درصد رشد داشته است )جدول  53/35کی نیز بان

 

 )ره(      نفر، میلیون ریال                                                                      خدمات ارائه شده  به مددجویان کمیته امداد امام خمینی - 47جدول 

                                                                                              
 سال

 های شغلیایجاد فرصت

 وام اشتغال پرداختی

افراد اشتغال 
یافته از طریق 

 کاریابی

افراد آموزش 
ای فنی و حرفه

 دید 

از محل صندوق اشتغال 
 امداد

از محل تسهیالت 
 بانکی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1397 1651 39۰۴5۰ 792۴ 1937۸۰۰ 65۰ 15312 

139۸ 16۴6 21735۰ 775۰ 3۰1۸255 7۴7 1۴1۸2 

 -3۸/7 92/1۴ 76/55 -2/2 -33/۴۴ -3/۰ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 نفر، میلیون ریال)ره()ادامه(  خدمات ارائه شده  به مددجویان کمیته امداد امام خمینی-47جدول

 لسا
های پرداختی به مددجویان از سایر کمک الحسنهاعطای وام قرض

 مبلغ تعداد 1محل تسهیالت بانکی

1397 1۸613 3۰729۸ 12۸75۰ 

139۸ 16526 62۸۴77 17۴5۰۰ 

 53/35 52/1۰۴ -21/11 درصد تغییرات

                                                
 باشد.های بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و .... میهای کارگشایی، وام. شامل وام 1
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

درصهد  76/1۴، مبهالغ پرداختهی 139۸و  1397اجتمهاعی، در فاصهله زمهانی  ههایدر حوز  بیمه

درصهدی  29/7نفر، با افت  7۸۸3سال از  5۰افزایش یافته است. تعداد زنان سرپرست خانوار زیر 

درصهد افهزایش داشهته   ۸5/2های اجتماعی روسهتائیان و عشهایر نفر رسید  است. بیمه 73۰۸به 

درصهدی روبهرو شهد  اسهت. تعهداد و مبهالغ   53/51ل با کاهش های اشتغااست. مشموالن طرح

 (.۴۸است )جدول درصدی به صفر رسید  1۰۰، با کاهش 139۸های خدمات درمانی در سال بیمه

 

خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی و مبلغ پرداخت  - 48جدول 

 شده )میلیون ریال(

 سال

های خدمات هبیم های اجتماعیبیمه
زنان سرپرست  درمانی

 5۰خانوار زیر 
 سال

های اجتماعی بیمه
 روستائیان و عشایر

 مشموالن
های طرح

 اشتغال
 مبلغ

 مبلغ تعداد

1397 7۸۸3 ۸63۰ 216۰ 1277۰۰ 57۴31 ۴21675 

139۸ 73۰۸ ۸۸76 1۰۴7 1۴655۰ ۰ ۰ 

درصد 
 تغییرات

29/7- ۸5/2 53/51- 76/1۴ 1۰۰- 1۰۰- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸خذ: سالنامه آماری استان فارس سال مأ

 

 درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی -2-4

جمع درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی ادار  کل کمیتهه امهداد امهام خمینهی  139۸در سال 

د میلیون ریال رسهید  اسهت. از ایهن مبلهغ حهدو 1792۸22افزایش به رقم  درصد 19/9۸)ر ( با 

درصد وجوهات امانی بهود  اسهت.  ۰5/7۰درصد آن درآمدهای اختصاصی و مابقی معادل  95/29

مردمی و صهدقات  هایشایان ذکر است در این سال تمامی درآمدهای اختصاصی از طریق کمک

درصهد و  97/167درمقایسه با سال قبهل  139۸تأمین شد  است . درآمدهای اختصاصی در سال 

 (.۴9درصد افزایش یافته است )جدول  3۴/7۸وجوهات امانی 

 

 



                                                                                                             139۸سال  -استان فارس یو فرهنگ یاجتماع ،یگزارش اقتصاد                                               26۸

 

 

 درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد امام خمینی )ره( میلیون ریال  -49جدول 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸ مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال

 

 تأمین اجتماعی -3

هها و اقهدامات ای شهامل تهدابیر، روشخدمات بخش تأمین اجتماعی عبهارت اسهت از مجموعهه

ای کهه ههدف آن حمایهت از نیهروی انسهانی شهاغل در دوران اشهتغال، حمایتی و خدمات بیمهه

باشهد. شهد  میزنشسهتگان فوتبازنشستگی، ازکارافتادگی و حمایت از بازمانهدگان شهاغالن و با

سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بیمه خدمات درمهانی و ... متهولی 

مهورد بررسهی قهرار 139۸هها را در سهال گونه خدمات هستند که عملکهرد برخهی از آنارائه این

 دهیم:می

 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران -1 -3 

نفهر  5۸۸7۰2، 139۸پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سال  تعداد کل جانبازان تحت

نفر جانباز تحت پوشش در جایگا  چهارم در کشهور قهرار داشهته  ۴۰75۸بود  است. استان فارس 

 (.5۰است )جدول 

                                                
ها، سهم السادات ها، کفار های نیکوکاری و عاطفهزدگان، درآمد جشن. شامل کمک به ایتام، کمک حوادث و ساختمان زلزله 1

 باشد.و ... می

 سال

جمع 
درآمدهای 

اختصاصی و 
وجوهات 

 امانی

درصد 
درآمد 

 اختصاصی

درصد 
وجوهات 

 امانی

 وجوهات امانی درآمدهای اختصاصی

 جمع
درآمدهای 

 محلی

 هایکمک
مردمی و 
 صدقات

 1سایر  زکات جمع

1397 9۰۴592 15/22 ۸5/77 2۰۰37۴ ۰ 2۰۰37۴ 7۰۴21۸ 566۸35 1373۸3 

139۸ 1792۸22 95/29 ۰5/7۰ 536935 ۰ 536935 1255۸۸7 52۴723 73116۴ 

درصد 

 تغییرات
19/9۸ ۸/7 ۸/7- 97/167 ۰ 97/167 3۴/7۸ ۴3/7- 21/۴32 
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 تعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران -50جدول 

 رتبه تعداد استان

 ×× 5۸۸7۰2 کل کشور

 7 23۸99 آذربایجان شرقی

 11 19273 آذربایجان غربی

 21 9619 اردبیل

 2 5۰771 اصفهان

 1۸ 1177۴ البرز

 17 119۰۰ ایالم

 2۸ 65۸۰ بوشهر

 1 7۸693 تهران

 2۴ 73۴5 چهارمحال و بختیاری

 29 ۴297 خراسان جنوبی

 3 ۴9۴9۰ خراسان رضوی

 26 72۸9 خراسان شمالی

 5 35۸9۰ خوزستان

 25 73۰3 زنجان

 23 7۸۴5 سمنان

 3۰ ۴2۸6 سیستان و بلوچستان

 ۴ ۴۰75۸ فارس

 16 1191۴ قزوین

 27 7265 قم

 22 9362 کردستان

 1۰ 19۸57 کرمان

 9 21۴5۴ کرمانشا 

 19 1۰133 کهگیلویه و بویراحمد

 15 1372۰ گلستان
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 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور 

 

تعداد افراد خانوارهای شاهد )والدین، همسر و فرزنهدان(  پوشهش سهازمان بنیهاد  139۸در سال  

کاهش  درصد  ۸9/1نفر بود  که نسبت به سال قبل  22796رس شهید و امور ایثارگران استان فا

 99/7نسبت به سال قبل، تعداد خانوارهای شاهد حقوق بگیهر 139۸یافته است. همچنین در سال 

 (.51درصد کاهش یافته است )جدول ۸7/9های مستمری بگیر و خانواد 

 
یاد شهید و امور ایثارگران تعداد افراد و خانوارهای شاهد تحت پوشش اداره کل بن -51جدول

 نفر، میلیون ریالاستان فارس                                                                                

 سال

تعداد افراد خانوارهای شاهد 
 تحت پوشش

 بگیرتعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری

 والدین
همسر و 
 فرزندان

 جمع

 جمع بگیریمستمر بگیرحقوق

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1397 9۴6۴ 13772 23236 ۴6۴۴ 192976۴ 6376 17265۰۰ 11۰2۰ 365626۴ 

139۸ 9۰۴1 13755 22796 ۴622 1775623 6۸63 1556۰15 11۴۸5 333163۸ 

 -۸۸/۸ 22/۴ -۸7/9 6۴/7 -99/7 -۴7/۰ -۸9/1 -12/۰ -۴7/۴ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸آماری استان فارس سال مأخذ: سالنامه 

 ۸ 23۰25 گیالن

 رتبه تعداد استان

 13 16275 لرستان

 6 33۸31 مازندران

 1۴ 1۴۴۸5 مرکزی

 31 2۸3۸ هرمزگان

 12 177۰7 همدان

 2۰ 9721 یزد
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نفر جانباز تحت پوشش ادار  کهل بنیهاد شههید و امهور ایثهارگران  ۴۰72۸تعداد  1397در سال  

رسید  است و نسبت به سال قبهل  139۸نفر در سال  36۴1۴اند که این رقم به استان قرار داشته

درصهد کهاهش از  71/25در حالهت اشهتغال بها درصد کاهش داشته است. تعداد جانبازان  59/1۰

کهاهش یافتهه اسهت، ولهی میهزان مبلهغ  139۸نفر در سال  275۴، به 1397نفر در سال  37۰7

، 1397-9۸درصد افزایش یافته است. تعداد افراد مستمری بگیر در فاصله زمانی  ۰2/36پرداختی 

میزان مبلغ پرداختی به آنان نیز  نفر افزایش یافته و 327۰درصدی به  ۴1/66نفر با رشد  1965از 

درصهد رشهد  29/15۸درصد رشد داشته است. در باز  زمانی فوق مبلهغ کمهک معیشهت  33/55

درصد رشد داشهته  ۴7/۴3درصد و از نظر مبلغ  ۰۸/115داشته است و حق پرستاری از نظر تعداد 

درصهد افهزایش  59/۴7،  1397نسبت به سهال  139۸است. در کل جمع مبالغ پرداختی در سال 

 (.52یافته است )جدول

 

بگیر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و تعداد جانبازان حقوق و مستمری -52جدول

 مبلغ پرداختی به آنان                                                واحد: نفر، میلیون ریال

 سال

 تحت جانبازان تعداد

 پوشش
 مستمری اشتغال حالت

 مبلغ

 کمک

 معیشت

 پرستاری حق

 سایر

 1هاپرداختی

 مبالغ جمع

 پرداختی
 جمع

 25 تا

 درصد

25 

 درصد

 باالتر و

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1397 ۴۰72۸ 2۴715 16۰13 37۰7 1591۸32 1965 379۴22 156۰۰6 1۴79 ۴3۴5۸۰ ۰ 2561۸۴۰ 

139۸ 36۴1۴ 2۴292 12122 275۴ 2165275 327۰ 5۸93۴6 ۴۰2955 31۸1 623۴76 ۰ 37۸1۰52 

 درصد

 تغییرات
59/1۰- 71/1- 3/2۴- 71/25- ۰2/36 ۴1/66 33/55 29/15۸ ۰۸/115 ۴7/۴3 ۰ 59/۴7 

 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

                                                
 صیلی، ازدواج، معاش، عیدی، تلفن و ... است.هزینه تح. شامل کمک 1
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در   سهم استان فارس از کل جانبازان تحت پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشهور 

 25/7درصهد،  25درصد بود  است. همچنین سهم استان از تعداد جانبازان تها  95/6، 139۸سال 

 (.53درصد بود  است )جدول 53/6درصد و باالتر  25درصد و از جانبازان 

 

مقایسه تعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان با  - 53جدول

 (1397کشور )

 باالتر و درصد 25 درصد 25تا  نبازان تحت پوششکل جا قلمرو

 2۴3215 3397۴۰ 5۸2955 کشور

 15۸۸6 2۴631 ۴۰517 استان

 53/6 25/7 95/6 سهم استان )درصد(

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور 

 

 ۰7/61زادگان با آموزی و اشتغال ارائه شد  به خانوارهای شاهد، جانبازان و آتعداد خدمات حرفه 

رسید  است، ولی مبلهغ  139۸مورد در سال  31۴1به  1397مورد در سال  ۸۰69درصد کاهش از 

درصد رشد داشته است. در  25/۴69آموزی و اشتغال در دور  زمانی ذکر شد  پرداختی بابت حرفه

میهزان درصد کهاهش یافتهه، ولهی  ۰۴/6، تعداد خدمات درمانی ارائه شد  1397-9۸دور  زمانی 

درصد افزایش یافته است. خدمات آموزشی از نظهر تعهداد و مبلهغ در سهال  61/۴6مبلغ پرداختی 

درصهد و از نظهر  3/9۰که از نظر تعداد کاهش یافته است، به طوری 1397نسبت به سال  139۸

درصهد  5، 139۸درصد کاهش یافته است. تعداد خدمات فرهنگی ارائه شد  در سال  ۴2/۸3مبلغ 

درصد کاهش یافته است. تعداد  97/5۰رشد داشته است، ولی مبلغ پرداختی  1397ه سال نسبت ب

درصد کاهش یافته است، ولهی  ۴6/12، 139۸و  1397خدمات ارائه شد  مسکن در فاصله زمانی 

 139۸درصد افزایش داشته است. تعداد موارد کمک هزینه ازدواج در سهال  63/۴۴مبلغ پرداختی 

ای در ردیف سایر موارد در درصد رشد داشته است. هیچ کمک هزینه 79/۴1نسبت به سال قبل، 

 (.5۴پرداخت نگردید  است )جدول 139۸سال 
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خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد، جانبازان و آزادگان تحت پوشش بنیاد  -54جدول 

 شهید و امور ایثارگران )میلیون ریال(

 خدمات آموزشی 1خدمات درمانی آموزی و اشتغالحرفه سال

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ 2تعداد

13۸7 ۸۰69 3۴131 1۸92۰5 1۸62۸66 16326 13۸5۸ 

139۸ 31۴1 19۴29۰ 1777۸۴ 27311۴۰ 15۸۴ 229۸ 

درصد 

 تغییرات

۰7/61- 25/۴69 ۰۴/6- 61/۴6 3/9۰- ۴2/۸3- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

خدمات ارائه شده به خانوارهای شاهد، جانبازان و آزادگان تحت پوشش بنیاد  -55جدول

 شهید و امور ایثارگران )میلیون ریال( )ادامه(

های کمک کمک هزینه ازدواج مسکن خدمات فرهنگی سال

مربوط به سایر 

 3موارد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

13۸7 2۸۰99 73۸۸ 2۸17 2۰۴1۰6۰ 725 ۰ 331۰ 

139۸۴ 295۰3 3622 2۴66 295193۰ 1۰2۸ ۰ ۰ 

درصد 

 تغییرات

5 97/5۰- ۴6/12- 63/۴۴ 79/۴1 ۰ 1۰۰- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 

 

 

                                                

 .باشدمی....  و سالمت پایش تجهیزات، و دارو سالمت، تأمین به مربوط امور شامل درمانی خدمات.  1

 ، کمبود بودجه اعالم گردید  است.139۸در سال  علت کاهش خدمات ارائه شد .  2

 .است...  و مددکاری اسم،مر برگزاری به مربوط غیرنقدی و نقدی هایکمک شامل. 3

 .است گردید  اعالم بودجه کمبود شد ، ارائه خدمات کاهش علت . ۴
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 اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس -3-2

ین اجتماعی شدگان اصلی و خاص تحت پوشش اداره کل تأمتعداد بیمه -3-2-1

 استان

درصد بود  است. در اسهتان  21/53، 139۸در کشور در سال   1میانگین ضریب نفوذ بیمه درمانی

درصد از کل جمعیت تحت پوشش بیمهه تهأمین اجتمهاعی )اصهلی و تبعهی( قهرار  ۴5/۴5فارس 

ت. های کشهور قهرار گرفتهه اسهاند و استان در این شاخص در جایگا  بیستم در بین استانداشته

درصد بیمه شد  تأمین اجتماعی در جایگا  نخسهت در کشهور قهرار  51/79استان یزد با شاخص 

اند.  استان  سیسهتان و های بوشهر و تهران در جایگا  دوم و سوم قرار گرفتهگرفته است و استان

در های خراسان شمالی و آذربایجان غربهی بلوچستان در جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان

 اند. ام در کشور قرار گرفتهجایگا  بیست و نهم و سی

میانگین کشوری سهم مقرری بگیران بیمه بیکاری از کل بیمه شدگان تأمین اجتمهاعی در سهال 

درصهد بهود  اسهت و  65/1درصد بود  است. این شاخص در استان فهارس معهادل  57/1، 139۸

. در شاخص سهم مقرری بگیران استان قزوین استان در جایگا  یازدهم در کشور قرار گرفته است

های البرز و سهمنان در جایگها  دوم و درصد در جایگا  اول در کشور قرار گرفته و استان 57/2با 

درصد در جایگا  آخهر در کشهور  ۴۴/۰اند. استان سیستان و بلوچستان با شاخص سوم قرار گرفته

ام در کشهور راحمد در جایگا  بیست و نهم و سهیهای ایالم و کهگیلویه و بویقرار گرفته و استان

 (. 55اند )جدولقرار گرفته

 

 

 

 

 

                                                
 باشد.ضریب نفوذ بیمه حاصل نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه )شامل بیمه شد  اصلی و تبعی( به کل جمعیت می.  1



  275 یاجتماع نیو تأم یستیبهز

 

تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تأمین اجتماعی به کل جمعیت و سهم مقرری  – 56جدول

 شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی )درصد(بگیران بیمه بیكاری از کل بیمه

 رتبه مقرری بگیران بیمه بیکاری سهم  رتبه ضریب نفوذ بیمه درمانی استان

 ×× 57/1 ×× 21/53 کل کشور

 12 6۴/1 11 55/52 آذربایجان شرقی

 1۰ 66/1 3۰ 17/36 آذربایجان غربی

 2۴ 93/۰ 1۸ 62/۴6 اردبیل

 ۴ ۰3/2 5 53/66 اصفهان

 2 56/2 13 9/5۰ البرز

 29 62/۰ 16 5۴/۴9 ایالم

 22 97/۰ 2 ۴۸/79 بوشهر

 5 ۸۴/1 3 ۴5/6۸ تهران

 1۸ 2۴/1 15 67/۴9 چهارمحال و بختیاری

 2۸ ۸7/۰ 19 ۴/۴6 خراسان جنوبی

 9 6۸/1 23 7/۴2 خراسان رضوی

 25 91/۰ 29 ۸۴/37 خراسان شمالی

 23 97/۰ ۸ ۴9/62 خوزستان

 13 6/1 1۴ 21/5۰ زنجان

 3 17/2 ۴ 37/67 سمنان

 31 ۴۴/۰ 31 ۴۸/26 سیستان و بلوچستان

 11 65/1 2۰ ۴5/۴5 فارس

 1 57/2 7 75/62 قزوین

 19 ۰5/1 1۰ 23/57 قم

 7 75/1 27 ۸۸/3۸ کردستان

 27 ۸۸/۰ 21 33/۴5 کرمان

 15 ۴/1 2۸ ۸6/3۸ کرمانشا 

 3۰ 6/۰ 2۴ 56/۴2 کهگیلویه و بویراحمد

 17 3۴/1 26 3/۴1 گلستان
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 139۸مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از وزارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی 

 

بگیران تحت پوشش ادار  کل تهأمین اجتمهاعی اسهتان فهارس مریشدگان و مستتعداد کل بیمه

نفهر در  2275۴57بهه  1397نفهر در سهال  21۸3973درصد افزایش، از  19/۴)اصلی و تبعی(، با 

درصد رشهد  35/7بگیران درصد و تعداد مستمری 6/3شدگان رسید  است. تعداد بیمه 139۸سال 

 (.56داشته است )جدول 

 

 راد تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعیتعداد اف -57جدول 

 جمع کل سال
 بگیرانمستمری شدگانبیمه

 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع

1397 21۸3973 1۸۴16۸3 7333۰3 11۰۸3۸۰ 3۴229۰ 196612 1۴567۸ 

139۸ 2275۴57 19۰۸۰۰2 76۰۰۰7 11۴7995 367۴55 212۴21 155۰3۴ 

 ۴2/6 ۰۴/۸ 35/7 57/3 6۴/3 6/3 19/۴ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 2567۸۴درصهد افهزایش از  63/۴شدگان خاص تحت پوشش تأمین اجتماعی، بها تعداد کل بیمه

نسهبت بهه  139۸افزایش یافته است. در سال  139۸نفر در سال  26۸679، به 1397نفر در سال 

شهدگان کهارگر درصهد، تعهداد بیمهه 72/1۰گان حهرف و مشهاغل آزاد شد، تعداد بیمه1397سال 

 رتبه سهم مقرری بگیران بیمه بیکاری  رتبه ضریب نفوذ بیمه درمانی استان

 ۸ 71/1 17 63/۴۸ النگی

 21 1 25 22/۴2 لرستان

 1۴ ۴۸/1 9 71/57 مازندران

 6 ۸2/1 6 ۴3/66 مرکزی

 2۰ ۰2/1 12 16/52 هرمزگان

 26 ۸۸/۰ 22 5/۴3 همدان

 16 36/1 1 51/79 یزد
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درصد افزایش یافته است، در حالی که تعداد بیمه  39/۸9درصد و سایر موارد نیز  7/12ساختمانی 

 (.57درصد کاهش داشته است )جدول 96/9شدگان اختیاری درصد و بیمه 99/۸شدگان بافند  

 

 اص تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استان شدگان ختعداد بیمه -57جدول شماره 

 1سایر کارگران ساختمانی اختیاری رانندگان بافندگان حرف و مشاغل آزاد جمع سال

1397 2567۸۴ 693۸۴ 266۰۰ 73362 322۸۴ ۴۸275 6۸79 

139۸ 26۸679 76۸22 2۴2۰۸ 711۴۸ 29۰69 5۴۴۰۴ 13۰2۸ 

 39/۸9 7/12 -96/9 -۰2/3 -99/۸ 72/1۰ 63/۴ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

، بها افهزایش  1397کارگا  در سال  7556۰های تحت پوشش تأمین اجتماعی ، از تعدادکل کارگا 

افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربهوط بهه  139۸کارگا  در سال  75597درصدی به  ۰5/۰

نفهر تحهت پوشهش   1-1۰ههای ، تعداد کارگا 139۸نفر بود  است. در سال  11-5۰های  کارگا 

ههای تحهت پوشهش درصد افزایش یافته است. سهایر کارگها  22/3نفر  5۰درصد و باالی  25/۰

 (.5۸درصد افزایش یافته است )جدول ۸3/26)پیمانکاران دارای قرارداد فعال( 
 

اجتماعی در پایان اسفند بر حسب  های تحت پوشش اداره کل تأمینکارگاه -58جدول 

 طبقات کارکن

 2سایر نفر 5۰باالی  نفر 11-5۰ نفر 1-1۰ جمع سال

1397 7556۰ 673۰9 5561 1337 1353 

139۸ 75597 67۴7۸ 57۴9 13۸۰ 99۰ 

درصد 
 تغییرات

۰5/۰ 25/۰ 3۸/3 22/3 ۸3/26- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 

                                                
  باشد.شدگان صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد می. شامل بیمه 1
 .باشدمی فعال قرارداد دارای پیمانکاری شامل.  2
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 تأمین اجتماعی استان بگیران تحت پوشش اداره کلمستمری -3-2-2

بگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان نفر مستمری 196612تعداد  1397در سال  

 99/7است، کهه بها افهزایش  بگیر در ادار  کل تأمین اجتماعی استان فارس وجود داشتهمستمری

رسید  است. بیشترین افزایش در این دور  زمانی مربوط  139۸ال نفر در س 212322درصدی به 

 71/5بگیهر بها درصد رشد و سپس بازماندگان مسهتمری ۸3/1۰به مستمری بگیران بازنشسته با 

 39/۰نسبت بهه سهال قبهل،  139۸درصد بود  است. تعداد مستمری بگیران از کارافتاد  در سال 

 (.59درصد کاهش یافته است )جدول

 

 1بگیران اصلی تحت پوشش اداره کل تأمین اجتماعی استانتعداد مستمری -59شماره  جدول

 بگیربازماندگان مستمری ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سال

1397 196612 973۰5 ۸1۸7 9112۰ 

139۸ 212322 1۰7۸۴3 ۸155 9632۴ 

 71/5 -39/۰ ۸3/1۰ 99/7 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸ارس سال مأخذ: سالنامه آماری استان ف

 
 ۰1/7۰شدگان تأمین اجتمهاعی های پرداخت شد  به بیمههای نقدی و غرامتتعداد کل کمک 

، به ترتیب  1397نسبت به سال  139۸درصد افزایش یافته است. بیشترین افزایش تعداد در سال 

ههای کفهن و درصد رشد، هزینهه 6۸/1۰9های سفر و اقامت همرا  بیمار با مربوط به تعداد هزینه

رشهد، غرامهت  66/9۸درصد رشد، غرامت دستمزد ایام بیماری ناشهی از کهار بها  5۴/1۰3دفن با 

درصد رشد، غرامت دستمزد ایام بیماری ناشهی از مهوارد دیگهر بها  25/96دستمزد ایام بارداری با 

کمهک هزینهه ازدواج بها  درصهد رشهد و تعهداد 19/۴6درصد رشد، تعداد پروتز و اورتز با  22/۸۴

توسهط ادار  کهل  1397های فوق از سهال باشد. مبالغ پرداختی در شاخصدرصد رشد می 92/36

 (.6۰تأمین اجتماعی استان، با ادعای محرمانه بودن ارائه نشد  است )جدول

                                                
 مبالغ پرداختی توسط ادار  کل تأمین اجتماعی ارائه نشد  است. 1397از سال .  1
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شدگان تحت پوشش شده به بیمههای پرداختهای نقدی و غرامتتعداد کمک -60جدول 

                                                                                                  1اجتماعیسازمان تأمین 

 جمع سال

 کمک

 هزینه

 ازدواج

 غرامت

 دستمزد ایام

 بارداری

 ایام دستمزد غرامت

 بیماری
 هایهزینه

 اقامت و سفر

 بیمار همرا 

 هایهزینه

 دفن و کفن

 و پروتز

 از اشین اورتز

 کار

 از ناشی

 دیگر موارد

1397 36۸16 321۰ 6۴31 ۸1۸ 12375 31 12۴2 126۸۴ 

139۸ 62592 ۴395 12621 1625 22797 65 252۸ 1۸5۴3 

 19/۴6 5۴/1۰3 6۸/1۰9 22/۸۴ 66/9۸ 25/96 92/36 ۰1/7۰ تغییرات درصد

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 اداره کل بیمه سالمت استان فارس -3-3

ل بیمه سالمت استان فهارس شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش ادار  کتعداد بیمه 139۸در سال 

مختلهف از کهل ههایسهم گرو  ودرصد کاهش  91/2نفر بود  که نسبت به سال قبل 261۸973

درصد، بیمه همگانی 36/1 درصد، ایرانیان3۸/13دولت  کارکنانترتیباصلی و تبعی بهشدگانبیمه

 (.61باشد )جدول درصد می ۸9/۴درصد و سایر اقشار  ۴۴/63درصد، روستائیان   93/16سالمت 

 

  2سالمتپوشش اداره کل بیمهتحتاصلی و تبعی()شدگانسهم بیمه ،تعداد  -61جدول شماره 

 جمع سال
 سالمت همگانی بیمه ایرانیان دولت کارکنان

 سهم )درصد( تعداد سهم )درصد( تعداد سهم )درصد( تعداد

1397 26973۸2 3577۴7 3/13 3۴۴۰۰ 3/1 52۸171 6/19 

1398 261۸973 35۰32۰ 3۸/13 35615 36/1 ۴۴3۴17 93/16 

 67/2 -۰5/16 ۰6/۰ 53/3 ۰۸/۰ -۰۸/2 -91/2 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

                                                
 بنا به اظهار دستگا  مربوطه به علت محرمانه بودن مبالغ اعالم نگردید  است..  1

 مت تغییر نام پیدا کرد  است.سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سال 1/7/1391از تاریخ  .2
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 سالمت  پوشش اداره کل بیمهتحت شدگان )اصلی و تبعی(سهم بیمهتعداد و -61ره جدول شما

 جمع سال
 اقشار سایر روستاییان

 سهم )درصد( تعداد سهم )درصد( تعداد

1397 26973۸2 166191۰ 6/61 11515۴ 3/۴ 

1398 261۸973 1661552 
۴۴ 
63 

12۸۰69 ۸9/۴ 

 -59/۰ 22/11 -۸۴/1 -۰2/۰ -91/2 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 67/5۰معهادل  139۸شدگان بیمه سالمت )اصلی و تبعی( در سال میانگین کشوری پوشش بیمه

درصد بود  است و این اسهتان  2۴/6۰درصد کل جمعیت بود  است. این شاخص در استان فارس 

درصهد  5/۸۰ر گرفته است. استان سیستان و بلوچستان با ضریب در جایگا  پانزدهم در کشور قرا

های خراسان شمالی و کردسهتان در جایگها  دوم و سهوم در در جایگا  نخست در کشور و استان

-درصد در جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان 27/26کشور قرار دارند. استان البرز با ضریب 

 (.62اند )جدولام در کشور قرار گرفتهو نهم و سیهای تهران و یزد در جایگا  بیست 

 
 شدگان اصلی و تبعی بیمه سالمت به کل جمعیت )درصد(تعداد بیمه – 62جدول

 رتبه شاخص استان

 ×× 67/5۰ کل کشور

 19 76/55 آذربایجان شرقی

 ۴ 69/69 آذربایجان غربی

 1۰ 7/65 اردبیل

 27 36/33 اصفهان

 31 27/26 البرز

 ۸ 66 ایالم

 26 29/37 بوشهر

 29 ۸5/27 تهران

 12 53/6۴ چهارمحال و بختیاری



  2۸1 یاجتماع نیو تأم یستیبهز

 

 139۸زارت تعاون، کار و رفا  اجتماعی مأخذ: مرکز آمار ایران به نقل از و
 

 

-شدگان و مستمریتعداد کل اعضای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر )بیمه

نفهر  1515۴2درصد رشهد داشهته و بهه  71/6در مقایسه با سال گذشته  139۸بگیران(، در سال 

 39/1۸بگیهران تعهداد مسهتمری درصهد و 6۸/5شهدگان رسید  است، که از این تعداد تعداد بیمه

 رتبه شاخص استان

 13 56/63 خراسان جنوبی

 1۴ 99/6۰ خراسان رضوی

 2 7۸/7۸ خراسان شمالی

 2۰ 1۴/52 خوزستان

 17 ۴/56 زنجان

 2۸ 37/31 سمنان

 1 5/۸۰ سیستان و بلوچستان

 15 2۴/6۰ فارس

 23 ۴5/۴2 قزوین

 25 37/۴1 قم

 3 36/7۰ کردستان

 21 12/52 کرمان

 9 91/65 کرمانشا 

 6 ۴5/6۸ کهگیلویه و بویراحمد

 11 2/65 گلستان

 1۸ 22/56 گیالن

 5 ۰3/69 لرستان

 22 35/۴۸ مازندران

 2۴ 62/۴1 مرکزی

 16 ۰5/5۸ هرمزگان

 7 91/66 همدان

 3۰ 36/26 یزد
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کهارگزاری بهود  اسهت، کهه بهرای  195درصد رشد داشته است. تعداد کارگزاران نیز در این سال 

 (.63آمار و اطالعات آنان ارائه شد  است )جدول  139۸اولین بار از سال 

 

 های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرتعداد اعضاء و کارگزاری -63جدول

 1تعداد کارگزاری تعداد مستمری بگیران شدگانتعداد بیمه جمع اعضاء سال

1397 1۴2731 1371۴2 55۸9 --- 

139۸ 1515۴2 1۴۴925 6617 195 

 --- 39/1۸ 6۸/5 17/6 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

در مقایسهه بها سهال  139۸بازنشستگی در سهال  تعداد کل حقوق بگیران و مشترکان صندوق 

درصد کاهش یافته است که بیشهترین ایهن کهاهش مربهوط بهه تعهداد مشهترکان  99/2، 1397

 (. 6۴باشد )جدولدرصد کاهش می 72/2)شاغلین کسورپرداز( با 

 
 

 حقوق بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی – 64جدول

 سال
جمع بر 
 2اساس نفر

جمع بر 
اساس 

 د پرون

 مشترکان حقوق بگیران
)شاغلین 
 کسورپرداز(

بازنشستگان و 

 از کارافتادگان

بازنشستگان و 

 شاغالن فوت شد 

وراث 

 وظیفه بگیر

1397 16۸۴۴1 162273 ۸3213 1۴۴5۴ 2۰622 6۴6۰6 

139۸ 163۴۰۸ 163۴۰۸ ۸5563 1۴999 21125 62۸۴6 

درصد 

 تغییرات
99/2- 7/۰ ۸2/2 77/3 ۴۴/2 72/2- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸ذ: سالنامه آماری استان فارس سال مأخ

                                                
 گردآوری گردید  است. 139۸ها از سال آمار تعداد کارگزاری.  1
تفاوت در سرجمع با سایر جداول این صندوق، به دلیل محاسبه تمامی افراد تحت پوشش صندوق مزبور )بازنشستگان و از .  2

 .باشدبگیر و مشترکان )شاغلین کسورپرداز( میکار افتادگان، وراث



  2۸3 یاجتماع نیو تأم یستیبهز

 

رشد درصد 96/2، 1397به سال نسبت 139۸تعداد کل حقوق بگیران صندوق بازنشستگی درسال 

 (65درصد بود  است )جدول 63/1درصد و از کارافتادگان  ۸۴/2بازنشتگان  است. میزان رشدیافته

 

 ستگی بر حسب نوع و جنسحقوق بگیران صندوق بازنش -65جدول

 جمع کل سال
 از کارافتادگان بازنشستگان

 مرد زن جمع مرد زن جمع

1397 97667 82111 30504 51607 1102 490 612 

1398 100562 84443 31522 52921 1120 512 608 

درصد 

 تغییرات
96/2  84/2  34/3  55/2  63/1  49/4  65/0-  

 و محاسبات تهیه کنند  139۸ مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال

 

 احمر استان فارسجمعیت هالل -4

احمر خود را تأسیس کرد، با توجه به وسعت استان، جمعیت ملی هالل 13۰1دولت ایران در سال 

ها، لزوم وجود ساختاری مناسب برای نظام مدیریت بالیها تنوع بالیای مختلف و شدت و تعداد آن

نظر از نهوع آن، رود. آثار و عواقب یک بالی طبیعی، صهرفار میاز نیازهای اساسی استان به شم

های بازماندگان زلزلهه، تواند تا مدت مدیدی پس از وقوع حادثه باقی بماند. صدمات و بیماریمی

فرسایش خاک حاصل خیز یک منطقه و از بین رفتن کشاورزی آن در اثر سیل و ... آثاری هستند 

تهوان گفهت آینهد. بهه همهین دلیهل میحسهاب نمیین خسهارات بهکه معموالً در ارزیابی و تعیه

های اجتماعی و اقتصادی بالیای طبیعی بسیار بیش از آن چیزی است که در نگها  اول بهه هزینه

 .مجروح و مصدوم ناشی از زلزله در استان فارس گزارش نشد  است 139۸در سال  رسد.نظر می

حادثه افزایش یافتهه اسهت. تعهداد  16، به 1397ر سال حادثه د 1۴تعداد کل حوادث در استان از 

درصهد افهزایش  ۰5/6درصد و تعداد حوادث ناشهی از سهایر عوامهل  1/3۸حوادث ناشی از سیل 

 ۴2/2۸7داشته است. تعداد مجروحین و مصدومان ناشهی از سهایر حهوادث بها افهزایش چشهمگیر

 (.66حادثه رسید  است )جدول  ۴۰33، به 139۸درصدی در سال 
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 1احمر ایران در حوزه امداد و نجاتهای جمعیت هاللفعالیت -66جدول شماره 

 سال

 2سایر حوادث  سیل زلزله

 تعداد

 حادثه

مجروحین و تعداد

 مصدومان )نفر(

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 و مصدومان )نفر(

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 )نفر(و مصدومان

1397 1۴ ۰ 1۰5 ۰ 1۸۸3 1۰۴1 

139۸ 16 ۰ 1۴5 637 1997 ۴۰33 

 درصد

 تغییرات
29/1۴ ۰ 1/3۸ --- ۰5/6 ۴2/2۸7 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

آمهوزی و روسهتایی( هالل، طالب، دانشجویی، دانشهای جوانان )غنچه تعداد کل اعضای شاخه

نفر رسهید  اسهت. کهه از  195۰2درصدی به  27/3۰۴، نسبت به سال قبل با رشد 139۸در سال 

اند. میهزان رشهد داوطلبهان زن درصد را مردان تشکیل داد  77/5۰درصد را زنان و  23/۴9میان 

درصد بود  است. تعداد اعضایی که به سازمان کمهک مهالی  53/23۴درصد و داوطلبان مرد  ۴15

اسهت. تعهداد کهل داوطلبهان مهرد بهود   23زن و  27نفهر شهامل  5۰، 139۸داشته اند در سال 

 272۸درصد به  99/1۴با کاهش   139۸های مشارکت، هدایت، حمایت و مهارت( در سال )گرو 

نفهر  3915درصهد رشهد داشهته و بهه  ۸6/3۴نفر رسید  است. در این باز  زمانی تعداد امدادگران 

زنهان امهدادگر  درصدی مردان امدادگر، تعهداد 15/157رسید  است، با این حال برخالف افزایش 

 (67درصد کاهش یافته است )جدول 2۸/25

 

 

 

 
 

 

 

                                                
 ها شرکت نمود  است.احمر در آنباشد که جمعیت هاللشد  فقط مربوط به حوادثی می. آمارهای ارائه 1
ای )جوی و اقلیمی(، دریایی و ساحلی، رانش زمین، ریزش آوار، شهری، صاعقه، سوزی، برف و کوالک، جاد . شامل آتش 2

 باشد.یطوفان، گرد و غبار، صنعتی و کارگاهی، کوهستان و هوایی م



  2۸5 یاجتماع نیو تأم یستیبهز

 
 

 احمر        نفرتعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران جمعیت هالل -67جدول شماره 

ال
س

 

 امدادگران 3داوطلبان 2اعضاء 1های جواناناعضاء شاخه

 مرد زن جمع
زن و 
 مرد

 مرد زن
 مرد زن جمع مرد زن جمع

1397 ۴۸2۴ 1۸6۴ 296۰ --- --- --- 32۰9 1593 1616 29۰3 19۴6 957 

139۸ 195۰2 96۰۰ 99۰2 5۰ 27 23 272۸ 1۴53 1275 3915 1۴5۴ 2۴61 

 16/157 -2۸/25 ۸6/3۴ -1/21 -79/۸ -99/1۴ --- --- --- 53/23۴ ۰2/۴15 27/3۰۴ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

ساعته( برگهزار شهد  توسهط جمعیهت  35های اولیه آموزشی همگانی )کمک هایداد کل دور تع

درصد کاهش داشهته اسهت، بها ایهن  2۸/3نسبت به سال قبل  139۸هالل احمر استان، در سال 

 (.6۸درصد افزایش یافته است )جدول  7/۰حال تعداد آموزش گیرندگان 

 

 گیرندگان جمعیت هالل احمرتعداد آموزش های همگانی برگزارشده وآموزش -68جدول 

 سال
های تعداد دور 

 ۴آموزشی برگزارشد  

 گیرندگانتعداد آموزش

 مرد زن جمع

1397 731 15337 ۸36۴ 6973 

139۸ 7۰7 15۴۴5 ۸۴2۴ 7۰21 

 69/۰ 72/۰ 7/۰ -2۸/3 درصد تغییرات

 د و محاسبات تهیه کنن 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

                                                
 باشد.آموزی و روستایی میهالل، جوانان، طالب، دانشجویی، دانشهای غنچه . شامل شاخه 1
 ارائه شد  است. 139۸کنند. این آمار از سال های مالی به سازمان کمک میاعضاء افرادی هستند که از طریق کمک.  2
های مشارکت، هدایت، حمایت و گروه . داوطلبان افرادی هستند که به ارائه خدمات پرداخته و شامل 3

 مهارت هستند.
 باشد.ساعته برای هر نفر می 35های اولیه های آموزشی شامل دور  کمکدور .  ۴





  2۸7 فرهنگ و هنر

 
 

 فرهنـگ و هنـر

است که از آن تعاریف گوناگونی ارایه پویا، قابل انتقال و قابل تغییر  ،فرهنگ مفهومی پیچید 

ات اصلی فرهنگ یک ها، عادات و رسوم یک جامعه، مشخصها، روششد  است. اما  ارزش

-هایمتقابل با مولفه فرهنگی در تأثیر و تاثر هایگیرد. در فرآیند توسعه، مولفهمیجامعه را دربر

های توسعه، های فرهنگی در برنامهدارد. شرط الزم برای ارتقا مولفهاقتصادی و اجتماعی قرار

 ها و تأسیسات یا به بیان دیگر ایجاد امکانات فرهنگی و هنری است.ایجاد زیرساخت

 

 امكانات فرهنگی و هنری -1

شود که در ی فرهنگی و هنری اطالق میامکانات فرهنگی و هنری به تأسیسات، مراکز و فضاها

ها و عادات صورت ها، ارزشهایی در راستای تغییر، تقویت و یا توسعه نگرشها، فعالیتآن مکان

گردد. ها، خدمت و یا کاالی فرهنگی ارائه و یا تولید میگیرد. به عبارت دیگر در این مکانمی

های آزاد ها، آموزشگا ، سینماها، چاپخانهها، مساجدامکانات فرهنگی و هنری شامل کتابخانه

 باشد.های نمایش تئاتر و مواردی از این قبیل میهنری، انتشارات، سالن
 

 های عمومیخانهکتاب-1-1

العات، ی تبادل اطترین فضای، از جمله مهممرجع فرهنگعنوان یکعمومی بههایخانهکتاب

سازی درجامعه سازی و فرهنگرسانی، آگا ت، اطالعاطالعا، تبادلخالقهایدانش، افکارواندیشه

 2۸/1افزایش ن وجودداشته که بااستاعمومی درباب کتابخانه23۴تعداد 1397. درسال نمایدمیایفا

در  کتابموجودی 1397سال ب کتابخانه افزایش یافته است. دربا 237به  139۸درصدی در سال 

 2۸57۸39درصدی به  55/3ش بود  که با افزای نسخه 2759۸۴1های عمومی استان، کتابخانه

نفر درسال  1۴75۴6ومی از های عمتعداد اعضای کتابخانهافزایش یافته  139۸نسخه درسال 

درسال مورد  29367۴5تعداد موارد مراجعه از  ونفر افزایش 1۴93۸۴به  درصد25/1، بارشد 1397

 (. 1است  )جدول یافتهکاهش 139۸مورد در سال 25۴9311درصدی، به 19/13، باکاهش 1397



                                                                                                             139۸ سال -استان فارس یو فرهنگ یاجتماع ،یگزارش اقتصاد                                               2۸۸

 

 های عمومیدسترسی به کتابخانه-1-1-1

های عمومی، شاخص میزان دسترسی به کتابخانههایارزیابی کتابخانهمهم درهایازجمله شاخص

کتابخانه ازای هرساله و بیشتر به6باسواد معنی تعداد جمعیتباشد. این شاخص بهعمومی می

میانگین فر جمعیت باسواد در کشور، به طور ن 13۸۴5ازای هر ، به1397در سال باشد. عمومی می

باشد، هر که این شاخص، یک شاخص معکوس مییک کتابخانه عمومی وجود داشته از آنجایی

چه تعداد افراد به ازای یک کتابخانه عمومی کمتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه تعداد کتابخانه 

جمعیت بیشتر باشد، وضعیت در این شاخص بهتر خواهد بود.  عمومی به ازای تعداد معینی از

نفر جمعیت باسواد به ازای هر کتابخانه عمومی، باالتر از میانگین  12۰6۸استان فارس با 

درکشور قرار دارد. استان کهگیلویه و بویراحمد با یک کتابخانه به ازای هر  1۸کشوری و در رتبه 

نخست قرار دارد و خراسان جنوبی و خراسان شمالی در نفر جمعیت باسواد در جایگا   ۴۴23

نفر به ازای هر کتابخانه در جایگا  آخر  33۰59اند. استان تهران با جایگا  دوم و سوم قرار گرفته

 (.2اند )جدولام در کشور قرار داشتههای قم و البرز در جایگا  بیست و نهم و سیو استان

 

 های عمومیخانهمقبولیت )استقبال از( کتاب-1-1-2

شدن استفاد  از خوانی و نهادینهدهند  میزان گسترش فرهنگ کتابها نشاناین شاخص

های عمومی در برآوردن نیازهای های عمومی و همچنین میزان موفقیت کتابخانهکتابخانه

، های مقبولیت )استقبال از( کتابخانهترین شاخصباشند. یکی از مهماطالعاتی افراد جامعه می

دهند  تعداد اعضای باشد. این شاخص نشانهای عمومی کشور میمیزان عضویت در کتابخانه

باشد. هر چه میزان عضویت در های عمومی به ازای هر صدنفر جمعیت باسواد میکتابخانه

های عمومی در جذب افراد جامعه دهند  موفقیت کتابخانههای عمومی باالتر باشد نشانکتابخانه

 35/5باشد. میانگین کشوری عضویت های عمومی میفاد  از امکانات و منابع کتابخانهبرای است

-ساله و بیشتر در کتابخانه 6درصد از افراد باسواد  5دهند  عضویت حدود درصد است، که نشان

باشد، که رتبه درصد می 2۴/5باشد. میزان عضویت در استان فارس نیز برابر با های عمومی می

درصد عضویت در  ۸۸/1۴کشور به خود اختصاص داد  است. استان خراسان جنوبی با را در  22



  2۸9 فرهنگ و هنر

 

های یزد و زنجان به صورت مشترک در جایگا  جایگا  اول در کشور قرار گرفته است و استان

درصد عضویت در جایگا  آخر قرار گرفته و  7۴/1اند. استان تهران با میزان دوم و سوم قرار گرفته

 (.2اند )جدول ام قرار داشتهبیست و نهم و سی تان و بلوچستان و قم در جایگا های سیساستان

 

 های عمومیارزیابی منابع کتابخانه-1-1-3

-باشد که یکی مهممنابع موجود در کتابخانه شامل موارد متعددی مانند کتاب، نشریات و ... می

-شاخص سرانه کتاب کتابخانههای موجود در این بخش ها کتاب است. از جمله شاخصترین آن

ای باشد که باشد. تعداد منابع باید به انداز های عمومی و قابلیت دستیابی اعضاء به کتاب می

دهند  تعداد کتاب به های عمومی نشانپاسخگوی نیازهای جامعه باشد. سرانه کتاب کتابخانه

 ۸9معادل  1397ب در سال باشد. میانگین کشوری سرانه کتاازای هر صد نفر جمعیت باسواد می

نفر در  1۰۰نسخه کتاب به ازای  9۸استان فارس با سرانه  کهنفر بود   1۰۰نسخه به ازای هر 

نسخه کتاب در جایگا  اول در  26۸جایگا  هجدهم در کشور قرار داشته است. استان یزد سرانه 

اند. استان تهران با داشتهدوم و سوم قرار   جنوبی و زنجان در جایگا اسانهای خرکشور و استان

های های قم و البرز در جایگا نسخه کتاب در جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان 26سرانه 

شاخص قابلیت دستیابی اعضاء به کتاب، اند. در کشور  قرار داشتهبیست و هشتم و بیست و نهم 

باشد. میانگین کشوری این عضو میهای عمومی به ازای هر نفر دهند  تعداد کتاب کتابخانهنشان

استان فارس با قابلیت که نسخه کتاب برای هر عضو بود   61/16، معادل 1397شاخص در سال 

استان بوشهر با قابلیت  ونسخه کتاب به ازای هر عضو، در رتبه دوازدهم رتبه  6۴/1۸دستیابی 

های بوشهر و آذربایجان تاننسخه کتاب در جایگا  اول در کشور قرار داشته و اس 6/23دسترسی 

نسخه در  37/11اند. استان هرمزگان با قابلیت دسترسی غربی در جایگا  دوم و سوم قرار داشته

 (.2اند )جدولام قرار گرفتههای البرز و قزوین در جایگا  بیست و نهم و سیجایگا  آخر و استان
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 های عمومی استان تعداد و مشخصات کتابخانه-1جدول 

 صاتمشخ
 سال

 تعداد مراجعین تعداد اعضاء های موجودتعداد کتاب های عمومیتعداد کتابخانه

1397 23۴ 2759۸۴1 1۴75۴6 29367۴5 

139۸ 237 2۸57۸39 1۴93۸۴ 25۴9311 

 -19/13 25/1 55/3 2۸/1 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال 

 

 (1397های عمومی کشور به تفكیک استان )یسه وضعیت کتابخانهمقا -2جدول 

 مشخصات

 

 استان

جمعیت باسواد 

ساله و بیشتر  6

 )نفر(

میزان دسترسی 

-به کتابخانه

 1های عمومی

میزان عضویت در  

های کتابخانه

 2عمومی

سرانه کتاب 

های کتابخانه

 3عمومی

قابلیت دستیابی 

 اعضاء به کتاب

 16.61 ۸9 5.35 13۸۴5 ۴۸3۰5۰۰۰ کل کشور

 2۰.15 115 5.7۰ 15162 22۴۴۰۰۰ آذربایجان شرقی

 21.56 9۴ ۴.3۸ 15231 16۴5۰۰۰ آذربایجان غربی

 16.۰3 137 ۸.5۴ ۸۸1۸ 679۰۰۰ اردبیل

 2۰.۸2 99 ۴.75 12535 3723۰۰۰ اصفهان

 12.۰7 ۴۸ ۴.۰1 3۰725 212۰۰۰۰ البرز

 13.۴2 162 12.۰6 59۴3 315۰۰۰ ایالم

 23.73 1۴6 6.1۴ ۸675 66۸۰۰۰ بوشهر

 1۴.72 26 1.7۴ 33۰59 1۰6۴5۰۰۰ تهران

 23.6۰ 221 9.3۸ 73۸5 ۴۸۰۰۰۰ چهارمحال و بختیاری

 16.7۴ 2۴9 1۴.۸۸ 5113 363۰۰۰ خراسان جنوبی

 12.۸7 73 5.6۸ 1۸5۴۴ 3۸2۰۰۰۰ خراسان رضوی

                                                
  . نحو  محاسبه این شاخص عبارت است از تعداد جمعیت باسواد / تعداد کتابخانه عمومی 1

  . نحو  محاسبه این شاخص عبارت است از تعداد اعضای کتابخانههای عمومی/ تعداد جمعیت باسواد * 1۰۰2

  . نحو  محاسبه این شاخص عبارت است از تعداد کتاب کتابخانههای عمومی/ تعداد جمعیت باسواد * 1۰۰3
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 مشخصات

 

 استان

جمعیت باسواد 

ساله و بیشتر  6

 )نفر(

میزان دسترسی 

-به کتابخانه

 1های عمومی

میزان عضویت در  

های کتابخانه

 2عمومی

سرانه کتاب 

های کتابخانه

 3عمومی

قابلیت دستیابی 

 اعضاء به کتاب

 1۸.66 199 1۰.6۸ 59۰۸ 3۸۴۰۰۰ خراسان شمالی

 17.3۰ 92 5.32 126۴6 2۸2۰۰۰۰ خوزستان

 16.36 233 1۴.26 5917 56۸۰۰۰ زنجان

 17.7۸ 225 12.63 669۰ ۴75۰۰۰ سمنان

 2۰.۴۴ 7۴ 3.61 12۴۰۸ 9۴3۰۰۰ سیستان و بلوچستان

 1۸.6۴ 9۸ 5.2۴ 12۰6۸ 2۸2۴۰۰۰ فارس

 11.99 126 1۰.۴9 12219 7۸2۰۰۰ قزوین

 19.2۴ 5۰ 2.59 2۴769 966۰۰۰ قم

 17.22 99 5.77 1۰691 ۸66۰۰۰ کردستان

 12.3۴ 1۰7 ۸.63 11229 1۴71۰۰۰ کرمان

 16.51 96 5.۸3 11۴۴1 1167۰۰۰ کرمانشا 

 13.1۰ 167 12.7۴ ۴۴23 31۴۰۰۰ کهگیلویه و بویراحمد

 16.1۰ ۸۴ 5.22 96۸7 ۸۰۴۰۰۰ گلستان

 15.93 77 ۴.۸7 12۸69 1377۰۰۰ گیالن

 19.69 7۸ 3.96 16352 ۸۸3۰۰۰ لرستان

 1۴.3۴ 111 7.71 1۴366 16۰9۰۰۰ مازندران

 2۰.۰7 129 6.۴2 1۰62۴ 9۰3۰۰۰ مرکزی

 11.37 91 7.96 99۸7 779۰۰۰ هرمزگان

 16.15 1۴۴ ۸.93 7۸32 ۸۸5۰۰۰ همدان

 1۸.73 26۸ 1۴.32 71۰9 7۸2۰۰۰ یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال
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 کان و نوجوانانهای کانون پرورش فكری کودخانهکتاب -1-2

های وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و خانههای عمومی، کتابخانهافزون بر کتاب

سازی سازی و فرهنگآگا رروند که دشمارمیترین فضاهای فرهنگی بهنوجوانان نیز از جمله مهم

های فعالیتها مراکزی هستند که در آن تمامی خانهکنند. این کتابجامعه نقش مهمی ایفا می

 1397گیرد. در سال خوانی و یادگیری نقاشی، خط و سرود و.... انجام میفرهنگی اعم از کتاب

خانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان فارس موجود بود  باب کتاب 52تعداد 

سال افزایش یافته است. در  139۸خانه در سال باب کتاب 5۴درصدی به  ۸5/3که با افزایش 

 39/5نسخه بود  که با رشد  597۸73ها برابر خانههای موجود در این کتابتعداد کتاب 1397

های خانهافزایش یافته است. تعداد اعضای کتاب 139۸کتاب در سال  63۰113درصدی، به 

 139۸نفر در سال  32197درصدی، به  ۴2/۴1با کاهش  1397نفر در سال  5۴965کانون از 

، به 1397نفر در سال  7۴۸5۰6درصدی، از  59/۸داد موارد مراجعه نیز با کاهش رسید  است. تع

 (.3کاهش یافته است )جدول  139۸نفر در سال  6۸۴19۴

 

 های کانون پرورش فكری کودکان و نوجواندسترسی به کتابخانه-1-2-1

ین شاخص باشد. امیها، شاخص میزان دسترسی خانههای مهم در ارزیابی کتاباز جمله شاخص

ساله به ازای هر کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و  1۴به معنی تعداد جمعیت صفر تا 

ساله در کشور، به  1۴نفر جمعیت صفر تا  7۴۸3، به ازای هر 1397باشد. در سال نوجوانان می

که این شاخص، یک شاخص طور میانگین یک کتابخانه عمومی وجود داشته است. از آنجایی

باشد، هر چه تعداد افراد به ازای یک کتابخانه عمومی کمتر باشد یا هر چه تعداد میمعکوس 

باشد. استان تر میکتابخانه عمومی به ازای تعداد معینی از جمعیت بیشتر باشد، وضعیت مطلوب

تر از میانگین ساله به ازای هر کتابخانه کانون، پایین 1۴نفر جمعیت صفر تا  13912فارس با 

نفر  26۸7درکشور قرار دارد. استان بوشهر با یک کتابخانه به ازای هر  21و در رتبه کشوری 

مرکزی در جایگا  دوم و سوم و  ایالم و هایساله، در جایگا  نخست و استان 1۴جمعیت صفر تا 



  293 فرهنگ و هنر

 

های سیستان و نفر جمعیت به ازای هر کتابخانه در جایگا  آخر و استان 229۴69استان تهران با 

 (.۴اند )جدولام در کشور قرار داشتهان و خراسان رضوی در جایگا  بیست و نهم و سیبلوچست

 

 های کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانمقبولیت )استقبال از( کتابخانه-1-2-2

شدن استفاد  از خوانی و نهادینهدهند  میزان گسترش فرهنگ کتابها نشاناین شاخص

های کانون در برآوردن نیازهای میزان موفقیت کتابخانه های کانون و همچنینکتابخانه

های این مجموعه میزان عضویت در ترین شاخصباشند. یکی از مهماطالعاتی افراد جامعه می

دهند  تعداد باشد. این شاخص نشانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میکتابخانه

باشد. هر چه میزان ساله می 1۴دنفر جمعیت صفر تا های کانون به ازای هر صاعضای   کتابخانه

های کانون در جذب دهند  موفقیت کتابخانههای کانون باالتر باشد نشانعضویت در کتابخانه

 ۴2/9باشد. میانگین کشوری عضویت می خانهجامعه هدف برای استفاد  از امکانات و منابع کتاب

های ساله کشور در کتابخانه 1۴از افراد صفر تا  درصد ۴2/9دهند  عضویت درصد است که نشان

را در  22باشد، که رتبه درصد می 3۸/۴باشد. میزان عضویت در استان فارس نیز عمومی می

عضویت در جایگا  اول در کشور درصد ۸۸/23است. استان زنجان با  کشور به خود اختصاص داد 

به صورت مشترک در جایگا  دوم و سوم  های سمنان و خراسان جنوبیقرار گرفته است و استان

های درصد عضویت در جایگا  آخر قرار گرفته و استان 29/۰اند. استان تهران با میزان قرار گرفته

 (.۴اند )جدول ام را به خود اختصاص داد هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیست و نهم و سی

 

 ری کودکان و نوجوانهای کانون پرورش فكارزیابی منابع کتابخانه-1-2-3

باشد که یکی منابع موجود در کتابخانه شامل موارد متعددی مانند کتاب، نشریات و ... می

های موجود در این بخش شاخص سرانه کتاب ها کتاب است. از جمله شاخصترین آنمهم

ای باشد نداز باشد. تعداد منابع باید به اهای کانون و قابلیت دستیابی اعضاء به کتاب میکتابخانه

دهند  تعداد کتاب به های کانون نشانکه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. سرانه کتاب کتابخانه

 1397باشد. میانگین کشوری سرانه کتاب در سال ساله می 1۴ازای هر صد نفر جمعیت صفر تا 
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  ۴7/۸۰نفر جمعیت بود  است. استان فارس با سرانه  1۰۰نسخه به ازای هر  62/155معادل 

نفر هدف در جایگا  نوزدهم در کشور قرار داشته است. استان بوشهر با  1۰۰نسخه کتاب به ازای 

های سمنان و نسخه کتاب در جایگا  اول در کشور قرار داشته است و استان 63/۴3۰سرانه 

نسخه کتاب در  3/5اند. استان تهران با سرانه های دوم و سوم قرار داشتهمرکزی در جایگا 

های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان

 (.۴اند )جدولام در کشور  قرار داشتههای بیست و نهم و سیجایگا 

های کانون به ازای هر دهند  تعداد کتاب کتابخانهشاخص قابلیت دستیابی اعضاء به کتاب، نشان

نسخه کتاب برای  53/16، معادل 1397ی این شاخص در سال باشد. میانگین کشورنفر عضو می

نسخه کتاب به ازای هر عضو، در  36/1۸هر عضو بود  است. استان فارس با قابلیت دستیابی 

نسخه کتاب در  55/33رتبه دوازدهم در کشور قرار گرفته است. استان بوشهر با قابلیت دسترسی 

-ای کرمان و مرکزی در جایگا  دوم و سوم قرار داشتههجایگا  اول در کشور قرار داشته و استان

های اردبیل و خراسان نسخه در جایگا  آخر و استان 52/6اند. استان زنجان با قابلیت دسترسی 

 (.۴اند )جدولشمالی در جایگا  بیست و هشتم و بیست و نهم در کشور قرار گرفته

 
های کودکان و نوجوانان، تعداد کتابهای پرورش فكری های کانونتعداد کتابخانه -3جدول 

 موجود، اعضاء و مراجعین 

               مشخصات            

 سال
 تعداد مراجعین )نفر( تعداد اعضاء  های موجود )نسخه(کتاب تعداد کتابخانه

1397 52 597۸73 5۴965 7۴۸5۰6 

139۸ 5۴ 63۰113 32197 6۸۴19۴ 

 -59/۸ -۴2/۴1 39/5 ۸5/3 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس  سال
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 (1397های پرورش فكری به تفكیک استان )کانون مقایسه وضعیت کتابخانه -4جدول 

 مشخصات          

 استان   

 جمعیت 

 ساله 1۴-۰

میزان دسترسی به 

های کتابخانه

 1کانون

میزان عضویت در  

های کتابخانه

 2انونک

سرانه کتاب 

های کتابخانه

 3کانون

قابلیت دستیابی 

 ۴اعضاء به کتاب

 16.53 155.62 9.۴2 7۴۸3 255۸۴59 کل کشور

 1۸.1۴ 55.16 3.۰۴ 191۸5 ۴6۰۴۴7 آذربایجان شرقی

 11.75 65.3۴ 5.56 1۸765 ۴31593 آذربایجان غربی

 1۰.۰۰ 13۴.۸2 13.۴۸ 6۴9۰ 155759 اردبیل

 1۸.59 121.5۴ 6.5۴ 1۰1۰۸ 566۰63 اصفهان

 2۴.75 66.۴۴ 2.6۸ 16557 29۸۰2۴ البرز

 23.29 235.۴6 1۰.11 36۴3 69225 ایالم

 33.55 ۴3۰.63 12.۸۴ 26۸7 155۸2۰ بوشهر

 1۸.25 5.3۰ ۰.29 229۴69 1376۸11 تهران

 2۴.۰۰ 1۸9.7۰ 7.9۰ 6۰25 126516 چهارمحال و بختیاری

 12.3۸ 17۸.۰9 1۴.39 9265 11117۸ خراسان جنوبی

 13.۴5 ۴3.9۸ 3.27 26۰۸۴ ۸۸6۸67 خراسان رضوی

 9.1۰ 75.2۰ ۸.26 172۸7 121۰۰6 خراسان شمالی

 1۸.67 76.1۴ ۴.۰۸ 1225۸ 6619۴7 خوزستان

 6.52 155.61 23.۸۸ 7636 129۸13 زنجان

 16.57 3۰3.7۸ 1۸.33 ۴773 76372 سمنان

 2۰.7۰ 37.9۸ 1.۸3 2۰965 5۴5۰9۰ سیستان و بلوچستان

 1۸.36 ۸۰.۴7 ۴.3۸ 13912 57۰۴۰1 فارس

 11.53 113.۰۰ 9.۸۰ 9569 1531۰1 قزوین

 2۴.۰۰ 69.۸9 2.91 17169 1716۸۸ قم

 1۸.۰9 1۰1.57 5.61 9796 221۰73 کردستان

                                                
 کودکان و نوجوانانسال/ تعداد کتابخانه کانون پرورش فكری14نحوه محاسبه این شاخص:از تعداد جمعیت صفر تا .  1
های کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان / تعداد ن شاخص عبارت است از تعداد اعضای کتابخانهنحوه محاسبه ای.  2

 100سال *  14جمعیت صفر تا 
 100*  سال 14فر تا تعداد جمعیت ص /کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان  هایکتابخانه کتاب تعداد از است عبارت شاخص این محاسبه نحوه . 3
 عداد اعضاءبه ت کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانانهای اسبه این شاخص عبارت است از تعداد کتاب کتابخانهنحوه مح . 4
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 مشخصات          

 استان   

 جمعیت 

 ساله 1۴-۰

میزان دسترسی به 

های کتابخانه

 1کانون

میزان عضویت در  

های کتابخانه

 2انونک

سرانه کتاب 

های کتابخانه

 3کانون

قابلیت دستیابی 

 ۴اعضاء به کتاب

 3۰.۰۸ ۸2.۴2 2.7۴ 12166 195925 کرمان

 1۴.۴1 11۰.۸2 7.69 61۴1 ۴379۸۸ کرمانشا 

 17.57 122.6۴ 6.9۸ 911۸ 1۰۰293 کهگیلویه و بویراحمد

 11.۰5 ۸2.23 7.۴۴ 15۰23 2553۸6 گلستان

 21.2۴ 157.25 7.۴۰ 7۴۰6 229575 گیالن

 12.67 67.91 5.36 13167 223۸۴2 لرستان

 16.11 ۸۸.97 5.52 12۰73 325965 مازندران

 27.1۸ 2۸۸.72 1۰.62 3721 16۰۰17 مرکزی

 25.۰۰ 55.۴7 2.22 1۸۰27 27۰۴۰9 هرمزگان

 13.15 16۸.69 12.۸2 72۴۰ 2۰2733 همدان

 21.6۰ 13۸.17 6.۴۰ ۸22۸ 156326 یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال

 

 سینما-1-3

دهی، تغییر و تقویت نگرش و بینش سینما به عنوان ابزاری فرهنگ ساز، نقش موثری در شکل

باب بود  است که در سال  22برابر  1397سال جامعه دارد. تعداد سینماهای فعال استان در 

 31معادل  1397نیز تغییری در تعداد آن حاصل نشد  است. تعداد سالن سینما در سال  139۸

ماند  است. گنجایش سینماهای استان نیز نیز بدون تغییر باقی 139۸سالن بود  است که در سال 

کاهش یافته  139۸ندلی در سال ص ۸9۰7به  1397صندلی در سال  ۸93با کاهش اندکی از 

نفر تماشاگر در سال  22۴3۰۰۰درصدی از  6/3۴است. تعداد تماشاگران سینما با افت شدید 

کاهش یافته است که علت آن مربوط به شیوع  139۸نفر تماشاگر در سال  1۴67۰۰۰، به 1397

 (.5باشد )جدول های سینما میویروس کرونا و تعطیلی سالن

 

 

 



  297 فرهنگ و هنر

 

 سالن سینما سرانه-1-3-1

سینما )پرد  سینما(، به ازای یک میلیون نفر جمعیت  هایدهند  تعداد سالناین شاخص نشان

سالن سینما بود   ۴6/7در کشور،  1397باشد. میانگین کشوری سرانه سالن  سینما در سال می

تان یزد سالن در جایگا  سیزدهم در کشور قرار داشته است. اس 1۸/6است. استان فارس با سرانه 

های تهران  های کشور قرار گرفته است و استانسالن در رتبه اول در بین استان ۸1/15با سرانه 

سالن  ۴۴/1اند. استان سیستان و بلوچستان با سرانه دوم و سوم قرار گرفته و سمنان در جایگا 

بیست و نهم و  های زنجان و ایالم در رتبهسینما در جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان

 (.6اند )جدول ام قرار داشتهسی

 

 های سینماهای ثابت سالنسرانه ظرفیت-1-3-2

نفر جمعیت  1۰۰۰های سینما در هر استان به ازای دهند  تعداد صندلی سالناین شاخص نشان

 9۸/1، معادل 1397های ثابت سالن سینما در سال باشد. میانگین کشوری سرانه ظرفیتمی

صندلی در جایگا   76/1نفر جمعیت بود  است. استان فارس با سرانه  1۰۰۰ه ازای هر صندلی ب

های کشور قرار داشته است. استان سمنان با تر از میانگین و در رتبه سیزدهم در بین استانپایین

های تهران و یزد در جایگا  دوم و سوم صندلی در جایگا  نخست قرار گرفته است و استان 13/۴

های صندلی در جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان 36/۰اند. استان ایالم با سرانه گرفتهقرار 

رتبه قرار  2۸سیستان و بلوچستان  و زنجان در جایگا  بیست و ششم و بیست و هفتم در بین 

 (.7اند )جدول داشته

 

 سرانه تماشاگر سینما-1-3-3

باشد. میانگین نفر جمعیت می 1۰۰ما به ازای هر دهند  تعداد تماشاگران سیناین شاخص نشان

نفر جمعیت بود   1۰۰نفر در  72/35، معادل 1397کشوری سرانه تماشاگر در کشور در سال 

های شکاف بسیار زیادی وجود دارد، که منجر به باال است. بین استان اول جدول و سایر استان

 1۸/3۴ت. استان فارس دارای سرانه رفتن میانگین کشوری سرانه تماشاگر در کشور شد  اس
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بود  است و در جایگا  ششم در کشور قرار گرفته است. استان تهران با  1397تماشاگر در سال 

اصفهان و خراسان رضوی هاینفر در جایگا  نخست در کشور قرار داشته و استان 79/1۰3سرانه 

داشته است. استان کهگیلویه و ( در جایگا  دوم و سوم قرار 56/۴9و  66/۴9با اختالف زیاد )

-بندی و در جایگا  سی و یکم قرار داشته، استاننفر در آخر جدول رتبه 56/۰بویراحمد با سرانه 

 (.6اند )جدولام قرار داشتههای ایالم و سیستان و بلوچستان در جایگا  بیست و نهم و سی

 

 های سینمابرداری از سالنضریب بهره-1-3-4

های سینما نسبت به ظرفیت اسمی سالن هند  تعداد کل تماشاگران سالنداین شاخص نشان

بود  است.  ۴۴/1۸۰معادل  1397برداری در سال باشد. میانگین کشوری ضریب بهر سینما می

در جایگا  هشتم در کشور قرار داشته است. استان  2۸/19۴برداری استان فارس با ضریب بهر 

در جایگا  نخست در کشور قرار داشته است و  6۰/33۰ری برداخراسان رضوی با ضریب بهر 

های تهران و قزوین در رتبه دوم و سوم قرار داشته است. استان کهگیلویه و بویراحمد با استان

سیستان و بلوچستان و  هایدر جایگا  آخر در کشور قرار داشته و استان 12/2برداری ضریب بهر 

 (.6م در کشور قرار داشته است )جدول ااردبیل در رتبه بیست و نهم و سی

 

 سینمایی استان  هایسینماها و تماشگران فیلم -5جدول 

 مشخصات

 استان
 تعداد سینما

تعداد سالن 

 سینما

 گنجایش

 )تعداد صندلی(
 تعداد تماشاگر )هزارنفر(

1397 22 31 ۸913 22۴3 

139۸ 22 31 ۸9۰7 1۴67 

 -6/3۴ -۰7/۰ ۰ ۰ درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸سالنامه آماری استان فارس سالمأخذ: 

 

 

 

 

 



  299 فرهنگ و هنر

 

 (1397سرانه سینما و تماشاگران به تفكیک استان ) -6جدول 

 مشخصات                                    
 استان

سرانه سالن 
 1سینما

سرانه ظرفیت ثابت 
 2سینما هایسالن

سرانه تماشاگر 
 3سینما

ضریب بهر  برداری 
 ۴سینما هایالناز س

 ۴۴/1۸۰ 72/35 9۸/1 ۴6/7 کل کشور

 13/65 27/13 ۰۴/2 ۸۸/5 آذربایجان شرقی

 ۰۸/3۸ 66/۴ 22/1 76/2 آذربایجان غربی

 3۴/2۸ 96/۴ 75/1 9۴/3 اردبیل

 29/2۰۸ 66/۴9 3۸/2 15/1۰ اصفهان

 62/2۴7 ۴3/35 ۴3/1 27/6 البرز

 76/1۰۴ 79/3 36/۰ 72/1 ایالم

 ۸7/63 ۰۴/15 36/2 ۸۸/6 بوشهر

 ۴7/2۸۴ 79/1۰3 65/3 6۰/15 تهران

 13/61 ۸7/1۰ 7۸/1 22/۴ چهارمحال و بختیاری

 ۰7/5۸ 7۰/1۴ 53/2 1۰/9 خراسان جنوبی

 6۰/33۰ 56/۴9 5۰/1 2۴/۸ خراسان رضوی

 17/3۴ 76/7 27/2 79/5 خراسان شمالی

 39/79 33/13 6۸/1 ۴6/۴ خوزستان

 11/266 1۰/12 ۴5/۰ ۸9/1 زنجان

 ۴۰/33 ۸1/13 13/۴ 2۴/1۴ سمنان

 95/31 95/1 61/۰ ۴۴/1 سیستان و بلوچستان

 2۸/19۴ 1۸/3۴ 76/1 1۸/6 فارس

 6۴/267 27/17 65/۰ 93/3 قزوین

 11/2۴۸ 52/35 ۴3/1 7۴/7 قم

 11/1۰2 66/12 2۴/1 99/۴ کردستان

 59/53 ۸7/7 ۴7/1 7۴/۴ کرمان

 95/135 ۸1/1۰ 79/۰ 59/3 کرمانشا 

 12/2 56/۰ 6۴/2 ۰1/7 ویه و بویراحمدکهگیل

 67/1۰۸ 16/16 ۴9/1 35/5 گلستان

                                                

 1۰۰۰۰۰۰تعداد سالن های سینما )پرد  سینما(/ جمعیت استان*  . نحو  محاسبه شاخص عبارت است از1
 1۰۰۰ت استان * نحو  محاسبه شاخص عبارت است از تعداد صندلی سالن های سینما / جمعی .2
 1۰۰تعداد تماشاگران سینما/ جمعیت استان *  نحو  محاسبه شاخص عبارت است از .3
 تعداد کل تماشاگران سالن های سینما/ ظرفیت اسمی سالن های سینما  نحو  محاسبه شاخص عبارت است از .۴
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 مشخصات                                    
 استان

سرانه سالن 
 1سینما

سرانه ظرفیت ثابت 
 2سینما هایسالن

سرانه تماشاگر 
 3سینما

ضریب بهر  برداری 
 ۴سینما هایالناز س

 73/96 6۴/19 ۰3/2 35/۴ گیالن

 ۰1/55 2۴/۸ 5۰/1 5۴/۴ لرستان

 2۸/157 3۰/23 ۴۸/1 26/۴ مازندران

 6۴/113 ۰2/23 ۰3/2 3۰/6 مرکزی

 ۰1/1۰9 ۴۰/9 ۸6/۰ 3۸/3 هرمزگان

 9۴/126 99/23 ۸9/1 9۰/6 همدان

 19/۸5 51/29 ۴6/3 ۸1/15 یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال

 

 نمایش سالن-1-4

های نمایش وابسته به ادار  کل فرهنگ و ارشاد از دیگر فضاهای مهم فرهنگی و هنری، سالن 

یش های نماشود. تعداد سالناسالمی است. در این فضاهای فرهنگی، تئاتر و موسیقی اجرا می

 51/۸، با افزایش 1397باب در سال  ۴7وابسته به ادار  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، از 

درصد افزایش، از  ۸3/7ا با هظرفیت این سالنو یافته افزایش 139۸باب در سال  51درصدی به 

های تعداد برنامهیافته است. افزایش 139۸سال صندلی در1363۰به  1397صندلی درسال 126۴۰

برنامه در  671درصدی به  ۴/33، با افزایش 1397برنامه در سال  5۰3شد  در حوز  تئاتر از جراا

، 1397اجرا در سال  2۸99درصدی از  2/93تعداد اجراهای تئاتر با افزایش  و رسید  139۸سال 

های ها و تعداد اجراافزایش یافته است. با وجود افزایش تعداد برنامه 139۸اجرا در سال  56۰1به 

درصدی را تجربه نمود  است، به طوری که از  22/7تئاتر در استان، تعداد تماشاگران کاهش 

کاهش یافته است. تعداد  139۸تماشاگر در سال  ۸۸۴561، به 1397تماشاگر در سال  953۴۰۰

برنامه  296، به 1397برنامه در سال  315درصدی از  6های موسیقی اجرا شد  با کاهش برنامه

درصدی را تجربه کرد  است  27/1۰تعداد اجراهای موسیقی نیز کاهش  ورسید   139۸ در سال

کاهش یافته است. تعداد تماشاگران  139۸اجرا در سال  63۸، به 1397اجرا در سال  711و از 

 136۸3۰درصدی را داشته است و از  93/۸ها و اجراها، رشد موسیقی با وجود کاهش تعداد برنامه

 (.7افزایش یافته است)جدول  139۸تماشاگر در سال  1۴9۰5۰، به 1397ل تماشاگر در سا



  3۰1 فرهنگ و هنر

 

 های اجرا شدههای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامهسالن -7جدول 

 سال
 تعداد تماشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه سالن نمایش

)صندلی(گنجایش تعداد  موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر 

1397 47 12640 503 315 2899 711 953400 136830 

1398 51 13630 671 296 5601 638 884561 149050 

درصد 

 تغییرات
51/8  83/7  4/33  03/6-  2/93  27/10-  22/7-  93/8  

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال

 

 چاپخانه-1-5

درصدی،  76/7فرهنگ و ارشاد اسالمی استان باافزایش کلار های تحت نظارت ادتعداد چاپخانه

چاپخانه  2، تعداد139۸سال و در یافتهافزایش 139۸در سال  37۴به 1397چاپخانه درسال 357از 

 (.۸)جدول دارد خصوصی تعلقبخشدرصد به5/99درصد( و 5/۰دولتی )حدود به بخشمربوط

 

 ل فرهنگ و ارشاد اسالمی بر حسب مالكیتهای تحت نظارت اداره کچاپخانه -8جدول 

 خصوصی دولتی جمع سال

1397 357 2 355 

139۸ 37۴ 2 372 

 79/7 ۰ 76/7 درصد تغییرات

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال

 

 تولیدات فرهنگی، هنری-2

 های منتشر شده کتاب -2-1

، معادل 1397در کشور در بخش تألیف و ترجمه در سال  1د های منتشر شمیانگین سرانه کتاب

تر از عنوان پایین 6/1هزار نفر جمعیت بود  است،  استان فارس با سرانه  1۰کتاب در  7/12

های کشور قرار گرفته است. استان تهران و قم میانگین کشوری و در جایگا  بیستم در بین استان

                                                
 1۰۰۰۰جمعیت استان *  /. نحو  محاسبه شاخص عبارت است از تعداد عناوین منتشر شد  )ترجمه و تألیف( 1
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اند، جایگا  اول و دوم و باالتر از میانگین کشوری قرار داشتهعنوان کتاب در  6/5۴و  5۸با سرانه 

اند، به طوری که استان خراسان ها با اختالف بسیار زیاد بعد از میانگین قرار گرفتهسایر استان

عنوان کتاب در جایگا  سوم جای گرفته است. استان سیستان و بلوچستان با  ۴/5رضوی با سرانه 

های کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان ر جایگا  آخر قرار گرفته و استانعنوان کتاب د 3/۰سرانه 

 (.9اند )جدول ام در کشور قرار داشتهدر رتبه بیست و نهم و سی

 

( 1397های منتشر شده بر حسب نوع اثر به تفكیک استان )سرانه عناوین کتاب-9جدول 

 هزار نفر جمعیت( 10)

 استان
شد  )تألیف و منتشر  هایتعداد عناوین کتب

 ترجمه(

 هایسرانه عناوین کتاب
 منتشر شد 

 12.7 1۰1136 کل کشور

 5.۴ 2۰9۴ آذربایجان شرقی

 1.۰ 333 آذربایجان غربی

 3.2 ۴1۰ اردبیل

 3.7 1۸7۸ اصفهان

 5.1 13۸2 البرز

 5.۰ 291 ایالم

 1.۰ 115 بوشهر

 5۸.۰ 7699۸ تهران

 ۰.۸ 75 چهارمحال و بختیاری

 3.1 236 وبیخراسان جن

 5.۴ 3۴69 خراسان رضوی

 2.۰ 169 خراسان شمالی

 1.۰ ۴9۴ خوزستان

 2.6 277 زنجان

 3.۰ 212 سمنان

 ۰.3 95 سیستان و بلوچستان

 1.6 776 فارس

 ۴.3 5۴۸ قزوین

 5۴.6 7۰5۴ قم



  3۰3 فرهنگ و هنر

 

 استان
شد  )تألیف و منتشر  هایتعداد عناوین کتب

 ترجمه(

 هایسرانه عناوین کتاب
 منتشر شد 

 1.7 265 کردستان

 1.3 ۴15 کرمان

 1.2 235 کرمانشا 

 ۰.6 ۴5 کهگیلویه و بویراحمد

 2.۸ 51۸ نگلستا

 2.۸ 713 گیالن

 1.۰ 177 لرستان

 2.۴ ۸۰۴ مازندران

 1.3 1۸۰ مرکزی

 ۰.۴ 79 هرمزگان

 2.1 357 همدان

 3.9 ۴۴2 یزد

 و محاسبات تهیه کنند  1397مأخذ: سالنامه آماری کشور سال

 

 مطبوعات محلی-2-2

اهنامه، فصلنامه و دوفصلنامه منتشر نامه، منامه، دوهفتهمطبوعات محلی در استان در قالب روزنامه، هفته

شود. تعداد عناوین مطبوعات محلی که دارای مجوز انتشار از ادار  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بود  و می

 57/3، با کاهش  1397عنوان در سال  ۸۴شوند، از نامه منتشر مینامه، دوهفتهدر قالب روزنامه، هفته

د  است. عناوین مطبوعات محلی که در قالب فصلنامه و رسی 139۸عنوان در سال  ۸1درصدی به 

عنوان  15۸درصدی، به  27/11، با رشد 1397عنوان در سال  1۴2شوند، از دوفصلنامه در استان چاپ می

 (.1۰، افزایش یافته است )جدول  139۸در سال 

 

 تعداد عناوین مطبوعات محلی -10جدول 

 عنوان
درصد  سال

 139۸ 1397 تغییرات

 -57/3 ۸1 ۸۴ نامه(نامه، دوهفتهعداد عناوین مطبوعات محلی )روزنامه، هفتهت

 27/11 15۸ 1۴2 تعداد عناوین مطبوعات محلی )فصلنامه و دوفصلنامه(
 و محاسبات تهیه کنند  139۸های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال
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 های محلی صدا و سیمابرنامه -2-3

 جمهوری اسالمی ایران )مرکز فارس( صدای های محلیبرنامه-2-3-1
ساعت برنامه رادیویی با موضوعات فرهنگ، هنر و معارف اسالمی،  39۴۴معادل  139۸در سال 

آوری، عمومی، تاریخی، آموزشی، علم و فنسالم، اطالعاتجتماعی، اقتصادی، ورزش و تفریحاتا

درصد  ۸5/۴،  1397نسبت به سال  های دفاع مقدس و امور دفاعی و سیاسی تولید شد  کهارزش

رادیویی به موضوع اجتماعی اختصاص هایبیشترین حجم تولیدات برنامه ،139۸درسال  وکاهش 

های دفاع مقدس، موضوعات ورزش و تفریحات سالم، اطالعات عمومی، تاریخی، ارزشو در

 (.11است )جدول ای تولید نشد  زیست هیچ برنامهکشاورزی، بهداشت و درمان و محیط صنعتی،

 

 های رادیویی مرکز فارس برحسب موضوع      واحد: ساعتمیزان تولید برنامه -11جدول 
 درصد تغییرات 139۸ 1397سال موضوع

 --- 1229 1676  1هنر فرهنگ و

 ---- ۸72 --- معارف اسالمی

 73/1۸ 1۰65 ۸97 اجتماعی

 -76/31 2۰2 296 اقتصادی

 -1۰۰ ۰ 3۴1 سالم تفریحات و ورزش

 -1۰۰ ۰ 2۸9 عمومی اطالعات

 -1۰۰ ۰ 133 تاریخی

 67/66 335 2۰1 فناوری و علم آموزشی،

 -1۰۰ ۰ 199 دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش

 5/111 239 113 سیاسی

 --- ۰ ۰ صنعتی

 --- ۰ ۰ کشاورزی

 --- ۰ ۰ بهداشت و درمان

 --- ۰ ۰ محیط زیست

 -۸5/۴ 39۴۴ ۴1۴5 جمع
 و محاسبات تهیه کنند  139۸النامه آماری استان فارس، سالمأخذ: س

                                                
، آمار مربوط به فرهنگ و هنر با آمار مربوط به معارف اسالمی به صورت سرجمع ارائه شد  است، ولی از 1397. در سال  1

 اند.این دو مقوله به صورت مجزا گردآوری شد  139۸سال 



  3۰5 فرهنگ و هنر

 

 های محلی سیمای جمهوری اسالمی ایران )مرکز فارس(برنامه-2-3-2

ساعت برنامه تلویزیونی با موضوعات فرهنگ و هنر، معارف  199۴معادل  139۸در سال 

درصدی  12/6رشد از  1397اسالمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تولید شد  که نسبت به سال 

های تلویزیونی به موضوعات ، بیشترین حجم تولیدات برنامه139۸برخوردار بود  است. درسال 

های های اطالعات عمومی، ورزش و تفریحات سالم، ارزشاجتماعی اختصاص داشته و در حوز 

 (.12ای تولید نشد  است )جدول دفاع مقدس، تاریخی، صنعتی و کشاورزی هیچ برنامه

 

 های تلویزیونی مرکز فارس برحسب موضوع   واحد: ساعتمیزان تولید برنامه -12ول جد

 درصد تغییرات 139۸ 1397سال  موضوع

 19/132 67۸ 292 اجتماعی

 --- 33۴ 66۸  1هنر فرهنگ و 

 --- ۴۰۸ --- معارف اسالمی

 -52/۸۸ 1۴ 122 فناوری و علم آموزشی،

 -9۴/12 296 3۴۰ اقتصادی

 -1۰۰ ۰ 12۰ مومیع اطالعات

 -1۰۰ ۰ 111 سالم تفریحات و ورزش

 11/191 262 9۰ سیاسی

 امور و مقدس دفاع هایارزش

 دفاعی

95 ۰ 1۰۰- 

 -1۰۰ ۰ ۴1 تاریخی

 --- ۰ ۰ صنعتی

 --- ۰ ۰ کشاورزی

 --- ۰ ۰ بهداشت و درمان

 --- ۰ ۰ محیط زیست

 12/6 199۴ 1۸79 جمع

 و محاسبات تهیه کنند  139۸سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس

 

                                                
به صورت سرجمع ارائه شد  است، ولی از ، آمار مربوط به فرهنگ و هنر با آمار مربوط به معارف اسالمی 1397. در سال  1

 اند.این دو مقوله به صورت مجزا گردآوری شد  139۸سال 





  3۰7 گردشگری

 

 گردشگری 
 هابناهای تاریخی فرهنگی و موزه -1

 و تاریخی آثار مهمترین چون رود می بشمار ایران گردشگری مهم استانهای از یکی فارس استان

های ندیها و توانمدارد. این استان به دلیل ویژگی قرار استان این در ایران تمدن و طبیعی

رو فرهنگی، جایگا  خاصی در صنعت گردشگری کشور داشته و ازاین -های تاریخیجاذبه

های اقتصادی های بلندمدت و حضور در عرصهریزیگاهی مطمئن برای برنامهتواند تکیهمی

از  139۸کشور باشد. نمود عینی این توانمندی، تعداد بازدیدکنندگانی است که در طول سال 

آمار نشانگر این موضوع اند هر چند آورد بناهای تاریخی فرهنگی استان بازدید به عمل ها وموز 

های زیادی را به کسب وکارهای حوز  است که شیوع بیماری کرونا در کشور تاکنون خسارت

  .گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی وارد کرد  است

دستی و گردشگری استان، کل عبر اساس آمار رسمی ادار  کل میراث فرهنگی، صنای

 ۸3۰15۰9برابر   1397ها و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس که در بازدیدکنندگان از موز 

رسید  است. بر این اساس،  139۸نفر در سال  675۰32۰درصد کاهش به  69/1۸نفر بود ، با 

درصد( و  7(، باغ ارم ) درصد ۸۴/۴1ها به ترتیب متعلق به موز  پارس) بیشترین افزایش بازدید

درصد(، آرامگا  خواجوی کرمانی  36/57ها به ترتیب مربوط به مسجد وکیل)بیشترین کاهش

درصد کل  5/1۸، آرامگا  حافظ با سهمی برابر 1397در سال  درصد( بود  است. 93/56)

دیدکنندگان ها و بناهای تاریخی، فرهنگی استان فارس، بیشترین تعداد بازبازدیدکنندگان از موز 

درصد( به ترتیب در  32/1۰درصد( و آرامگا  سعدی ) 17ازآن باغ ارم )را دارا بود  است. پس

 (.1اند )جدول های بعدی قرار داشتهرتبه
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 ها و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس واحد: نفرتعداد بازدیدکنندگان از موزه -1جدول 

 محل موز  /تاریخی بنای نام
 بازدیدکنندگان تعداد

 1397 سال

 بازدیدکنندگان تعداد

 139۸سال 
 درصد تغییرات

 -69/1۸ 675۰32۰ ۸3۰15۰9 استان کل

 -2۸/2۰ 5۸56۰۰7 73۴5729 :تاریخی بناهای

 -۸۸/11 32119 36۴5۰ فیروزآباد آتشکد 

 -3۸/17 12۴۸۴23 151۰962 شیراز حافظ آرامگا 

 -15/31 697۰37 1۰12۴11 شیراز سعدی آرامگا 

 -16/21 ۴76213 6۰39۸۸ شیراز خانکریم ارگ

 -69/1۴ 16272 19۰73 کازرون بیشاپور

 -6۴/31 3295۴۸ ۴۸2۰63 خرم بید پاسارگاد

 -3۸/29 696111 9۸57۸1 مرودشت جمشید تخت

 -۰7/3۰ 1۰191 1۴57۴ کازرون چوگان تنگ

 -3۰/33 11652 17۴6۸ مرودشت رجب نقش

 -۰9/21 167۸۴1 21269۸ مرودشت رستم نقش

 -1۴/21 13۸۰۰۰ 175۰۰۰ شیراز الملکخانه زینت

 -36/57 ۴2۰۰۰ 9۸5۰۰ شیراز مسجد وکیل

 -۰7/32 5۰۰۰۰ 736۰۰ شیراز الملکمسجد نصیر

 * 1۰ 157۰۰ شیراز مسجد مشیر

 7 11۴۴991 1۰7۰۰95 شیراز باغ ارم

 -1۰/7 17۴۸۸2 1۸۸2۴9 شیراز نماباغ جهان

 -25/1 17511۴ 177336 شیراز باغ دلگشا

 -93/56 12۸6۴3 29۸66۴ شیراز آرامگا  خواجوی کرمانی

 -2۴/1۰ 31697۰ 353117 شیراز آبادباغ عفیف

 -۴3/6 ۸9۴313 9557۸۰ :هاموز 

 -95/۰ 26۴53۴ 267۰۸1 شیراز وکیل حمام

 ۸۴/۴1 1۰25۸9 72325 شیراز پارس

 -95/15 136172 162۰15 مرودشت جمشید تخت

 25/3 15۰15 1۴5۴2 شیراز نتناهفت سنگ

 -۴۴/19 ۴12۴ 5119 کازرون بیشاپور

                                                
 تحت تعمیر بود  است. 139۸بنای تاریخی مسجد مشیر در سال (  1



  3۰9 گردشگری

 

 ها و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارس واحد: نفرتعداد بازدیدکنندگان از موزه -1جدول 

 محل موز  /تاریخی بنای نام
 بازدیدکنندگان تعداد

 1397 سال

 بازدیدکنندگان تعداد

 139۸سال 
 درصد تغییرات

 -9۸/39 6۸۴92 11۴12۰ شیراز تاریخ طبیعی

 -36/5 3۰33۸7 32۰57۸ شیراز نارنجستان

 139۸، سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس    

 

 س ها و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارتعداد بازدیدکنندگان از موزه -1نمودار 

 
 

 هاکننده از هتلتأسیسات اقامتی و گردشگران خارجی استفاده -2

 تأسیسات اقامتی -2-1

زایی و درآمد، بخش قابل توجهی از صنعت گردشگری را تشکیل صنعت هتلداری ازنظر اشتغال

تبع آن سودآوری در این بخش از اهمیت دهد. کسب رضایت، حفظ و نگهداری مشتریان و بهمی

 و شد درگیر کرونا جهانی ویروس با گردشگری برخوردار است هر چند که صنعتای ویژ 

 گردشگران از میزبانی برای را دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت هایبرنامه
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  اول ونیمه 9۸ سال واپسین هایما  در گردشگری صنعت. داد قرار تأثیر تحت همسایه کشورهای

 .شد اورژانس و ویژ  یطشرا وارد کرونا با 99 سال

باشد، از آن جمله وجود های ویژ  ای میدر راستای توسعه گردشگری، استان فارس دارای قابلیت

ها و تخت در هتل ۸365های اقامتی و پذیرها و مجتمعتخت در مهمان ۸23۰تعداد 

باشد. ران میهای استان است که بیانگر آمادگی این استان برای پذیرایی از گردشگآپارتمانهتل

دارای رونق بهتری ، باشندتر میپذیرهای استان فارس ازلحاظ هزینه مناسبکه مهمانازآنجایی

 ها بود  و از توسعه بیشتری برخوردار هستند.نسبت به هتل

درصد به  ۰۸/۴با رشدی برابر  139۸باب در سال  97های استان از آپارتمانها و هتلتعداد هتل

 3۸۸2گونه تأسیسات اقامتی از های ایناست. تعداد اتاقافزایش یافته 139۸باب در سال  1۰2

است. افزایش یافته 139۸اتاق در سال  3965درصد به  1۴/2با رشدی برابر  1397اتاق در سال 

تخت  ۸365های استان معادل آپارتمانها و هتلهای هتلتعداد تخت 1397همچنین در سال 

 دهد.درصد افزایش نشان می 17/2برابر  بود  که نسبت به سال قبل

 ۴9/1با رشدی برابر  1397باب در سال  13۴های اقامتی استان از پذیرها و مجتمعتعداد مهمان

گونه تأسیسات اقامتی از های ایناست. تعداد اتاقافزایش یافته 139۸باب در سال  136درصد به 

افزایش  139۸اتاق در سال  31۰2به  درصد 67/1با رشدی برابر  1397اتاق در سال  3۰51

تان های اقامتی اسپذیرها و مجتمعهای مهمانتعداد تخت 139۸سال است. همچنین دریافته

 (3و 2دهد )جداول میدرصد افزایش را نشان 65/1قبل به سالتخت بود  که نسبت ۸366معادل 

 

 های استان فارس آپارتمانتعداد هتل و هتل -2جدول 

 عنوان
 

 تله
 جمع آپارتمانهتل

 ستار 2و1 ستار 3 ستار ۴ ستار 5 جمع

 تعداد 

1397 7۴ 5 9 17 ۴3 2۴ 9۸ 

139۸ 7۸ 5 9 2۰ ۴۴ 2۴ 1۰2 

 ۰۸/۴ ۰ 33/2 65/17 ۰ ۰ ۴1/5 درصدتغییرات

تعداد 
 اتاق

1397 31۸۴ 767 6۴۸ 635 113۴ 69۸ 3۸۸2 

139۸ 3267 767 6۴۸ 6۸5 1167 69۸ 3965 

 1۴/2 ۰ 91/2 ۸7/7 ۰ ۰ 61/2 تدرصدتغییرا



  311 گردشگری

 

 عنوان
 

 تله
 جمع آپارتمانهتل

 ستار 2و1 ستار 3 ستار ۴ ستار 5 جمع

تعداد 
 تخت

1397 65۰۰ 1۴3۰ 1259 1۸91 192۰ 16۸7 ۸1۸7 

139۸ 667۸ 1۴3۰ 1259 1991 1999 16۸7 ۸365 

 17/2 ۰ ۰6/۴ 29/5 ۰ ۰ 7۴/2 درصدتغییرات
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 سایر مراکز اقامتی استان فارس  -3جدول 

 جمع اقامتی مجتمع یرپذمهمان عنوان

 تعداد 

1397 13۴ 1۰ 1۴۴ 

139۸ 136 5 1۴1 

 -2 -5۰ ۴9/1 درصدتغییرات

 تعداد اتاق

1397 2۸3۸ 1۸3 3۰51 

139۸ 2919 1۸3 31۰2 

 67/1 ۰ 7۸/1 درصدتغییرات

 تعداد تخت

1397 ۸۰2۰ 21۰ ۸23۰ 

139۸ ۸156 21۰ ۸366 

 65/1 ۰ 7۰/1 درصدتغییرات
 139۸آماری استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه

 
 هاکننده از هتلگردشگران خارجی استفاده -2-2

اولین دغدغه گردشگران هنگام ورود به مقصد یافتن محلی جهت اقامت شبانه است، نوع و 

به  ها اهمیت اساسی داشته و بر ارزیابی از سفر اثرگذار است. شد  در اقامتگا کیفیت خدمات ارائه

یاسی و بهبود روابط خارجی فضای جدیدی برای ورود گردشگران به کشور علت مناسبات س

استان  .تواند صنعت گردشگری کشور را به سمت رشد سوق دهدایجادشد  و همین امر می

المللی ازجمله تخت جمشید های گردشگری فراوان و بینفارس نیز به علت دارا بودن جاذبه

ود جذب نماید. بر اساس آمار رسمی ادار  کل میراث توانسته گردشگران خارجی زیادی را به خ

ها در دستی و گردشگری استان، تعداد گردشگران خارجی استفاد  کنند  از هتلفرهنگی، صنایع

 139۸نفر در سال  129۴16درصد افزایش به  15/6نفر بود  که با  12191۴، برابر 1397سال 

دهد نشان می 139۸ها در سال کنند  از هتل بررسی آمار گردشگران خارجی استفاد  رسید  است.
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ها ازنظر بازدید های اردیبهشت و فروردین سال مزبور به ترتیبت پرترددترین ما که ما 

 (.2است )نمودارهای گردشگری استان بود گردشگران خارجی از جاذبه

 

 هاهتل از کنندهاستفاده خارجی گردشگران -4جدول 

 جمع سال و ما 

1395 125761 

1397 12191۴ 

139۸ 129۴16 

 1۴7۸۴ فروردین

 1۸5۰۸ اردیبهشت

 ۴273 خرداد

 6272 تیر

 11377 مرداد

 ۸12۸ شهریور

 1۴6۴7 مهر

 139۰9 آبان

 79۰5 آذر

 11۸۰9 دی

 ۸7۰1 بهمن

 91۰3 اسفند
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 هاهتل زا کنندهاستفاده خارجی گردشگران -2نمودار

 
 



  313 گردشگری

 

 اماکن مذهبی -3 

استان فارس با دارا بودن اماکن مذهبی فراوان، استعداد زیادی در زمینه گردشگری مذهبی دارا 

 ،مسجد ۴2۸6باب بود  که شامل  7۰73تعداد اماکن مذهبی استان  1397باشد. در سال می

ه بود  است. تعداد اماکن حوز  علمی ۸2بقعه، سقاخانه و امامزاد  و  13۰5 ،تکیه و حسینیه 1۴۰۰

(. وجود اماکنی 5نسبت به سال قبل تغییری نداشته است )جدول  139۸مذهبی استان در سال 

چراغ )ع(، آستانه سید عالءالدین حسین )ع( از همچون مسجد جامع عتیق، مسجد وکیل، شا 

 های مهم گردشگری مذهبی استان و شهر شیراز است.جاذبه

 

 هبی استان فارستعداد اماکن مذ-5جدول

 حوز  علمیه و امامزاد  بقعه، سقاخانه تکیه و حسینیه مسجد جمع سال

1397 7۰73 ۴2۸6 1۴۰۰ 13۰5 ۸2 

139۸ 7۰73 ۴2۸6 1۴۰۰ 13۰5 ۸2 
 ادار  کل اوقاف و امور خیریه و حوز  علمیه استان  مأخذ:        

 

 زائران حج تمتع، حج عمره، عتبات عالیات - 4
 

 

مجموع زائران مشرف شد  از استان فارس به حج تمتع، حج عمر  و عتبات  139۸در سال 

درصد کاهش داشته است. کاهش  31/39نفر بود  که نسبت به سال قبل،  1۴۰63عالیات برابر 

 ۴6باشد که تعداد این زائران، کاهشی برابر یادشد  مربوط به تعداد زائران عتبات عالیات می

درصد وجود داشته است. با توجه به  11/5حج تمتع کاهشی برابر با  درصد داشته، و تعداد زائران

باشد لذا سهم زائران حج تمتع و عتبات سهم زائران حج عمر  صفر می 139۸اینکه در سال 

 (. 3درصد از کل زائران بود  است )نمودار 72/75درصد و  5/2۴عالیات به ترتیب 

 

 عمره، عتبات عالیات و سوریه تعداد زائران مشرف شده به حج تمتع، -6جدول 

 سوریه عتبات عالیات حج عمر  حج تمتع کل زائران سال

139۰ 1۰۰۸۴۰ ۴515 3532۰ 527۸1 ۸22۴ 

1391 612۴۰ 3۸29 29933 27۴7۸ ۰ 
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 سوریه عتبات عالیات حج عمر  حج تمتع کل زائران سال

1392 76912 3193 21939 517۸۰ ۰ 

1393 61۴97 3753 35312 22۴32 ۰ 

139۴ 56۰3۴ 3۴1۸ 1۸۴37 3۴179 ۰ 

1395 35555 ۰ ۰ 35555 ۰ 

1397 3273۰ 35۰9 ۰ 29221 ۰ 

1397 23172 362۰ ۰ 19552 ۰ 

139۸ 1۴۰63 3۴35 ۰ 1۰62۸ ۰ 

 ۰ -۴5/۴9 ۰ -11/5 -31/39 1397-9۸درصد تغییرات 

  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 تعداد زائران مشرف شده به حج تمتع، عمره، عتبات عالیات -3نمودار

 



  315 گردشگری

 

 بدنیتربیت

های سازمان یافته ای از فعالیتت بدنی و ورزش به عنوان یک پدید  اجتماعی به مجموعهتربی

های بدنی انجام ها و ایجاد رقابتاطالق می شود که به منظور کسب مهارت، افزایش قابلیت

تربیت بدنی ضمن اینکه نمایانگر سطح سالمتی و پویایی و نشاط  هایشوند. گستر  فعالیتمی

فرهنگی و سرافرازی و وفاق ملی را نیز  هایدر عین حال زمینه اعتالی ارزشجامعه است، 

فراهم می سازد و بدین ترتیب آثار بخش تربیت بدنی، نمود چندگانه فرهنگی، اجتماعی و.... 

اهمیت ورزش و وجود جمعیت جوان در استان از یک طرف و عالقه مندی نسل جوان و  یابد.می

رزشی از طرف دیگر توجه بیش از پیش به تامین و تجهیز امکانات های ونوجوان به فعالیت

در این فصل با  ورزشی و اتخاذ تدابیر الزم برای استفاد  بهینه از آنها را اجتناب ناپذیر می نماید.

های دنی، گزارشی از وضعیت موجود شاخصبخش تربیت ب هایاستفاد  از مهمترین شاخص

 کانات ورزشی، در استان فارس ارائه گردید  است. بخش، ورزشکاران، فضاها و اماین

 

 ورزشی استان هایمكان -1

مکان ورزشی به هر نوع فضای محصور، اعم از سرپوشید  و یا روباز اطالق می گهردد کهه در آن 

یک یا چند فعالیت ورزشی با برخورداری از یک برنامه ریزی تشکیالتی انجام می شهود و تحهت 

 و جوانان می باشد.نظارت ادار  کل ورزش 

بهاب بها گنجهایش تماشهاگر  95۸های ورزشی استان ، مجموع تأسیسات و مکان139۸در سال  

درصدی در تاسیسات و اماکن ورزشهی  6/7نفر بود  است. آمار مربوطه نشانگر افزایش  6792۴2

درصدی در میزان ظرفیت تماشگر در این اماکن  نسبت به سهال قبهل  6/21و همچنین افزایش 

 ۴5۰زمهین ورزشهی،  3۴۸های ورزشی استان شهامل ، تأسیسات و مکان139۸می باشد. در سال 

 (. 1استادیوم ورزشی بود  است. )جدول  6۸زورخانه و  19پیست،  ۴7استخر،  26سالن، 
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 های ورزشی استانتأسیسات و مكان-1جدول  

 درصد تغییرات 1398 1397 

 مجموع
6/7 958 890 تعداد  

شاگرگنجایش تما  558540 679242 6/21  

 زمین ورزشی
 16 348 300 تعداد

6/21 160380 131880 گنجایش تماشاگر  

 سالن ورزشی
9/3 450 433 تعداد  

8/84 158587 85795 گنجایش تماشاگر  

 استخر
 0 26 26 تعداد

2/29 6200 4800 گنجایش تماشاگر  

 پیست
4/4 47 45 تعداد  

5/14 131630 115000 گنجایش تماشاگر  

 زورخانه
6/5 19 18 تعداد  

 150 23۰۰ 920 گنجایش تماشاگر

استادیوم 

 ورزشی

 0 68 68 تعداد

 0 220145 220145 گنجایش تماشاگر

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 نیروی انسانی )کارشناسان و مربیان ورزشی(-2

گیری اهای ورزشی موجود در استان، امکانات انسانی و توان بهر عالو  بر امکانات فیزیکی و فض

از فضاهای ورزشی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با کمک این شاخص می توان به تصویر 

 روشنی از ساز و کارهای اجرایی و نیروی انسانی فعال در بخش تربیت بدنی استان دست یافت.  

نفر بود  که این تعداد نسبت به سال قبل  233۰6برابر با   139۸تعداد کل مربیان استان در سال 

 1/2۸درصد را مربیان زن و  2/1۸درصد افزایش داشته است. از تعداد کل مربیان استان  3/23

 درصد را مربیان مرد تشکیل داد  اند.



  317 گردشگری

 

سال قبل نفر بود  که این تعداد نسبت به  762۸برابر با   139۸تعداد کل داوران استان در سال  

درصد از داوران استان را زنان و  ۴/61رو بود  است. از این تعداد درصدی روبه 9/7با افزایش 

 (.2درصد داوران را مردان تشکیل داد  اند. )جدول  6/3۸

 

 تعداد مربیان و داوران ورزشی استان برحسب جنس -2جدول 

 سال
 مربیان داوران

 جمع زن مرد جمع زن مرد

1397 ۴57۸ 22۴9  7070 9803 9096 18899 

1398 29۴5 ۴6۸3 7628 12555 10751 23306 

1397-98درصد تغییرات   7/35-  9/۸7  9/7  1/28  2/18  3/23  

 و محاسبات تهیه کنند 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 ورزشكاران سازمان یافته-3

ای مشخص در یکی بر اساس برنامه گردد کهورزشکاران سازمان یافته به ورزشکارانی اطالق می

شش خدمات های ورزشی رسمی به عضویت مراجع ورزشی کشور درآمد  و تحت پواز رشته

یافته استان در سال کل ورزشکاران سازمانتعدادگیرند. میورزشی قرار-درمانی فدراسیون پزشکی

 (.3ته است )جدول درصد افزایش یاف 5/7 نفر بود  که نسبت به سال قبل  22۴25۸برابر  139۸

های استان در میان شهرستان 139۸طبق اطالعات دریافتی از سالنامه آماری استان در سال 

شیراز، مرودشت، کازرون  هایفارس بیشترین تعداد ورزشکار سازمان یافته به ترتیب در شهرستان

 (. 1ارچنار بود  اند)نمودخفر، سرچهان و کو  هایو فسا و کمترین تعداد در شهرستان

های همگانی، بدنسازی و پرورش های فوتبال، ورزشآنها در رشتههمچنین در این سال بیشترین 

 اندام و ژیمناستیک و کمترین تعداد در قایقرانی و اسکی روی آب و بازی گلف فعالیت داشته اند .
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 1398عمده سنی و جنس در  هاییافته استان برحسب گروهورزشكاران سازمان -3جدول 

 سال
 بزرگساالن جوانان نوجوانان نونهاالن جمع

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع

1397 

2۰
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۴7
 12

16
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52
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15
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۴/
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۸/۰-
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13
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۴/۰
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 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 1398سال های استان درفته براساس شهرستانتعداد ورزشكاران سازمان یا-1نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 
 ورزش همگانی -4

است که طی آن می توان از های همگانی یكی از بهترین و مهمترین مواردی ورزش

. در این جمعی و مشارکت اجتماعی برای بهبود فضای جامعه بهره گرفت هایبرنامه

توان در ارزیابی سطح توسعه ورزش همگانی از راستا یكی از مهمترین شاخص ها که می

 باشد.آن بهره جست بررسی سرانه فضاهای ورزشی می



  319 گردشگری

 

هزار نفر جمعیت 10ه و روباز به ازاء هر سرانه فضاهای ورزشی سرپوشید1398در سال 

متر مربع آن حاصل فضاهای ورزشی روباز و  2346مترمربع بوده که  3356استان 

در مجموع سرانه فضاهای ورزشی  مترمربع حاصل فضاهای سرپوشیده بوده است. 1009

درصد افزایش یافته است که این افزایش  2/6نسبت به سال قبل  1398استان در سال 

زمین چمن مصنوعی،  41برداری رسیدن انه در استان به دلیل افتتاح و به بهرهسر

 (4سالن ورزشی بوده است. )جدول  14خانه جوان و  4خوابگاه ورزشی، 1

 

 1398سرانه فضاهای ورزشی استان فارس در سال  -4جدول 

 عنوان
واحد اندازه 

 گیری

سال 

1397 

سال 

1398 

درصد 

 تغییرات

شی سرپوشیده و روباز به ازاء سرانه فضاهای ورز

هزارنفر جمعیت10  
2/6 3356 3160 متر مربع  

هزارنفر 10سرانه فضاهای ورزشی روباز به ازاء هر 

 جمعیت
 7 2346 2192 متر مربع

سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده به ازاء هر 

هزارنفر جمعیت10  
3/4 1009 967 متر مربع  

ازاء ورزشی دولتی به  هایسرانه مساحت سالن

هزارنفر جمعیت10  
4/4 837 802 متر مربع  

ورزشی خصوصی به ازاء  هایسرانه مساحت سالن

هزارنفر جمعیت10  
7/8 162 149 متر مربع  

های نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزش

هزار نفر جمعیت10همگانی به ازاء  
9/81 77505 42615 نفر  

تعداد مردان تحت پوشش نهادهای ورزش 

 همگانی
9/15 29309 25289 نفر  

2/178 48196 17326 نفر تعداد زنان تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی  
 

 های خاکی در نظر گرفته شد  است.* سرانه فضاهای ورزشی روباز بدون احتساب زمین
 ** اطالعات اماکن )تعداد، مساحت و سرانه( به صورت تجمعی محاسبه گردید  است.

 نان استان فارسمأخذ: ادار  کل ورزش و جوا
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 های کلیدی بخش تربیت بدنی استان شاخص -5

به بررسی  5در این بند به منظور ایجاد تصویر روشن تری از وضعیت بخش تربیت بدنی استان، در جدول 

 پرداخته شد  است. 139۸و  1397 هایهای کلیدی تربیت بدنی در سالو مقایسه برخی دیگر از شاخص

 

 1398و  1397 هاییدی بخش تربیت بدنی استان در سالهای کلشاخص  -5جدول 

 1398 1397 واحد عنوان
درصد 

 تغییرات

 1/3 469 455 سالن ورزشی دولتی هایسالن

 8/12 185 164 سالن ورزشی خصوصی هایسالن

 4/4 406224 389124 مترمربع ورزشی دولتی هایمساحت سالن

 6/8 78637 72410 مترمربع ورزشی خصوصی هایمساحت سالن

 6/15 304 263 مكان ورزشی روباز هایتعداد مكان

 2/7 1112123 1037326 مترمربع مساحت مكانهای ورزشی روباز

 0 14 14 استخر تعداد استخرهای سرپوشیده

 0 30300 30300 مترمربع مساحت استخرهای سرپوشیده

تعداد ورزشكاران مرد تحت پوشش نهادهای 

 ورزش قهرمانی
 -2 94447 96371 نفر

تعداد ورزشكاران زن تحت پوشش نهادهای 

 ورزش قهرمانی
 5/11 52306 46898 نفر

 مأخذ: ادار  کل ورزش و جوانان استان فارس



  321 ی و دادگستریامور قضلی

 

 امور قضایی و دادگستری
ی بشری است . منظور از اجرای ها و آرزوهای دیرین جامعهاجرای عدالت یكی از آرمان

فراد با یكدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب عدالت، حل اختالفات و منازعات ا

ای مستقل و قضائیه گذاشته شده است که قوهیی قوهی خطیر برعهده. این وظیفهاست

دار و یدن به عدالت و عهدهشپشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخ

 ی از جمله: ظایفو

و رفع  دعاوی وفصل، حل، شكایاتت، تعدیامورد تظلماتدر و صدورحكم سیدگیر-

  .کندمی معین قانون ، کهورحسبیهاز ام قسمتدر آن الزمو اقدام و اخذ تصمیم خصومات

 عمشرو هایو آزادی عدل و گسترش عامه حقوق احیای -

 .قوانین اجرای بر حسن نظارت -

  .اسالمجزایی مدونحدودو مقرراتجرایو ا مجرمینتعزیر ،و مجازات تعقیب،جرمکشف- 

 ن،  می باشد.مجرمی و اصالح جرم از وقوع پیشگیری برای مناسب اقدام -

بالقوه ی فرهنگی، اجتماعی و مدنی در  هایبهره گیری مناسب از ظرفیت ها و موقعیت

مطلوبی  جامعه می تواند در پیشگیری از جرائم و همچنین کاهش جرائم ارتكابی اثرات

در این فصل گزارشی از تشكیالت قضایی استان، تعداد سرقتهای انجام  را برجای بگزارد.

شده، میزان تصادفات درون و برون شهری استان و میزان مواد مخدر و روان گردان 

کشف شده و تعداد دستگیرشدگان در رابطه با توزیع و مصرف مواد افیونی به عنوان 

 است. خش ارائه گردیدههای این بمهمترین شاخص

 

 استان تشكیالت قضایی -1

شعبه دادگا   31شعبه دادگا  انقالب، 11 شعبه دادگا  عمومی، 173تعداد  1397در سال 

شعبه شورای حل اختالف در استان فارس وجود داشته  ۴3۴شعبه دادسرا و  151،  دنظریتجد
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درصد از  5/5فارس با دارا بودن  (، استان1397کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس است.

در  دنظریتجدی هادادگا درصد از شعب  3/5ی عمومی کشور در رتبه پنجم، با هادادگا شعب 

دادسراها در  درصد از 5ی انقالب در رتبه نهم و با هادادگا درصد از شعب  2/۴با  رتبه ششم،

 (.1)جدول باشدیمکشور  رتبه پنجم

 

 1397سالدادگاه ها و دادسراهای استان درمقایسه باکشور در الهای فعبهشعتعداد -1جدول 

 
 دادگا 

 دادسرا
شوراهای حل 

 انقالب تجدیدنظر عمومی اختالف

 7۰39 299۸ 26۴ 663 3172 کشور

 ۴3۴ 151 11 35 173 استان

 2/6 5 2/۴ 3/5 5/5 سهم استان
 و محاسبات تهیه کنند  1397مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال

 

کلیه دعاوی و شکایات عمومی و عادی  وفصل حلی عمومی عمدتاً وظیفه رسیدگی و هادادگا 

شعبه در  175قبل به تعداد البه سدرصدی نسبت2/1با افزایش  139۸که در سال  دارندعهد رابر 

شیراز با سهم شهرستان 139۸براساس اطالعات سالنامه آماری استان سال و استان رسید  سطح

 6/۰سروستان هرکدام باسهم تم وخنج، گراش، رس های، بیشترین و شهرستانرصدید۴/35

 (2باشند. )جدولی استان دارا میعمومیهادادگا فعال کل شعبسهم را از تعداددرصدی کمترین

 

 تشكیالت قضائی استان فارس -2جدول 

 سال
 دادگاه

 دادسرا
شوراهای حل 

 ری استانکیفی دنظریتجد انقالب عمومی اختالف

1397 173 11 31 4 151 434 

1398 175 11 35 5 162 432 

2/1 درصد تغییرات  0 9/12  25 3/7  5/0-  

 و محاسبات تهیه کنند  139۸سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،
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 نیـروی انتظامی -2

 ی عادیهاسرقت -2-1

فقر   بود  که توسط نیروی   ۴۴۰۰۰استان برابر با رفته درگهای صورتکل سرقت 139۸سال در 

به سرقت از اماکن بوطدرصد مر6/19است. از این میزان سرقت،  شد کشفانتظامی استان 

به سرقت از منازل، رصد مربوطد2/7به سرقت از اماکن دولتی، مربوطدرصد 5/1خصوصی، 

به سرقت مربوطد درص3/۴لت و لوازم داخل آنها و به سرقت از اتومبیل، موتورسیکدرصد مربوط3۸

دولتی، با شناسایی سرقت از امکاندر بحث 139۸متاسفانه استان فارس درسال است. احشام بود 

 (.3قبل روبه رو بود  است )جدولبه سالجرم نسبتدرصدی این2/1۰1فقر  سرقت باافزایش 65۸

 

 1397 سالنوع در استان فارس در  برحسبی عادی هاسرقتآمار برخی از  -3جدول 

 سال

ل 
ک

ت
سرق

ها
 

 برخی از انواع سرقت ها

دستگیر 

شدگان انواع 

ت ها
 سرق

اماکن 
صی

صو
 خ

اماکن 
 دولتی)1(

 منزل

 مغاز 

 اتومبیل

موتور
ت 

 سیکل
لوازم 
خودرو و 
وسایل 
 داخل آن

 احشام
1397 26330 5576 327 3۰۴6 611 22۸1 2552 1۰3۴۸ 15۸9 1۰۸۴7 

1398 44000 ۸612 65۸ 3152 ۸51 3۰21 271۸ 1۰995 191۰ 12۰۸3 

۴/5۴ درصدتغییرات  2/1۰1  5/3  3/39  ۴/32  5/6  3/6  2/2۰  ۴/11  

سهم از کل 

ها در سرقت

98سال  

6/19  5/1  2/7  9/1  9/6  2/6  25 3/4  5/27  

 و محاسبات تهیه کنند  139۸سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

در  شد انجامی عادی هاقتسر(، سهم 1397بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

درصد می باشد که از این نظر  3/3در کشور  شد انجامی عادی هاسرقتاستان فارس از کل 

 9/3سهم استان از سرقت از اماکن خصوصی و دولتی   استان فارس در رتبه هشتم قرار دارد.

 (.۴)جدول باشدی(متمرتبه هف)درصد6/3نقلیه و لوازم آن نواع وسایلاهشتم( و از سرقتدرصد)رتبه
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نوع در استان فارس با کشور در  برحسبعادی یهاسرقتمقایسه آمار برخی از  -4جدول 

 1397 سال
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 ۴/3
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 و محاسبات تهیه کننده 1396مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال 

 

 تصـادفات -2-2

توسط نیروی انتظامی استان فارس به ثبت  فقر  تصادف 1۰926۸مجموعاً  139۸در سال  

افزایش داشته است. از درصد  213رسید  است که متاسفانه این رقم نسبت به سال قبل حدود 

فقر  مربوط به  26۰56ی و شهردرونفقر  مربوط به تصادفات  ۸3212این تعداد تصادف 

استان  139۸ت سال درصد از کل تصادفا 2/76ی بود  است. بدین ترتیب شهربرونتصادفات 

درصد در بیرون شهرها اتفاق افتاد  است. این در حالی است که سهم  ۸/23درون شهرها و 

درصد  2/2۸درصد و  ۸/71به ترتیب 1397ی استان در سال شهربرونی و شهردرونتصادفات 

درصد افزایش  232نسبت به سال قبل  139۸ی استان در سال شهردروناست.تصادفات  بود 

درصد  7/16ی منجر به خسارت، شهردروندرصد از تصادفات  9/۸2 است. که از این تعداد داشته

ی یادشد  در سال قبل، به هانسبتاست.  شد فوتدرصد موجب  ۴/۰منجر به جرح و 

 (.5جدول ) استدرصد بود   2/1درصد و  62درصد،  ۸/36ترتیب
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 واحد: فقره سال و نوع خسارتی استان فارس برحسب شهردرونتعداد تصادفات  -5جدول 

 سال
تعداد  تعداد تصادفات

 مجروح

تعداد 

 خسارتی جرحی فوتی کل تصادفات متوفی*

1394 9961 102 6380 3479 7815 491 

1395 10166 118 6736 3312 8394 494 

1396 20474 387 16388 3699 19173 435 

1397 25067 294 15546 9227 19023 294 

1398 83212 308 13922 68982 16787 328 

1398-97درصد تغییرات  232 8/4  4/10-  6/647  8/11-  6/11  

الی  94) ساله5نرخ رشد 

1398)  
70 8/31  5/21  111 1/21  6/9-  

  باشد.مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادفات می،شدگانتعداد فوت*
 و محاسبات تهیه کنند 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

تصادفات درون شهری منجر به فوت ، جرح و خسارت در استان فارس  - 1نمودار شماره  

 1398الی  94طی سالهای 

0

10

20

30

40

50

60

70

1394 1395 1396 1397 1398

هزار فقره

فوتی جرحی  خسارتی
 

درصد افزایش  ۴/16۴ی استان نسبت به سال قبل شهربرون، تعداد تصادفات 139۸در سال 

درصد از تصادفات  ۸/6۴است کهآنازی حاکی شهربروناز تصادفات ناشیوترکیب خساراتداشته 
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-یهانسبت .است شد فوتدرصد موجب به  2/3درصد منجر به جرح و  32منجر به خسارت،  

 (.6جدول است)درصد بود  ۴/۸درصد و  5/79درصد،  1/12یادشد  در سال قبل، به ترتیب 

 

 حد: فقرهوا ی استان فارس برحسب سال و نوع خسارتشهربرونتعداد تصادفات  -6جدول 

 سال
تعداد  تعداد تصادفات

 مجروح

تعداد 

 خسارتی جرحی فوتی کل تصادفات متوفی*

1394 8084 661 4811 2612 7792 1766 

1395 10047 878 6202 2967 10352 2055 

1396 8488 858 6502 1128 10735 2091 

1397 9855 830 7833 1192 12563 1016 

1398 26056 828 8347 16881 12483 1031 

 درصد تغییرات

97-1398 
4/164 2/0- 6/6 2/1316 6/0- 5/1 

 ساله5نرخ رشد 

 (1398الی  94) 
34 8/5 8/14 4/59 5/12 6/12- 

 باشد.شدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادفات میتعداد فوت*

 و محاسبات تهیه کنند  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

تصادفات برون شهری منجر به فوت ، جرح و خسارت در استان فارس  -  2 نمودار شماره

 1398الی  94طی سالهای 
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1394 1395 1396 1397 1398

هزار فقره

فوتی جرحی خسارتی
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تعداد کل تصادفات اتفاق افتاد  در  ازنظر(، 1397سال کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس

 است.  درصدی در رتبه نهم قرار گرفته 1/3کشور استان فارس با سهم 

کشور و از  11درصد در رتبه  7/2ی با سهم شهردروندر تقسیم بندی تصادفات از نظر تصادفات 

 .باشدیمکشور  در رتبه هفتم7/۴سهمی با شهربروننظر تصادفات 

باشد که استان فارس نشان دهند  این می 1397همچنین اطالعات سالنامه آماری کشور در سال 

ی منجر به فوت و همچنین تعداد فوت شدگان در تصادفات شهرروندتعداد تصادفات  لحاظ از

 درصدی از کل کشور در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است. ۴/7درون شهری با سهم 

ی منجر به فوت و همچنین تعداد فوت شدگان در تصادفات شهربرونتصادفات  ازنظر تعداداما 

 (.7رارگرفته است )جدولدرصد در رتبه اول کشور ق 2/۸برون شهری با سهم 

 

مقایسه تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری برحسب نوع خسارت در   -7جدول 

 1396استان فارس با کشور در سال 
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 و محاسبات تهیه کنند  1397مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال 

 

 مواد مخـدر -2-3

مجموعاً  139۸در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارز  با مواد مخدرگزارش  بر اساس

 7/12قبل سال است که این مقدار نسبت به  شد  کشفکیلوگرم مواد مخدر در استان  53۰66
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ن است که بیشترین میزان حاکی از آ شد کشفدرصد افزایش داشته است. ترکیب مواد مخدر 

 (.۸درصد متعلق به تریاک و شیر  تریاک بود  است )جدول 5/۸5کشفیات مواد مخدر با سهم 

 

 شده در استان فارسکش  هایگردانروان و مخدر مواد انواع -8جدول 

 جمع سال

 سایر مواد مواد مخدر )کیلوگرم(

 هامحرک کانابیس مواد افیونی

سایر 

 وادم

آمپول و 

های صقر

 گردانروان

 عدد()

مواد 

پیش 

ساز 

 )لیتر(

هروئین، 

کراک، 

 کریستال

 مرفین

تریاک و 

شیره 

 تریاک

 گراس حشیش
شیشه 

 )متاآمفتامین(

1394 30551 779 10 24322 4856 395 47 142 460311 42 

1395 37416 868 23 29553 6192 495 22 263 281446 147 

1396 42964 736 2 32164 8841 855 73 294 143266 1707 

1397 47085 392 9 35689 5139 1001 171 4684 229012 29 

1398 53066 605 73 45382 5570 697 399 340 496637 1 

درصد 

 تغییرات

96 -1397 

7/12 3/54 1/711 2/27 4/8 4/30- 3/133 7/92- 9/116 6/96- 

نرخ رشد 

 ساله5

 (93 

 (1397الی

8/14 12/6- 4/64 9/16 5/3 3/15 7/70 4/24 9/1 7/60- 

 و محاسبات تهیه کنند  139۸سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

(، سهم استان فارس از مجموع انواع مواد مخدر 1397کشور )اطالعات سالنامه آماری  اساسرب

درصد بود   و از حیث استان در رتبه پنجم کشور قرار گرفته است  9/5کشور در شد کشف

 (.9ول )جد

 



  329 ی و دادگستریامور قضلی

 

 1397سالدرفارس باکشوراستانشدهکش  گردانروان و مخدرمجموع موادمقایسه -9جدول 

 مجموع انواع مواد مخدر کشف شده 

 789472 کشور

 47085 استان

9/5 سهم استان  

 و محاسبات تهیه کننده 1398مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال     

 

مجموعاً  139۸در سال  استان فارس، با مواد مخدردبیرخانه ستاد مبارز  گزارش  بر اساس

. این تعداد انددستگیرشد کشف شد  در استان فارس  ارتباط با انواع مواد مخدر نفر در 15675

 (.1۰)جدول  کاهش داشته استدرصد  5/16نسبت به سال قبل 

 
 رمشده به تفكیک نوع جدستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کش  -10جدول 

 جمع سال
 عوامل و قاچاقچیان

کنندهتوزیع  مخدر مواد 

کنندهمصرف و معتاد  

 مخدر مواد
 بیگانه اتباع

1397 18775 11941 6685 149 

1398 15675 9738 5848 89 

-5/16 درصد تغییرات  4/18-  5/12-  3/40-  
 و محاسبات تهیه کنند  139۸سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

دستگیرشدگان در (، سهم استان فارس از کل 1397کشور )طالعات سالنامه آماری ا بر اساس
درصد )رتبه هفتم( بود   3/۴کشور در  شد  به تفکیک نوع جرمارتباط با انواع مواد مخدر کشف

 (.11است )جدول 
 

شده به تفكیک دستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کش مقایسه تعداد  -11جدول 

 1397در استان با کشور در سال  رمنوع ج

 مجموع دستگیر شدگان 

 432144 کشور

 18775 استان

 8/3 سهم استان
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 و محاسبات تهیه کننده 1397مآخذ: سالنامه آماری کشور، سال 
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 عمران شهری، مسکن و ساختمان

هایی شامل ایجاد تأسیسات، تجهیزات و توان مجموعه فعالیتخش عمران شهری را میب

مدیریت امور شهری و محلی  بهبودتسهیالت زیربنایی در شهرها و نیز ارائه خدمات شهری و 

توسعه مستمر و پایدار شهری متناسب با شرایط و مقتضیات جغرافیایی،  برای دستیابی به دانست.

ای و شهری در نظر گرفته شد  است. ای، ناحیههای کالبدی ملی، منطقهتهیه و اجرای طرح

همچنین ایجاد و توسعه تأسیسات، تجهیزات و تسهیالت شهری ازجمله ایجاد تأسیسات آب و 

ونقل عمومی شهری، ایجاد فضاهای سبز و م حملفاضالب شهرها، توسعه و بهبود سیست

ریزی برای بهبود محیط شهری و افزایش سطح ایمنی شهرها و شهروندان در مقابل برنامه

 حوادث غیرمترقبه، از عمد  راهکارهای مرتبط با بخش عمران شهری هستند.

 

 تعداد و جمعیت شهرهای استان -1

نقطه شهری  113، استان فارس دارای 139۸ل بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در پایان سا

 1بود  است. همانگونه که در بخش آشنایی مقدماتی با استان بیان گردید)مطابق جدول شمار  

بخش مذکور( این استان از لحاظ تعداد نقاط شهری در صدر استانهای کشور قرار دارد سپس 

نقطه در مکانهای دوم و سوم قرار  ۸6نقطه و بعد از ان استان خوزستان با  11۰استان اصفهان با 

همچنین تعداد شهر با احتساب مناطق شهرداری آندسته از شهرهایی که دارای بیش از  دارند.

شهر و منطقه شهرداری پس از استان 123یک منطقه شهرداری می باشند استان فارس با 

قرار دارد که این نقطه شهری و منطقه شهرداری( با اختالف اندک در رتبه دوم 125اصفهان )

 بدلیل تعداد بیشتر مناطق شهرداری در کالنشهر اصفهان نسبت به کالنشهر شیراز می باشد.

نقطه شهری، سپس شهرستان مرودشت  ۸الرستان با دارا بودن  در سال مورد بررسی، شهرستان 

بیشترین  نقطه شهری دارای 6نقطه شهری و شهرستانهای مهر و فسا هر کدام با دارا بودن  7با 

ارسنجان، اوز، بختگان و بیضا تنها با داشتن یک نقطه  هاینقاط شهری استان و شهرستان

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  شهری کمترین تعداد شهر استان را دارا بود  اند.
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 1/7۰اند که داد نفر را در خود جای 3۴۰1675، مناطق شهری استان جمعیتی معادل 1395سال 

 1565572گردد. در همین سال، شهر شیراز با جمعیتی معادل د جمعیت استان را شامل میدرص

  داد  است. نفر، بیشترین جمعیت شهری استان را در خود جای

درصد جمعیت شهری استان در شهر شیراز  ۴6آید، بیش از گونه که از بررسی فوق برمیهمان

باشد. شدت تمرکزگرا مینی در استان فارس بهدیگر پدید  شهرنشیعبارتبه؛ باشندساکن می

های اخیر، درروند رو به رشد تمرکزگرایی علیرغم افزایش تعداد نقاط شهری استان در سال

های درآمد در شهر شیراز تغییر محسوسی مشاهد  نشد  است. شکاف و نابرابریجمعیت در کالن

و ... در شهر شیراز نسبت به سایر استان و همچنین برتری سطوح خدماتی، آموزشی، بهداشتی 

های مهاجرتی انجامید  است. این امر نقاط استان و سایر استانهای همجوار،  به تداوم جریان

تر تر و توسعه کالبدی سریعروز با جمعیت متراکمشهر شیراز روزبهباعث گردید  است که کالن

ه خدمات شهری به وجود آورد  و باعث هایی را در ارائمواجه گردد. بدیهی است این امر نارسایی

گسترش بیکاری و معضالت اجتماعی گردید  است. در صورت تقویت برخی از شهرهای میانی 

تر نمود و از تراکم توان پراکنش جمعیت را متعادلاستان که استعداد جذب جمعیت رادارند، می

مشاهد  می  1ول شمار  همانگونه که در جد ازحد جمعیت در شهر شیراز جلوگیری نمود.بیش

 3۴شود تعداد نقاط شهری استان در یک دور  سی ساله افزایش چشمگیری داشته است و از 

 113هم به  139۸رسید  است  و تا پایان سال  1395شهر در سال  1۰2به  1365شهر در سال 

 شهر افزایش یافته است.

 

 1365-95جمعیت شهری و تعداد شهرهای استان فارس طی دوره  -1جدول 

 سال جمعیت شهری تعداد شهرها تغییرات رشد جمعیت شهری )درصد(

- 3۴ 1۸۴22۰2 1365 

۴/2 51 233279۴ 1375 

6/1 73 272965۴ 13۸5 

6/2 9۴ 31۰6732 139۰ 

۸/1 1۰2 3۴۰1675 1395 

 و محاسبات تهیه کنند  95-1365های: سرشماری نفوس و مسکن سالمأخذ
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 هریهای جامع و تفصیلی شطرح -2

هایی است که در قالب های هادی شهری ازجمله فعالیتهای جامع، تفصیلی و طرحتهیه طرح

آیند. در همین فصل عمران شهری به مرحله اجرا درمی «ریزی و توسعه شهریبرنامه»برنامه 

راستا طرح جامع عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحو  استفاد  از اراضی در منطقه بندی 

مسکونی،صنعتی،بازرگانی،اداری وکشاورزی وتاسیسات و تجهیزات  هایوط به حوز مرب

وتسهیالت شهری و نیازمندیهای عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای 

خط)ترمینال( و فرودگا  ها و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت 

ازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات عمومی مناطق نو سازی ، بهس

مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر 

طبیعی تهیه و تنظیم می گردد طرح جامع شهربرحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.) 

سعه و عمران محلی،ناحیه ای،منطقه ای وملی و آئین نامه نحو  بررسی و تصویب طرحهای تو

 ( 1379مقررات شهرسازی و معماری کشور،

طرح تفصیلی نیز عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، 

نحو  استفاد  از زمینهای شهری در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین 

وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبورو مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم  برای هر یک از آنها و

ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل 

مربوط  هایمشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه

 و تنظیم می گردد .) همان ( به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه

همچنین طرح هادی نیز عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحو  

شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکالت حاد و فوری شهر  هایاستفاد  از زمین

تهیه  کوتا  مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند هایو ارائه را  حل

اجرایی که در طی سالیان  هایمی شود. ) همان ( بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه

شهری اعم از جامع،  هایمتمادی دارای تغییراتی در خصوص نحو  انتخاب شهر برای طرح

تفصیلی و هادی می باشد در حال حاضر طرح هادی شهری برای شهرهای غیر مرکز شهرستان 
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جمعیتی پایین توسط دفاتر فنی استانداریها تهیه و تصویب می شود و مابقی شهرها با آستانه 

جامع و تفصیلی می باشند که توسط ادارات کل را  و شهرسازی استانها و  هایمشمول تهیه طرح

تعداد شهرهای  139۸با توجه به تعاریف یاد شد  در سال  شهرداریهای مربوطه تهیه می گردند.

رشدی نداشته است  1397شهر بود  که نسبت به سال  6۸در استان برابر  دارای طرح جامع

شهر بود  که در  23تعداد شهرهای دارای طرح تفصیلی در استان برابر  1397همچنین در سال 

تعداد شهرهای دارای طرح هادی در  139۸یافته است. در سال شهر افزایش 26به  139۸سال 

 (.2شهر بود  است )جدول  33معادل  1397شهر بود  که در سال  3۸استان 

 

 تعداد شهرهای دارای طرح جامع، تفصیلی و هادی-2جدول 

1397سال  نعنوا 1398سال   1397-98درصد تغییرات   

 0 68 68 تعداد شهرهای دارای طرح جامع

 13 26 23 تعداد شهرهای دارای طرح تفصیلی

 15 38 33 تعداد شهرهای دارای طرح هادی

 دفتر فنی استانداری فارس-3ادار  کل را  و شهرسازی الرستان  -2ار  کل را  و شهرسازی فارس. اد-1مأخذ: 

 

 آب آشامیدنی شهرها-3

انشعاب  1۴55733معادل  139۸های آب آشامیدنی در نقاط شهری استان در سال تعداد انشعاب

، 139۸در سال  درصد برخوردار بود  است. 1/۴از رشدی معادل  1397بود  که نسبت به سال 

 9/۸6کنندگان خانگی )بیشترین تعداد انشعاب آب آشامیدنی در نقاط شهری استان به مصرف

( درصد ۴/۰صنعتی )مصارف  ( ودرصد ۰3/۰درصد( و کمترین تعداد انشعاب به مصارف سایر )

درصد(،  6/3(، مصارف آزاد و بنایی )درصد 6/7تجاری )مصارف  نیهمچن داشته است. اختصاص

درصد( به ترتیب  5/۰مذهبی )درصد( و مصارف آموزش و اماکن  9/۰)ف عمومی و دولتی مصار

، میزان مصرف آب آشامیدنی در نقاط 139۸در سال  اند.های دوم تا ششم قرارگرفتهدر رد 

 1/3با افزایش معادل 1397مترمکعب بود  که نسبت به سال  2۴۸1۰6612شهری استان معادل 
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ی مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان ، سرانه139۸ت. در سال درصد برخوردار بود  اس

 مترمکعب بود  است. 7/7۰معادل  1397مترمکعب بود  است. این شاخص در سال 9/72برابر 

 139۸بررسی میزان مصرف آب آشامیدنی نقاط شهری استان برحسب انواع انشعابات در سال 

درصد( بیشترین و  ۸۰مترمکعب ) 19۸632۴۴۸بر دهد که انشعاب خانگی با مصرفی برانشان می

درصد( کمترین میزان مصرف را به  3/1مترمکعب ) 31292۸۴انشعاب صنعتی با مصرفی معادل 

دولتی درصد(، مصارف عمومی و  1/6سایر )اند. در سال مذکور، انشعاب های خود اختصاص داد 

(، درصد 7/2) یتجاررف ، مصارف و مصا درصد( 3/3درصد(، آموزش و اماکن مذهبی) ۴)

های دوم تا درصد(از حیث میزان مصرف آب آشامیدنی به ترتیب در رد  5/2بنایی )مصارف آزاد و 

 (.3اند )جدول پنجم قرار داشته

 

  تعداد انشعابات و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس -3جدول 

 واحد فروش: مترمكعب
 

 سال

 شرح
1397 1398 

 درصد تغییرات

98-1397  

درصد از 

 کل

 کل
1/4 1455733 1398911 انشعاب  0/100  

1/3 248106612 240677191 فروش  0/100  

 خانگی
3/4 1265453 1213242 انشعاب  9/86  

3/6 198632448 186886595 فروش  0/80  

آموزش و اماکن 

 مذهبی

4/1 7622 7514 انشعاب  5/0  

1/0 8267193 8260003 فروش  3/3  

 آزاد و بنایی
-4/3 51709 53543 انشعاب  6/3  

-3/24 6153977 8125708 فروش  5/2  

 صنعتی
3/7 6070 5659 انشعاب  4/0  

3/1 3129284 3090152 فروش  3/1  

 عمومی و دولتی
-9/2 13192 13587 انشعاب  9/0  

-6/9 9845710 10886663 فروش  0/4  

 تجاری
0/6 111234 104913 انشعاب  6/7  

1668976 6582516 فروش  8/4  7/2  
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 سال

 شرح
1397 1398 

 درصد تغییرات

98-1397  

درصد از 

 کل

 سایر
0/0 453 453 انشعاب  1/0  

-9/9 15180384 16845554 فروش  1/6  

 و محاسبات کارشناسی 139۸و  1397های مأخذ: سالنامه آماری استان، سال

 
 تأسیسات شهری -4

های عمران شهری، ایجاد و توسعه تأسیسات و تجهیزات فاضالب شهرها: یکی از برنامه

بهداشتی فاضالب شهرها، آوری و دفعجمعتوسعه شبکه ،ه شامل ایجادباشد کفاضالب شهرها می

، طول 139۸های فاضالب شهری است. تا پایان سال خانههای پمپاژ و تصفیهایجاد ایستگا 

کیلومتر بود  است که نسبت  3۴۴1آوری و دفع فاضالب در نقاط شهری استان معادل جمعشبکه

انشعاب فاضالب شهری استان فارس از  تعداد دهد.نشان میدرصد رشد  6/5برابر  1397به سال 

یافته افزایش 139۸فقر  در سال  6۸1753درصد به  9/52با رشد  1397فقر  در سال  ۴۴57۸9

 (.۴است )جدول درصد بود  6۰، نرخ رشد شاخص مزبور حدود 1397-9۸است. طی دور  

 

 استان فارس یر نقاط شهرو تعداد انشعاب فاضالب د یآورطول شبكه جمع -4جدول 
 

 (فقر )تعداد انشعاب  کیلومتر() شتریبمتر و میلی 2۰۰آوری با قطر طول شبکه جمع سال

1375 116 6272 

137۸ 2۴5 2۰5۰7 

1379 27۸ 2۴7۰1 

13۸1 ۴2۸ 329۸۴ 

13۸2 776 ۴۰۰6۸ 

13۸3 ۸36 512۰5 

13۸۴ 1271 65256 

13۸5 1595 7۰3۴5 

13۸۸ 1۸27 1۸7۰2۰ 

13۸9 2۰۰6 22۰79۰ 

139۰ 2116 236735 

1391 22۰3 266626 



  3۴1 مسکن و ساختمان ،یعمران شهر

 

 (فقر )تعداد انشعاب  کیلومتر() شتریبمتر و میلی 2۰۰آوری با قطر طول شبکه جمع سال

1392 22۸1 2۰3232 

1393 239۴ 32766۰ 

139۴ 2526 33925۸ 

1395 26۸3 372161 

1396 29۴2 ۴1۴256 

1397 3257 ۴۴57۸9 

139۸ 3۴۴1 6۸1753 

 های مختلفسالمأخذ: سالنامه آماری استان، 
 

متاسفانه در حال حاضر تنها درصد پائینی  9۸-97  علیرغم رشد نسبتا باالی این شاخص در دور

مسئله موجب آلودگی باشد و اینمیآوری فاضالباز جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع

گردید  است. محیطیانداختن شرایط زیستسطحی و زیرزمینی و به مخاطر هایمنابع آب

 نماید.فاضالب شهرها را گوشزد می توسعه تأسیساتتسریع در ایجاد وقبیل ضرورتمسائلی از این

 

  ها:کشتارگاه-4-1

 113شهر از  ۸۰حکایت از این واقعیت دارد که  139۸های استان در سال بررسی تعداد کشتارگا 

های استان فارس برابر ، تعداد کشتارگا 139۸باشند. در سال شهر موجود استان فاقد کشتارگا  می

 (.5، تغییری نداشته است )جدول 1397ل کشتارگا  بود  که نسبت به سا 35

 

  نشانی:های آتشایستگاه -4-2

ایستگا  بود  که  129نشانی نقاط شهری استان معادل های آتش، تعداد ایستگا 139۸در سال 

 (.5، تغییری نداشته است )جدول 1397نسبت به سال 

 

  بار:میادین میوه و تره -4-3

فروشان نقشی اساسی و رها در توزیع این قلم کاال بین خرد بار در شهنقش میادین میو  و تر 

باشند. گونه میادین میکنند  است. این در حالی است که برخی از شهرهای استان فاقد اینتعیین
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بار در نقاط شهری استان وجود داشته که نسبت به میدان میو  و تر  59، تعداد 139۸در سال 

 (.5داشته است )جدول  درصد کاهش-7/1، معادل 1397سال 

 

 های عمومی و خصوصی:پارک -4-4

فشار روزافزون جمعیت در شهرها، روند تغییر کاربری اراضی را از فضای سبز، باغ و جنگل به 

در این میان شهر شیراز به  نماید.های مسکونی، تجاری و صنعتی تشدید نمود  و میکاربری

 رض این تهدید قرار داشته و دارد.ععنوان مرکز استان بیش از دیگر شهرها در م

محیطی را به همرا  دارد روند تخریب، دگرگونی و تغییر کاربری اراضی پیامدهای نامطلوب زیست

بایست عالو  بر رو مدیریت شهری مینماید. ازاینو تعادل اکولوژیکی را در شهرها مختل می

های شهری بریها، در توسعه محدود جلوگیری از تغییر کاربریهای باغ و فضای سبز به سایر کار

عنایت الزم به ایجاد فضاهای سبز و پارک عمومی داشته باشد تا این مسئله تأثیرات سوء و 

 7۸3های عمومی استان معادل تعداد پارک 139۸غیرقابل جبرانی را در پی نداشته باشد. در سال 

 (.5جدول )ه است درصد رشد داشت 1، معادل 1397که نسبت به سال  واحد بود  است

 

 خدمات شهری شهرهای استان فارس-5جدول 
 عنوان

 سال
 1398سال  1397سال 

 درصد تغییرات

97-1396 

 0/0 35 35 هاتعداد کشتارگاه

 0/0 129 129 نشانیهای آتشتعداد ایستگاه

 -7/1 59 60 تعداد میادین میوه تره بار

 03/1 783 775 های عمومیتعداد پارک

 و محاسبات کارشناسی 139۸النامه آماری استان فارس، مأخذ: س   
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 زمین، مسكن و ساختمان -5

های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان برحسب نوع زمین-5-1

 استفاده

مترمربع با کاربری مسکونی و تعداد  2۴37۰۸قطعه زمین به مساحت 556تعداد  139۸در سال 

مترمربع با کاربری غیرمسکونی توسط سازمان مسکن و  1329232قطعه زمین به مساحت  16۴

های درصد از کل مساحت زمین 5/۸۴دیگر  عبارت به؛ شهرسازی استان واگذار گردید  است

 های مسکونی اختصاصدرصد آن به کاربری 5/15های غیرمسکونی و واگذارشد  به کاربری

 (.6یافته است )جدول 

 
 

رشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان فارس و الرستان های واگذازمین -6جدول 

 واحد مساحت: مترمربع                                                      برحسب نوع استفاده

 سال
 احداث واحد غیرمسكونی احداث واحد مسكونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین تعداد قطعه زمین

1376 3990 1021405 200 305996 

1378 2096 508172 87 362795 

1379 423 321604 52 552360 

1380 594 270808 111 1657303 

1381 1004 344189 205 630723 

1382 2277 636571 151 1284340 

1383 1959 687282 230 2493360 

1384 3649 966479 272 5906105 

1385 1318 411385 387 9307193 

1386 1368 638664 153 3605555 

1387 612 586527 141 1039022 

1388 627 219653 113 2497683 

1389 1116 237643 128 1932429 
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 سال
 احداث واحد غیرمسكونی احداث واحد مسكونی

 مساحت زمین تعداد قطعه زمین مساحت زمین تعداد قطعه زمین

1390 1357 288114 223 904477 

1391 1684 488270 158 1779163 

1392 488 219625 180 1073022 

1393 271 115876 121 994374 

1394 507 172354 181 619399 

1395 325 140469 116 639523 

1396 203 76000 86 547000 

1397 210 11000 96 421000 

1398 556 243708 164 1329232 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 مسـكن -5-2

رود. عواملی از قبیل رشد جمعیت، ترین نیازهای زیستی انسان بشمار میمسکن یکی از مهم

ازدواج، مهاجرت و شهرنشینی و بعد خانوار در تقاضا برای مسکن بسیار تأثیرگذارند. وضعیت 

امروز  مشکل فقدان مسکن یا مسکن مناسب یکی از مشکالت قشر وسیعی از مردم استان 

گریبان است. در بهشهر شیراز مرکز استان هموار  با این معضل دستباشد. بخصوص کالنمی

شکالت بخش مسکن در استان، بخشی از تسهیالت تکلیفی در اختیار های اخیر جهت رفع مسال

های آتی نیز باید موردحمایت سازان مسکن قرار گرفت. بدیهی است این سیاست در سالانبو 

 گذاران در این بخش طراحی گردد.های الزم جهت تشویق سرمایهجدی قرار گیرد و مکانیسم

 یتهایشود که در آن فعال یمحسوب م یشهر یزیر از نظام برنامه یمسکن جزئ یزیبرنامه ر

از  یجزئ یمسکون یو واحدها یدرون مکان هایتیاز فعال یجزئ یو فرهنگ ی، اقتصاد یاجتماع

شود که بر حسب موضوع در  یمحسوب م یشهر افتهیو تطابق  افتهیشکل  رییتغ یفضاها

مسکن با  یزیاساس برنامه ر نی. بر هم ردیگ یمورد توجه قرار م سکنم یزیچهارچوب برنامه ر

منابع و استفاد  از  تیو توجه به محدود یمسکون یازهایقابل سکونت به ن یفضاها صیتخص
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 سروکار دارد. یو اقتصاد یاسی، س ی، فرهنگ یبا چهارچوب اجتماع ژ یو هایکیها و تکن یتئور

در ساخت ساز از  همچنین نحو  ساخت مسکن و استفاد  از مصالح بادوام و رعایت اصول ایمنی

بر اساس سرشماری  جمله مواردی است که در برنامه ریزی مسکن مورد توجه قرار می گیرد.

، تعداد واحدهای مسکونی معمولی استان فارس برابر 1395عمومی نفوس و مسکن سال 

شد  درصد از کل واحدهای مسکونی معمولی کشور را شامل می 9/5واحد بود  که  1351696

 376۰95درصد آن ) ۸/27واحد( در نقاط شهری و  9756۰1درصد این واحدها ) 2/72است. 

بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران، واحدهای  اند.واحد( در نقاط روستایی استان قرار داشته

مسکونی که از مصالح بادوام مانند بتون آرمه، اسکلت فلزی، آجر و آهن و یا سنگ و آهن احداث 

تعداد واحدهای مسکونی  1395شود. در سال سکونی بادوام گفته میشد  باشند، واحدهای م

درصد از کل واحدهای مسکونی  5/77واحد بود  که  1۰۴77۴۸معمولی بادوام استان معادل 

داد  است. آمار فوق نشانگر آن است که میزان این شاخص در سال معمولی استان را تشکیل می

میزان این شاخص  1395سال  در ودیافته است.درصد( بهب 6/77)139۰نسبت به سال  1395

درصد بود  است. در سال یاد شد  میزان این شاخص در مناطق شهری و  ۸/۸2برای کل کشور 

درصد و در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب  ۸/61و  6/۸3روستایی استان به ترتیب 

روستایی کشور بیش از درصد بود  است. شکاف این شاخص در مناطق شهری و  7/6۰و  7/۸9

درصد واحدهای مسکونی  5/22برابر  1395شود در سال گونه که مالحظه میاستان است. همان

یعنی در مقابل ؛ انددرصد واحدهای مسکونی معمولی کشور بادوام نبود  2/17معمولی استان و 

 (.7پذیرند )جدول سوانح و بالیای طبیعی و مواردی از این قبیل آسیب

 

 1395و  1390سال  مقایسه خصوصیات واحدهای مسكونی استان فارس و کشور -7جدول 

 عنوان
 کشور استان

1390 1395 1390 1395 

تعداد کل واحدهای مسكونی 

 معمولی

 22830003 19954708 1351696 1154122 کل

 17452066 14782114 975601 806104 مناطق شهری

 5377937 5172594 376095 348018 مناطق روستایی

 100 100 100 100 کل یمعمولسهم واحدهای مسكونی 
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 عنوان
 کشور استان

1390 1395 1390 1395 

 4/76 1/74 2/72 8/69 مناطق شهری درصد()

 6/23 9/25 8/27 2/30 مناطق روستایی

تعداد واحدهای بادوام )اسكلت 

آرمه، آجر و آهن یا فلزی، بتون

 (سنگ و آهن

 18910401 15752068 1047748 895783 کل

 15648356 13002088 815149 683610 مناطق شهری

 3262045 2749980 232599 212173 مناطق روستایی

کل بت واحدهای بادوام بهنس

 (درصد) معمولیمسكونیواحدهای

 8/82 9/78 5/77 6/77 کل

 7/89 88 6/83 8/84 مناطق شهری

 7/60 2/53 8/61 61 مناطق روستایی
 1395و  139۰مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  

 

 های احداث ساختمانتعداد پروانه -5-3

تمانی صادرشد  برای احداث بنا درشهرهای استان فارس های ساختعداد پروانه 139۸در سال 

 (.۸درصد افزایش داشته است )جدول 2/13برابر  1397به سال فقر  بود  که نسبت1۰35۴معادل 

 

 های احداث ساختمانمساحت زمین در پروانه -5-4

های های احداث ساختمان صادرشد  توسط شهرداری، کل مساحت زمین در پروانه139۸در سال 

 5/۴7، کاهشی معادل 1397مترمربع بود  که نسبت به سال  339۰571استان فارس معادل 

 (.۸درصد داشته است )جدول 

 
ط های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین در نقاپروانه -8جدول 

 شهری استان فارس

 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  سال

1376 10035 3429000 

1378 11703 3712430 

1379 10444 3407005 

1380 7910 3070173 

1381 11659 3820828 
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 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  سال

1382 11681 3920888 

1383 11816 4032251 

1384 12454 4066029 

1385 14659 8123096 

1386 17321 5330069 

1387 15478 5396278 

1388 16872 8283649 

1389 19436 7494957 

1390 15492 5528256 

1391 15743 5421606 

1392 15993 8012419 

1393 9557 3286426 

1394 10475 3526426 

1395 8828 2903582 

1396 9113 3117797 

1397 9143 6464035 

1398 10354 3390571 
های ساختمانی صادر شد  توسط مرکز آمار ایران، نشریه اطالعات پروانه -2های مختلف ی استان سالسالنامه آمار-1مأخذ: 

  1397های کشور سال شهرداری

 

های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب تعداد طبقات و تعداد پروانه -5-5

 مورداستفاده ساختمان

های استان ان صادرشد  توسط شهرداریهای احداث ساختم، بیشترین میزان پروانه139۸در سال 

درصد( و کمترین میزان آن مربوط به  1/۴2طبقه ) 1های فارس مربوط به ساختمان

های احداث درصد( بود  است. همچنین درصد تعداد پروانه3/5طبقه ) ۴های ساختمان

د  است. درصد بو 7/15و  11، 9/25طبقه و بیشتر به ترتیب  5طبقه و  3طبقه،  2های ساختمان

وساز در استان در بررسی روند زمانی این شاخص حکایت از این واقعیت دارد که الگوی ساخت

وساز عمودی است، هرچند همچنان سهم باالیی وساز افقی به سمت ساختحال انتقال از ساخت
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تر طبقه و بیش5 هایوساز افقی اختصاص دارد البته تعداد پروانهوسازها به الگوی ساختاز ساخت

درصد از کل  7/1۰بمیزان  97دارد همچنین در سال  ۸/65رشدی معادل 1397نسبت به سال 

طبقه و  5ساختمان  139۸طبقه و بیشتر اختصاص داشته اما در سال 5همان سال به  هایپروانه

این سال را بخود اختصاص داد  اند که این نشاندهند  روند  هایپروانه 7/15بیشتر سهمی معادل 

ی میل به تراکم باالتر و افزایش تعداد طبقات و عمودی سازی می باشد البته شواهد امر از افزایش

ساختمانی  شهرداری شیراز بیانگر این است که این رشد عمدتا مربوط به  هایجمله آمار پروانه

 (.9کالنشهر شیراز بود  و سایر نقاط شهری استان در این زمینه رشد آنچنانی نداشته اند)جدول 

 

 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب تعداد طبقات -9جدول 

 عنوان
1 

 طبقه

2 

 طبقه
 طبقه 4 طبقه 3

و  طبقه 5

 بیشتر
 جمع

 9113 1210 369 1097 1939 4498 1396سال 

 9143 980 401 990 2456 4316 1397سال 

 10354 1625 547 1141 2687 4354 1398سال 

  139۸و  1397های کشور سالهای های ساختمانی صادر شد  توسط شهرداریار ایران، نشریه اطالعات پروانهمأخذ: مرکز آم

 

دهد که های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب موارد استفاد  نشان میبررسی تعداد پروانه

است. در درصد( بود   ۴/۸۸های صادر  از نوع مسکونی )، بیشترین میزان پروانه139۸در سال 

های مسکونی و کارگا  توأم، بازرگانی، های صادر  برای کاربریسال مذکور درصد پروانه

درصد بود  است  2/۰و  5/۰، 1/5، 7/5و سایر به ترتیب  "صنعتی، آموزشی، بهداشتی یا درمانی"

 (.1۰)جدول

 

 

 

ه تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب نوع استفاد-10جدول 

 ساختمان
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 مسكونی عنوان
مسكونی و کارگاه 

 توأم
 بازرگانی

صنعتی، آموزشی، 

 بهداشتی یا درمانی

 جمع سایر

 9113 12 24 483 436 8158 1396سال 

 9143 21 54 495 407 8166 1397سال 

 10354 20 54 531 594 9155 1398سال 
و  1397 ،1396های کشور سالهای صادر شد  توسط شهرداریهای ساختمانی مأخذ: مرکز آمار ایران، نشریه اطالعات پروانه

139۸ 
 

های احداث ساختمان برحسب مصالح عمده ساختمان در نقاط تعداد پروانه -5-6

 شهری

های استان فارس به های احداث ساختمان صادرشد  توسط شهرداری، عمد  پروانه139۸در سال 

ختصاص داشته است. همچنین در سال مذکور درصد( ا 59هایی با مصالح آجر و آهن )ساختمان

های صادر  را به خود درصد پروانه ۸/۴۰آرمه نیز های با مصالح اسکلت فلزی یا بتونساختمان

 2/۰های با مصالح بلوک سیمانی، احداث ساختمان هایپروانه اند. در سال یادشد ،اختصاص داد 

های با مصالح اند همچنین ساختمانص داد های احداث صادر  را به خود اختصادرصد از پروانه

چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ  1397نسبت به سال  9۸آرمه در سال اسکلت فلزی یا بتون

 (11)جدول درصد نسبت به کل همان سال رشد مثبتی را نشان می دهد.

های ساختمانی صادر  برای احداث بنا برحسب مصالح عمد  بررسی روند زمانی پروانه

وساز استان (، الگوی ساخت137۸-9۸دهند  این مطلب است که در طول دور  موردبررسی )شانن

ای که درصد گونهبه سمت استفاد  از مصالح ساختمانی باکیفیت بهتر متمایل بود  است. به

درصد ۸/۴۰به  137۸درصد در سال  3/9آرمه از های صادر  با مصالح اسکلت فلزی یا بتونپروانه

، میزان این شاخص در نقاط شهری استان برابر 1395یافته است. در سال ، افزایش139۸در سال 

درصد بود  است. گفتنی است که هرچند روند زمانی این شاخص نشان از بهبود نسبی آن  2۴/32

وساز استان تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد )جدول دارد ولی الگوی ساخت

11.) 

های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب نوع اسكلت و مصالح پروانه -11جدول 

 عمده در نقاط شهری استان
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 جمع سال

اسكلت 

فلزی یا 

 آرمهبتون

 آجر و چوب آجر و آهن
بلوک 

 سیمانی

سایر و 

 اظهارنشده

1378 11703 1084 10091 13 284 231 

1379 10444 807 9057 13 358 209 

1380 7910 2214 4300 45 592 759 

1381 11659 4235 6510 124 742 48 

1382 11681 4144 4716 94 1096 1631 

1383 11816 4252 4643 37 915 1969 

1384 12454 3517 7830 159 948 0 

1385 14659 3167 10408 98 986 0 

1386 17321 4006 12117 59 1139 0 

1387 15478 5151 9795 5 527 0 

1388 16872 3143 13327 33 369 0 

1389 19436 4486 14569 35 346 0 

1390 15492 4440 10752 15 285 0 

1391 15743 5684 9812 20 227 0 

1392 15993 6170 9565 0 258 0 

1393 9557 3469 5850 43 193 2 

1394 10475 4227 6119 7 122 0 

1395 8828 3303 5402 3 120 0 

1396 9113 2955 6085 2 71 0 

1397 9143 2948 5906 0 48 241 

1398 10354 4231 6106 0 17 0 
139۸و  1397های کشور سالهای شد  توسط شهرداریصادرهای ساختمانیطالعات پروانهامأخذ:مرکزآمارایران، نشریه
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 عمـران روستایی

را شامل های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مشیها و خطای از سیاستاین بخش مجموعه

های گیرد. دامنه شمول فعالیتشود که تمامی وجو  توسعه روستایی را در درازمدت در برمیمی

 بخش عمران روستایی و عشایری به شرح زیر است:

 مدیریت توسعه روستاها -

 های هادی روستاییتهیه و اجرای طرح -

 رسانی به روستاهاتأمین آب آشامیدنی و برق -

 های روستاییا احداث و بهسازی ر -

 های روستاییگا ساماندهی فضاها و سکونت -

 صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک واقع در بافت مسکونی روستاها -

 ایجاد نواحی صنعتی روستایی -

 آوری و دفع فاضالب روستاهااندازی شبکه جمعرا  -

 

 پراکندگی روستاها در استان -1

خانوار جمعیت  1۰های دارای سکنه استان کمتر از بادیدرصد از آ 9/35معادل  1395در سال 

اند. خانوار جمعیت داشته 2۰درصد از روستاهای استان، کمتر از  7/۴3اند. در همین سال داشته

بدیهی است هر چه میزان پراکنش روستاها بیشتر باشد، هزینه ارائه خدمات آموزشی، زیر بنایی و 

های حلخواهد بود. تجمیع روستاهای پراکند  یکی از را  بهداشتی به جوامع روستایی، باالتر

متعادل نمودن پراکنش جمعیت روستایی است. لیکن در قبل و بعد از انقالب، اغلب روستاهای 

تجمیع شد  به حالت اولیه برگشتند. شناسایی روستاهای مرکزی و مشخص نمودن حوز  نفوذ 

زجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای متعادل صورت سلسله مراتبی ارسانی بهها و خدماتآن

 (.1باشد )جدول نمودن پراکنش جمعیت روستایی استان می
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 1395و1390های سالها وطبقات تعدادخانوار درگروهكنه برحسبدارای سهایآبادی -1جدول

                     

 تعداد

 شرح

1390 1395 

 جمع
 درصد

فراوانی 

 تجمعی

 جمع
 درصد

ی فراوان

 تجمعی

 - 100 4152 - 100 4220 جمع

 1157 9/27 1157 1102 11/26 1102 خانوار 4-1

 1489 8 332 1486 10/9 384 خانوار 9-5

 1814 8/7 325 1903 88/9 417 خانوار 19-10

 2448 3/15 634 2617 92/16 714 خانوار 49-20

 3046 4/14 598 3177 27/13 560 خانوار 99-50

 3573 7/12 527 3677 68/11 493 رخانوا 199-100

 3990 10 417 4069 45/9 399 خانوار 499-200

 4114 3 124 4193 94/2 124 خانوار 999-500

خانوار و  1000تا 

 بیشتر

27 64/0 4222 38 9/0 4152 

 20آبادی باالی 

 خانوار

2317 90/54 2317 2338 31/56 2338 

 و محاسبات کارشناسی 1395و  139۰مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 امكانات و تسهیالت خانوارهای روستایی -2

های مختلف، حاکی از روند افزایشی نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال

کشی، برق، گاز لولهشامل آب مسکن عمد درصد خانوارهای نمونه روستایی استان از تسهیالت 

مندی از امکانات و باشد تسهیالت زندگی  کم نمودن شکاف بین بهر ت میکشی و تلفن ثابلوله

ای های منطقهتسهیالت زندگی خانوارهای شهری و روستایی، ضمن تأمین عدالت و ایجاد تعادل

ها )شهر و روستا(، موجب ماندگاری بیشتر روستائیان در روستاها گردید  و از مهاجرت آن

درصد خانوارهای نمونه روستایی استان  39/9۰ معادل 13۸۴سال  در آورد.جلوگیری به عمل می
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میزان  1396درصد رسید  است. در سال  2۴/95به  1397اند که در سال کشی بود لولهدارای آب

درصد بود  است. همچنین در سال  67/93این شاخص برای خانوارهای نمونه روستایی کشور، 

اند که نه روستایی استان تحت پوشش شبکه برق بود درصد خانوارهای نمو 9۴/9۸معادل  13۸۴

میزان این شاخص در استان از متوسط  1397درصد رسید  است. در سال  1۰۰به  1397در سال 

بررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی تحت پوشش  درصد( باالتر بود  است. ۸۸/99کشوری )

باشد دومین کشور ازلحاظ ذخایر گازی میدهد که علیرغم اینکه کشور ما کشی نشان میگاز لوله

های فسیلی بجای استفاد  از ها و جایگزینی سوختو باوجوداینکه ضرورت حفظ و احیاء جنگل

درصد  55/6۸تنها  1397چوب درختان جنگلی در روستاها مبرهن است، لیکن در سال 

استان از گاز  درصد خانوارهای نمونه روستایی 93/57خانوارهای نمونه روستایی کشور و 

به  13۸۴درصد در سال  52/23اند. میزان این شاخص برای استان از کشی برخوردار بود لوله

بررسی درصد خانوارهای نمونه روستایی  یافته است.افزایش 1397درصد در سال  93/57

دهد که میزان این شاخص از کنند  از تلفن ثابت در طول دور  موردبررسی نشان میاستفاد 

 1396یافته است. در سال کاهش 1397درصد در سال  15/۴۴به  13۸۴درصد در سال  ۰1/71

 (.2درصد بود  است )جدول  25/۴۴میزان این شاخص در سطح کشور 

 

 کننده از تسهیالت زندگیدرصد خانوارهای نمونه روستایی استفاده-2جدول 

کشور  استان شرح

(1397) 1384 1389 1392 1395 1396 1397 

 67/93 24/95 38/97 68/97 36/96 27/96 39/90 کشیلولهآب

 88/99 100 100 76/99 75/98 1/99 94/98 برق

گاز 

 کشیلوله
52/23 27/29 7/34 57/45 52 93/57 55/68 

 25/44 15/42 35/48 22/50 19/62 5/78 01/71 تلفن ثابت

 تلفهای مخمأخذ: مرکز آمار ایران، آمارگیری هزینه درآمد سال
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 واحدهای مسكونی روستایی -3

های روستایی تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی روستاها قرار دارند گا معموالً بافت و شکل سکونت

گیرد. و طبعاً نوع مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی از موقعیت جغرافیایی نیز سرچشمه می

دلیل امکان ارتباطات بیشتر با نقاط همچنین روستاهایی که دارای شبکه ارتباطی قوی هستند به 

اما آن دسته از روستاهایی ؛ کنندتر کامالً از الگوهای ساخت ساز رایج اقتباس میجمعیتی بزرگ

باشند، بیشتر از الگوهای بومی و مصالح که در نقاط دور بود  و دارای شبکه ارتباطی قوی نمی

یت اقتصادی روستاها نیز تا انداز  زیادی بر برند. وضعمورداستفاد  و متداول در روستاها سود می

برابر  139۰بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  کالبد فیزیکی روستاها تأثیرگذارند.

درصد از واحدهای مسکونی  61یعنی ؛ انددرصد از واحدهای مسکونی معمولی بادوام بود  61

این  1395هن بود  است. در سال آرمه، آجر و آهن یا سنگ و آمعمولی اسکلت فلزی، بتون

سهم استفاد  از بتون ارمه  95درصد بسیار اندک بهبودیافته است. در سال  ۸/61شاخص به رقم 

افزایش محسوسی داشته است و در عوض استفاد  از اجر و آهن و سنگ آهن  9۰نسبت به سال 

آن بسمت  کاهش قابل مالحظه ای داشته که بنظر می رسد بخش اعظم 9۰نسبت به سال 

وساز در روستاهای استان تا رسیدن به استفاد  از مصالح بتون آرمه رفته استهرچند الگوی ساخت

استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد، لیکن این الگو به سمت استفاد  از مصالح ساختمانی 

 (.3بادوام متمایل بود  است )جدول

 

 لت و مصالح عمده در نقاط روستاییواحدهای مسكونی معمولی برحسب نوع اسك -3جدول 

 نوع مصالح
درصد سهم انواع  تعداد واحد مسكونی

 1390مصالح درسال

درصد سهم انواع 

 1395 1390 1395مصالح درسال

 100 100 376095 348018 جمع

 4/2 8/0 9188 2866 اسكلت فلزی

 2/21 5/8 79641 29422 آرمهبتون

آجر و آهن یا سنگ و 

 آهن

179885 143770 7/51 2/38 
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 نوع مصالح
درصد سهم انواع  تعداد واحد مسكونی

 1390مصالح درسال

درصد سهم انواع 

 1395 1390 1395مصالح درسال

-وآجر و چوب یا سنگ

 چوب

34288 23942 9/9 4/6 

 8/10 2/6 40631 21438 تمام آجر یا سنگ و آجر

 5/7 5/9 28266 33194 بلوک سیمانی

 1/0 1/0 272 417 تمام چوب

 4/3 4/6 12653 22339 خشت و چوب

 1/4 9/3 15583 13683 خشت و گل

 6/5 1/2 21197 7138 سایر مصالح

 3/0 1 952 3348 اظهارنشده

 1395و  139۰های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

 بهسازی روستاهای استان -4

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و بایست کلیه جنبههای روستایی میریزیدر برنامه

 های توسعه پایدار باشد.بایست مبتنی بر اصول و محورها میفضائی را مدنظر قرارداد. این برنامه

ها، نیازهای اولیه و حیاتی ای باشد که ماحصل اجرای این برنامهگونهریزی روستایی باید بهبرنامه

روستائیان را تأمین نماید. آموزش مناسب، بهداشت، اشتغال و درآمد مناسب، برخورداری از 

سالم و بهداشتی و ... امکانات مناسب زندگی، مسکن امن و مطمئن، دسترسی مناسب به آب 

بایست یک فرد روستایی از آن برخوردار باشد. هرچند بعد از ها همه مواردی است که میاین

انقالب اکثر روستاهای استان از امکاناتی نظیر آب سالم و بهداشتی، برق، را  روستایی و تلفن 

ی واحدهای مسکونی، اند، اما در رابطه با مسائل آموزشی، نوسازی و بهسازگردید  برخوردار

ساز توسعه پایدار روستاها، عنوان زمینهسازی بافت کالبدی و تهیه و اجرای طرح هادی بهایمن

قبول وجود دارد. لذا رسیدن به استانداردهای شکاف زیادی بین وضع موجود و استانداردهای قابل

در سال  ایی استان باشد.های توسعه روستهای مذکور باید از اهداف برنامهقبول در زمینهقابل
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درصد 5/27روستابود  که با افزایشی برابر  1719سازی شد  استان برابر روستاهای به، تعداد1397

تعداد روستاهای دارای طرح هادی استان برابر  1397در سال  و 139۸روستا در سال  2192به 

 (.۴ته است )جدول بالغ گش 139۸در سال  2۴79درصد افزایش به  2/۴بود  که با روستا 237۸

 

 تعداد روستاهای دارای طرح هادی و تعداد روستاهای بهسازی شده استان-4جدول 

 عنوان
سال 

1396 

سال 

1397 
 1398سال 

 درصد تغییرات

1397-98 

 2/4 2479 2378 2329 تعداد روستاهای دارای طرح هادی

 5/27 2192 1719 1214 تعداد روستاهای بهسازی شده

 ن انقالب اسالمی فارس و محاسبات کارشناسیمأخذ: بنیاد مسک

 

 رسانی روستاییآب-5

خانوار و باالتر استان از آب آشامیدنی سالم  2۰درصد روستاهای  ۸۸/96برابر  139۸تا پایان سال 

 (.5درصد بود  است )جدول  93/۸۸برابر  1397اند. این شاخص در سال بهداشتی برخوردار بود 

 

 خانوار و باالتر دارای آب آشامیدنی سالم بهداشتی 20تعداد روستاهای -5جدول 

 عنوان
سال 

1397 

سال 

1398 
 1397-98 درصد تغییرات

خانوار و باالتر  20تعداد روستاهای 

 دارای آب آشامیدنی سالم بهداشتی
2098 2112 7/0 

خانوار و باالتر  20درصد روستاهای 

 دارای آب آشامیدنی سالم بهداشتی
93/88 88/96 9/8 

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی فارس و محاسبات کارشناسی

 

 رسانی روستاییبرق -6

روستا بود  است. در سال  326۸تعداد کل روستاهای دارای برق استان برابر  139۸در سال 

دیگر در بیاناند. بههای دارای سکنه استان از نعمت برق برخوردار بود درصد آبادی 3/7۸مذکور، 
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خانوار  312753رسانی شد  است. در همین سال، تعداد روستا در استان برق 12به  139۸سال 

اند. گفتنی است که بررسی فوق در مورد کلیه روستایی استان از نعمت برق برخوردار بود 

خانوار و باالتر استان  2۰درصد روستاهای  1۰۰آنکه باشد، حالهای دارای سکنه استان میآبادی

 (.6برخوردارند )جدول از نعمت برق 

 

 تعداد روستاها و تعداد خانوارهای دارای برق استان-6جدول 

 تعداد خانوار تعداد روستا سال

1395 3223 312320 

1396 3251 312616 

1397 3256 312663 

1398 326۸ 312753 

  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 

توجه نشان از افزایش قابل 1376-9۸استان در دور   دار شد بررسی روند تعداد روستاهای برق

روستا از نعمت برق  326۸که در دور  مذکور تعداد طوریدار شد  دارد. بهتعداد روستاهای برق

روستای استان  55طور متوسط ساالنه به یعنی در طول دور  موردبررسی به؛ اندبرخوردار گردید 

 (.7رسانی شد  است )جدول برق

 
 دار استان روند تعداد روستاهای برق -7جدول 

 سال

 شرح
1376 1380 1385 1388 1389 1390 

 3032 2975 2931 2912 2672 2058 کل روستاها در پایان سال

 
 دار استان روند تعداد روستاهای برق -7ادامه جدول 

 سال

 شرح
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 3268 3255 3251 3223 3197 3177 3154 3054 کل روستاها در پایان سال
 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سالهای مختلف
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کیلومتر و  37617دار استان معادل طول شبکه فشار متوسط کلیه روستاهای برق 139۸در سال 

 95۰219۸کیلومتر بود  که ظرفیتی معادل  25۸66ها معادل طول شبکه فشار ضعیف آن

دستگا   7۴39۰اند. همچنین تعداد ترانسفورماتورهای موجود در این روستاها شتهکیلووات آمپر دا

، طول شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، تعداد ترانسفورماتورها و 1397-9۸بود  است. طی دور  

 (.۸اند )جدول درصد رشد داشته ۴/3و  ۸/2، 6/1، 3/1ظرفیت ترانسفورماتورها به ترتیب 

 

 دار استانظرفیت روستاهای برقطول شبكه و  -8جدول 

 عنوان

 سال

 طول شبكه فشار

متوسط توزیع 

 ()کیلومتر

 طول شبكه فشار

ضعیف توزیع 

 ()کیلومتر

تعداد 

 ترانسفورماتور

 (دستگاه)

ظرفیت 

 ترانسفورماتورها

 (کیلووات آمپر)

 539157 5118 4682 8297 1396سال 

 91۸7۰۰۰ 723۸۰ 25۴69 37121 1397سال 

 95۰219۸ 7۴39۰ 25۸66 37617 1398سال 

 درصد تغییرات

98-1397 
3/1 6/1 8/2 4/3 

 و اطالعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و محاسبات کارشناسی139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 پست و مخابرات روستایی -7

واحدهایی به نام در برخی از نقاط روستایی که شرایط الزم برای عرضه خدمات پستی وجود دارد، 

جوار را تحت طورمعمول، تعدادی از روستاهای همشوند که بهدایر می« دفتر پست روستایی»

سازی، ارسال و توزیع پوشش خوددارند. در این واحدها، عملیات مربوط به قبول مرسوالت، آماد 

اطق روستایی ، من139۸و  1397گیرد. در سال ها و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام میآن

برداری در های پستی روستایی مورد بهر اند. همچنین تعداد صندوقاستان فاقد دفاتر پستی بود 

کاهش داشته  -۸/27 1397واحد بود  که تعداد آن نسبت به سال  291معادل  139۸پایان سال 

حد وا 539معادل  139۸( در سال ICTهمچنین تعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی) است.

 (.9افزایش داشته است. )جدول  ۴/۰به میزان   1397بود  که تعداد آن نسبت به سال 
 



  359 روستاییعمران 

 

 برداریتعداد واحدهای پستی مورد بهره-9جدول 

 سال

 شرح
1380 1385 1390 1391 

 542 532 280 378 صندوق پستی روستایی

 1 1 2 14 دفتر پست روستایی

تعداد دفاتر پست و مخابرات 

 (ICTروستایی)
0 143 542 542 

 
 برداری تعداد واحدهای پستی مورد بهره -9ادامه جدول 

 سال

 شرح
1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 291 403 403 403 403 386 386 صندوق پستی روستایی

 0 0 0 1 1 1 1 دفتر پست روستایی

تعداد دفاتر پست و مخابرات 

 (ICTروستایی)
542 542 542 540 537 537 539 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال   

 
حاکی از رشد فزایند   137۰-9۸بررسی روند زمانی تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در دور  

روستا در سال  2۸۰که میزان این شاخص از طوریاین شاخص طی دور  موردبررسی است. به

روستا  112طور متوسط هرسال یعنی به؛ ته استیافافزایش 139۸روستا در سال  3۴16به  137۰

 اند.مند شد از ارتباط تلفنی بهر 

درصد از  3/۸2برابر  3۴16تعداد  نقطه روستایی 139۸دهد که تا پایان سالبررسی فوق نشان می

 (.1۰اند )جدول های دارای سکنه استان دارای ارتباط تلفنی بود آبادی

 

 تایی دارای ارتباط تلفنیروند تعداد نقاط روس -10جدول 

 سال

 شرح
1370 1375 1379 1383 1386 1388 

تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط 

 تلفنی

280 630 1478 2526 2849 3011 
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 روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی  -10جدول ادامه 

 سال

 شرح
1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

تعداد 

اط نق

 روستایی

3043 3030 3028 3378 3390 3394 3412 3415   

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 راه روستایی -8

 97/55کیلومتر بود  که  123۰6معادل  139۸های روستایی موجود استان تا پایان سال کل را 

داد  است. طی وسه و خاکی تشکیل میهای شدرصد را  ۰3/۴۴های آسفالته و درصد آن را را 

درصد و رشد متوسط  2/۰های روستایی استان ، رشد متوسط ساالنه کل را 139۸-97دور  

 (.11درصد محاسبه گردید  است. )جدول  ۸/۰های آسفالته روستایی استان، ساالنه را 

 

 لومتریک های روستایی استان           واحد:انواع راه - 11جدول 

 راهانواع 

 سال
 آسفالته جمع

شوسه و 

 خاکی

1376 3668 2019 1649 

1378 5180 2567 2613 

1380 5714 3218 2496 

1381 6172 3807 2365 

1382 6091 3676 2415 

1383 6263 3848 2415 

1384 9413 4448 4965 

1385 10468 5019 5449 

1386 10768 5683 5085 



  361 روستاییعمران 

 

 راهانواع 

 سال
 آسفالته جمع

شوسه و 

 خاکی

1387 10876 6015 4861 

1388 11917 7595 4322 

1389 11276 6893 4383 

1390 11483 6846 4637 

1391 12030 6895 5135 

1392 12052 6851 5201 

1393 12061 6871 5190 

1394 12631 7176 5455 

1395 12283 6830 5453 

1396 12284 6830 5454 

1397 12284 6832 5452 

1398 12306 6888 5418 

 درصد رشد متوسط ساالنه طی

 1397-98دوره 
2/0 8/0 6/0- 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  363 انرژی

 

 انـرژی

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شد  است. اهمیت انرژی در 

توجه هر چه بیشتر فعاالن  فرآیند تولید محصوالت مختلف از یک سو وکمیابی آن از سوی دیگر،

در این فصل به بررسی منابع انرژی و  .صادی را برای استفاد  کار آمدتر از این عامل می طلبداقت

موجود در استان برای بهر  برداری هر چه بهتر و بهینه تر از این منابع جهت  هایزیرساخت

 .تحقق اهداف موجود پرداخته می شود

 

 بـرق -1

واند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند پاک است که می ت هایبرق یکی از مهم ترین انرژی

ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزود  می شود که از یک سو 

سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بود  و از سوی دیگر تقاضا 

بررسی انرژی الکتریکی  .ال افزایش استنفتی به طور روز افزون در ح هایبرای گاز و فرآورد 

برای مدت کوتاهی آن  های بشر را تحت تاثیر خود قرار داد  است و قطعتمام فعالیت  که امروز

مناسب . و موجب اختالالت فراوانی شود د نمایدبسیاری بر چرخه زندگی وار هایمی تواند آسیب

 ت.ریزی و اجرا شد  اسناسبی برنامهبرای ارائه خدمات مناسب در استان فارس از اقدامات م

 

 های استانظرفیت نامی و عملی نیروگاه -1-1

ظرفیت نامی، بیشترین خروجی مورد انتظار یک مولد برق در شرایط طراحی است که توسط 

سازند  بر روی پالک مشخصات آن برای شرایط معینی بر حسب اسب بخار یا مگاوات نوشته 

مگاوات  5۰66برابر  139۸شد  در استان فارس در سال های واقعا شد  است. ظرفیت نامی نیروگ

حال باید دید این ظرفیت متناسب با داشته درصد افزایش  7/2برابر  1397بود  که نسبت به سال 

گردد. جمعیت چگونه تغییریافته است. برای این منظور از شاخص ظرفیت نامی سرانه استفاد  می
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 9۸/1۰11درصد افزایش به  ۸7/1با  1397وات بر نفر در سال  3۴/993میزان این شاخص از 

 (1، تغییریافته است )جدول 139۸ل وات بر نفر در سا

 

 سرانه ظرفیت نامی مولدهای برق استان فارس و تغییرات آن-1جدول 

 (وات بر نفر) قدرت نامی سرانه (هزار نفر) جمعیت (مگاوات) قدرت نامی سال

1397 4926 4959 34/993 

1398 5066 5006 98/1011 

 87/1 94/0 7/2 1397-98درصد تغییرات 
  139۸مأخذ: سالنامه آماری استان سال  

 

مگاوات در  5۰66به  1397مگاوات در سال  ۴122 های استان ازهمچنین قدرت عملی نیروگا 

 درصد 67/۸3های استان ، قدرت عملی نیروگا 1397افزایش یافته است. در سال  139۸سال 

 (.2است )جدولیافته افزایشدرصد  ۴6/۸۴به  139۸د  است. این رقم در سال قدرت نامی آن بو

 

 ()مگاوات ظرفیت نامی و عملی مولدهای برق استان فارس-2جدول 

 درصد()نسبت قدرت عملی به نامی  قدرت عملی قدرت نامی سال

1397 4926 4122 67/83 

1398 5066 4279 46/84 
 139۸آماری استان، سال  مأخذ: سالنامه  

 

های مهم در بررسی ها از دیگر شاخصنسبت حداکثر قدرت تولیدشد  به قدرت عملی نیروگا 

درصد در  77/۸2به  1397درصد در سال  99/77ها است. میزان این شاخص از وضعیت نیروگا 

 (.3یافته است )جدول افزایش ،139۸سال 

 

های حرارتی در مقایسه با ظرفیت عملی نیروگاه حداکثر قدرت تولیدشده استان -3جدول 

 (مگاوات)استان 

 (درصد) نسبت حداکثر قدرت تولیدشده به قدرت عملی حداکثر قدرت تولیدشده قدرت عملی سال

1397 4122 3215 99/77 

1398 4279 3542 77/82 
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  



  365 انرژی

 

 هارارتی استان و مصرف داخلی آنهای حتولید برق انواع نیروگاه -1-2

میلیون کیلووات  21۴26های حرارتی استان از میزان انرژی الکتریکی تولیدشد  خالص در نیروگا 

میلیون کیلووات ساعت در سال  2۰1۰7درصد به  1/6با نرخی معادل 1397ساعت در سال 

ست که میزان برق تولید هایی ایافته است. تولید سرانه انرژی الکتریکی از شاخص، کاهش139۸

 ۴32۰دهد. میزان این شاخص در استان از سنجش قرار می شد  را نسبت به جمعیت مورد

کیلووات ساعت بر  ۴۰16درصد به  7با نرخ متوسط ساالنه  1397کیلووات ساعت بر نفر در سال 

ان های بخش خصوصی است، سهم نیروگا 139۸، کاهش یافته است. در سال 139۸نفر در سال 

های وابسته به درصد و سهم نیروگا  5/9۸در تأمین انرژی الکتریکی تولیدشد  خالص در حدود 

درصد آن به  ۰۴/۰های گازی و درصد آن به نیروگا  ۴6/1درصد بود  که  5/1وزارت نیرو، 

 (.5و  ۴است )جداول های آبی اختصاص داشتهنیروگا 
 

 1398ها در سال تی استان و مصرف داخلی آنهای حرارتولید برق انواع نیروگاه -4جدول 

 (واحد: میلیون کیلووات ساعت)

 تولید خالص هامصرف داخلی نیروگاه تولید ناخالص نوع نیروگاه

 وزارت نیرو

 410 3 413 جمع

 336 2 338 گازی

 0 0 0 دیزلی

 74 1 75 آبی

 19697 336 21942 بخش خصوصی

 20107 339 22355 جمع

 139۸امه آماری استان، سال مأخذ: سالن

 

 های حرارتی استانسرانه انرژی الكتریكی تولیدشده خالص در نیروگاه -5جدول 

 سال
انرژی الكتریكی تولیدشده خالص 

 (میلیون کیلووات ساعت)
 (هزار نفر)جمعیت 

سرانه الكتریكی تولیدشده خالص 

 ()کیلووات ساعت بر نفر

1365 804 3194 252 

1375 4546 3817 1191 

1385 11047 4337 2547 
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 سال
انرژی الكتریكی تولیدشده خالص 

 (میلیون کیلووات ساعت)
 (هزار نفر)جمعیت 

سرانه الكتریكی تولیدشده خالص 

 ()کیلووات ساعت بر نفر

1386 12973 4388 2957 

1387 16608 4439 3741 

1388 17902 4491 3986 

1389 17769 4543 3911 

1390 15552 4597 3383 

1391 18973 4630 4098 

1392 19296 4685 4119 

1393 19956 4740 4210 

1394 20645 4795 4306 

1395 20114 4851 4146 

1396 21399 4909 4359 

1397 21424 4959 4320 

1398 20107 5006 4016 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سال

 

 مصرف برق -1-3

مگاوات ساعت بود  که نسبت  1625۸956برابر  139۸میزان مصرف برق استان فارس در سال 

های رق به بخشکنندگان نهایی بدرصد افزایش داشته است. مصرف 7/۴معادل  1397به سال 

گردند. بخشی از انرژی الکتریکی نیز خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری تقسیم می

رسد. بررسی ترکیب میزان مصرف برق در استان برحسب جهت روشنایی معابر به مصرف می

های خانگی و کشاورزی و به ترتیب با دهد که بخش، نشان می139۸های مذکور در سال بخش

ترتیب با های روشنایی معابر و تجاری بهدرصد، بیشترین و بخش۸/2۸و  6/31رابرسهمی ب

 (6اند. )جدولداد اختصاصخوداستان را بهدرصد، کمترین میزان مصرف برق در5/6و2سهمی برابر

رادامه، میزان تغییرات است. ددرصدبود  ۸و  23ترتیب های صنعتی و عمومی نیز بههم بخشس

 (6گیرد. )جدول، موردبررسی قرار می1397-9۸های یادشد  طی دور  ز بخشهر یک امصرف در
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 مصرف بخش خانگی-1-3-1

عواملی همچون قیمت برق مصرفی، بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح زیربنایی منازل مسکونی، 

فرهنگ استفاد  و نرخ باسوادی در میزان مصرف انرژی الکتریکی در این بخش مؤثرند. در 

مصرف و های کمجویی و وجود المپرسانی و ترویج فرهنگ صرفهاخیر با اطالع هایسال

شد  است. در سال همچنین افزایش قیمت برق مصرفی روند مصرف این بخش تا حدی بهینه

درصد(، بیشترین مصرف انرژی  6/31مگاوات ساعت)  5137697، بخش خانگی با مصرف 139۸

کنندگان نهایی استان به خود اختصاص داد  است. مصرفهای مختلف الکتریکی را در بین بخش

 (6درصد بود  است. )جدول  9/5برابر  1397-9۸درصد افزایش مصرف این بخش طی دور  

 

 های تجاری و عمومیمصرف بخش-1-3-2

های اقتصادی و مؤسسات مالی و پولی و همچنین بخش تجاری و عمومی شامل کلیه بنگا 

، بخش تجاری با 139۸باشد. در سال سسات دولتی و غیردولتی میها و مؤنهادها، سازمان

درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی  53/6مگاوات ساعت سهمی برابر 1۰61۸2۰مصرفی برابر 

است. میزان مصرف این بخش در سال مزبور نسبت به سال  استان را به خود اختصاص داد 

نین میزان برق مصرفی بخش عمومی در دهد. همچدرصد افزایش نشان می ۴/1برابر  1397

درصد  3/1برابر  1397مگاوات ساعت بود  که نسبت به سال  1292۴21حدود  139۸سال 

، سهم برق مصرفی این بخش از کل مصرف انرژی 139۸دهد. در سال کاهش نشان می

 (6است. )جدول درصد بود  95/7الکتریکی استان برابر 

 

 مصرف بخش صنعت-1-3-3

باشد. وری و میزان پیشرفت آن از عوامل مؤثر بر مصرف برق در این بخش مینوع فنّا

مثال صنایعی مانند آهن و فوالد، آلومینیوم، مس، شیشه، سیمان و صنایع نساجی دارای عنوانبه

مصرف باالی انرژی الکتریکی هستند. ازآنجاکه مدیریت صنایع مختلف جهت حداکثر کردن سود 

توان افزایش مصرف دارند میهای خود منظور میانرژی را در برنامه سازی مصرفخود، بهینه

، بخش 139۸در سال  حساب آورد.انرژی برق در این بخش را شاخصی از توسعه این بخش به
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درصد از کل مصرف  23مگاوات ساعت سهمی برابر  3751362صنعتی استان با مصرفی برابر 

است. میزان مصرف این بخش در سال مزبور داد انرژی الکتریکی استان را به خود اختصاص 

 (6دهد. )جدولدرصد افزایش نشان می 7/17برابر  1397نسبت به سال 

 

 مصرف بخش کشاورزی-1-3-4

های مختلف بخش ، بخش کشاورزی، بیشترین مصرف انرژی الکتریکی را در بین139۸در سال 

سال مزبور، بخش کشاورزی استان  کنندگان نهایی استان به خود اختصاص داد  است. درمصرف

درصد از کل مصرف انرژی  ۸/2۸مگاوات ساعت سهمی برابر  ۴6۸91۸3با مصرفی برابر 

است. میزان مصرف این بخش در سال مزبور نسبت به الکتریکی استان را به خود اختصاص داد 

کی در دهد. بررسی میزان مصرف انرژی الکتریدرصد کاهش نشان می 5/2برابر  139۸سال 

دهد که سهم مصرف انرژی الکتریکی این بخش در استان سهم نسبتًا بخش کشاورزی نشان می

های کشاورزی در حیات اقتصادی استان حکایت دارد. باالیی است و از غالب بودن نقش فعالیت

 (6)جدول 

 

 روشنایی معابر-1-3-5

نایی معابر به مصرف مگاوات ساعت انرژی الکتریکی جهت روش 326۴73حدود  139۸در سال 

درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی استان را به خود اختصاص  2رسید  که سهمی برابر 

است. در سال مزبور میزان مصرف انرژی الکتریکی جهت روشنایی معابر نسبت به سال داد 

 (6است. )جدول یش یافتهدرصد افزا 3/1برابر  1397

 

 مشترکین برق -1-4

درصد افزایش  3/3  با 1397مشترک در سال  2۰۴6995مصرفی استان از  تعداد مشترکین برق

، تعداد مشترکین 1397-9۸رسید  است. طی دور   139۸مشترک در سال  211۴16۸به 

ها برخوردار های تجاری، صنعتی، خانگی و کشاورزی از رشد بیشتری نسبت به سایر بخشبخش



  369 انرژی

 

درصد بود    1/2و  ۴/2، ۴/3، ۸/5به ترتیب  های یادشد  طی دور  مذکوراند. رشد بخشبود 

درصد  -1/۸های عمومی منفی و برابر با است. همچنین درصد افزایش تعداد مشترکین بخش

های مختلف در سال بررسی ترکیب تعداد مشترکین برق مصرفی برحسب بخش بود  است.

ی با سهمی درصد و بخش صنعت 2/۸1 معادلدهد که بخش خانگی با سهمی نشان می 139۸

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد مشترکین برق مصرفی استان را به خود  6۸/۰معادل 

محاسبه گردید   139۸اند. تعداد مشترکین برای بخش روشنایی معابر در سال اختصاص داد 

و  6/11، 15/2، 5/3های عمومی، کشاورزی و تجاری، روشنایی معابر نیز به ترتیب است. بخش

 (6اند. )جدول درصد تعداد کل مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص داد  92/۰
 

 میزان مصرف و تعداد مشترکین برق استان فارس -6جدول 

 بخش

 تعداد مشترکین (مگاوات ساعت)مصرف 

1397 1398 

سهم نسبت 

به سال 

1398 

درصد تغییر 

نسبت به 98

97 

1397 1398 

سهم نسبت 

به سال 

1398 

 19/81 1716444 1676940 9/5 60/31 5137697 4852199 نگیخا

 49/3 73787 80330 -3/1 95/7 1292421 1309348 عمومی

 15/2 45489 44551 -5/2 84/28 4689183 4810207 کشاورزی

 68/0 14320 13853 7/17 07/23 3751362 3186451 صنعتی

تجاری و 

 سایر
1046861 1061820 

53/6 
4/1 231321 244632 

57/11 

روشنایی 

 معابر
322219 326473 

01/2 
3/1 - 

- - 

 100 2114168 2046995 7/4 100 16258956 15527285 جمع

  و محاسبات کارشناسی 139۸ مأخذ: سالنامه آماری استان، سال

 
 

 برق روستایی -1-5

ردار خانوار از نعمت برق برخو 312791روستا با جمعیتی معادل  327۰، تعداد 139۸در سال 

کیلومتر شبکه  6کیلومتر شبکه فشار متوسط و  13رسانی به این روستاها، اند. جهت برقشد 
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شد  دستگا  ترانسفورماتور نصب 16فشار ضعیف احداث گردید  است. همچنین برای این منظور، 

 ۸332دار استان شامل های برق روستاهای برق، شبکه139۸ترتیب تا پایان سال ایناست. به

 513۰کیلومتر شبکه فشار ضعیف و همچنین شامل تعداد  ۴6۸۰لومتر شبکه فشار متوسط، کی

 (.7مگاوات آمپر بود  است )جدول  539دستگا  ترانسفورماتور به ظرفیت 

 

 رسانی شده استانهای برق روستاهای برقمشخصات شبكه -7جدول 

 1398عملكرد سال  1398 1397 عنوان

 14 3270 3256 تعداد روستا

 142 312791 312649 تعداد خانوار

 13 8332 8319 (کیلومتر)شبكه فشار متوسط 

 6 4680 4674 (کیلومتر)شبكه فشار ضعیف 

 16 5130 5114 (دستگاه)تعداد ترانسفورماتورها 

کیلووات )حداکثر قدرت ترانسفورماتورها 

 آمپر(

539 539 0 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

  
 طبیعی گـاز -2

درصد از ذخایر گاز خاورمیانه به ایران  72/۴7درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا و  2/17حدود 

 باشد.ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان میتعلق دارد. ایران پس از روسیه، دارای عظیم

یران ای از خاک پهناور انماید که هیچ نقطهوجود چنین پشتوانه عظیمی این واقعیت را گوشزد می

گیری سیاست انرژی کشور به بهر  از این نعمت خدادادی باشد. در همین راستا جهتنباید بی

های اخیر، سرعت نفوذ گاز سمت افزایش روند جایگزینی گاز طبیعی، موجب شد  که در دهه

اکنون حدود ای برخوردار شود. هممالحظهطبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از افزایش قابل

های اخیر در سال گردد.د از انرژی مصرفی کشور توسط گاز طبیعی تأمین میدرص ۴۰

های نفت و گاز برداری از میدانمنظور اکتشاف، توسعه و بهر توجهی بههای قابلگذاریسرمایه

های جنوبی کشور همچون خوزستان، بوشهر، کشور صورت گرفته است. در این خصوص استان

باشند. وجود منابع غنی گاز در رس دربردارند  موقعیت ممتازی میکهگیلویه و بویراحمد و فا
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های مجاور بستر مناسبی را های نفتی گاز در استاناستان فارس و نزدیکی این استان به میدان

های آغار و داالن و طرح برداری از میدانجهت رشد و توسعه این استان فراهم آورد  است. بهر 

هایی است که در ناک، شانول، وراوی، همان و گردان ازجمله فعالیتها گازی تابتوسعه میدان

توان بدان اشار  نمود. همچنین همسایگی استان با میدان گازی پارس بخش گاز استان می

باشد موقعیت شد  جهان میترین منابع گازی مستقل شناختهجنوبی که یکی از بزرگ

 رد  است.فردی را برای استان فارس به وجود آومنحصربه

 

 گازرسانی به شهرها و روستاها -2-1

شهر در سال  1۰1به  1397شهر در سال 96 مند از گاز طبیعی استان ازتعداد شهرهای بهر 

 سالروستا در  176۰مند از گاز طبیعی استان از یافته است. تعداد روستاهای بهر افزایش 139۸

شهر و  5به  139۸دیگر در سال بیانت. به یافته اسافزایش 139۸روستا در سال  2۰59به  1397

 (.11روستا گازرسانی شد  است )جدول  299

 
 کنندگانانشعابات و مصرف -3-2

انشعاب در  7۸۰179درصد از  9/۴شد  گاز طبیعی استان با رشدی معادل تعداد انشعابات نصب

ن گاز طبیعی از کنندگارسید  است. تعداد مصرف 139۸انشعاب در سال  ۸1۸353به  1397سال 

کنند  در مصرف 1۴6۸۴6۸درصد به  3/3با رشدی معادل  1397کنند  در سال مصرف 1۴2165۴

 یافته است.، افزایش139۸سال 

 

 مصـرف -3-3

با کاهشی برابر با  1397میلیون مترمکعب در سال  12576میزان مصرف گاز طبیعی در استان از 

تغییریافته است. عواملی از قبیل اقتصادی  139۸ل میلیون مترمکعب در سا 1222۴درصد به  7/2

محیطی نسبت به سایر های کمتر زیستبودن این حامل انرژی، دسترسی آسان و آلودگی

های تولیدی و در تدریج در بخشهای انرژی باعث گردید که این حامل انرژی بهحامل

های انرژی گردد. لیکن املای جایگزین سایر حفزایند  طورکنندگان نهایی بههای مصرفبخش
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ها، افزایش در مصرف با افزایش قیمت این حامل انرژی پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه

 (.12این حامل انرژی از شتاب کمتری برخوردار بود  است )جدول 

 
کنندگان تعداد شهرها، روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعابات، مصرف -11جدول 

 مصرف گاز طبیعیو مقدار 

 تعداد روستا تعداد شهر عنوان
 تعداد انشعابات

 صنعتی خانگی و تجاری جمع

1397 96 1760 780179 774669 5510 

1398 101 2059 818353 0 0 

1397-98درصد تغییرات   2/5  9/16  8/4  - - 

 139۸استان، سال  یمأخذ: سالنامه آمار

 

 ا، روستاهای گازرسانی شدهمقدار مصرف گاز طبیعی شهره -12جدول 

 عنوان

مقدار مصرف گاز  کنندگانتعداد مصرف

 طبیعی

 ()میلیون مترمكعب
 جمع

 خانگی
 صنعتی تجاری

1397 1421654 1358761 57383 5510 12576 

1398 1468468 1387888 74877 5703 12224 

-98درصد تغییرات 

1397 
3/3 

1/2 
5/30 5/3 7/2- 

 139۸استان فارس، سال مأخذ: سالنامه آماری 
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 راه و تـرابری

 های غیر روستاییراه -1

کیلومتر بود  است. از این  ۸33۰های غیر روستایی استان فارس ، طول انواع را 139۸در سال 

کیلومتر  262۰کیلومتر بزرگرا ،  1669درصد( را  اصلی، شامل  ۴9/51کیلومتر ) ۴2۸9میزان را ، 

های درصد از را  ۰۸/61شود حدود گونه که مالحظه میاست. همان را  اصلی معمولی بود 

ها بزرگرا  )شش خطه و چهار خطه( درصد از آن 92/3۸اصلی استان، را  اصلی معمولی بود  و 

  اند.بود 

فرعی آسفالته  های غیر روستایی استان فارس، را درصد( از را  51/۴۸کیلومتر ) ۴۰۴1همچنین 

های کشاورزی، صنعت و خدمات، های الزم در زمینهه دلیل وجود پتانسیلاست. استان فارس ب

خیزی با عنایت به حجم ترافیک، حادثه و استهای اصلی و فرعی ای مناسب از را نیازمند شبکه

های اصلی و فرعی موجود های استان، مرمت، تعریض و بهسازی را و فرسود  بودن جسم را 

درصد(  ۸2/1۴کیلومتر  ) 599مچنین شهرستان الرستان  با استان کامالً ضرورت دارد ه

فرعی  هایدرصد(  کمترین سهم را از را  ۰9/۰کیلومتر  ) ۴بیشترین و شهرستان پاسارگاد  با 

 (.1جدول )آسفالته غیر روستایی استان را به خود اختصاص داد  اند.  

های اصلی کشور ن فارس از را (، سهم استا139۸بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

ها، رتبه اول(، تراکم این نوع را درصد ) 3۸/9شامل آزادرا ، بزرگرا  و را  اصلی معمولی برابر 

ان از نظر میزان این شاخص، صد کیلومترمربع مساحت استان و رتبه استکیلومتر در یک ۰6/۰

صد کیلومترمربع در یک کیلومتر ۰5۴/۰های اصلی کشور، ضمناً تراکم را  هم است.هفده

رتبه درصد ) 52/9های فرعی کشور ، باشد. همچنین سهم استان فارس از را مساحت کشور می

صد در یک لومتریک ۰33/۰ها گونه را دوم پس از استان سیستان و بلوچستان(، تراکم این

باشد. چهاردهم میها، گونه را میزان تراکم این کیلومترمربع مساحت استان و رتبه استان ازنظر
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صد کیلومترمربع مساحت کشور کیلومتر در یک۰26/۰های فرعی کشور نیز تراکم را 

 (.2جدول )است.

 

 واحد: کیلومتر     1398های غیر روستایی استان فارس در سال طول انواع راه– 1جدول 
 

 شهرستان
 غیر هایکل راه جمع

 روستایی

 راه اصلی
 فرعی راه

 معمولی گراهبزر آزادراه جمع

 ۴۰۴1 262۰ 1669 ۰ ۸33۰ ۸33۰ کل استان

 169 51 1۸۰ ۰ ۴۰۰ ۴۰۰ آباد 

 63 71 ۰ ۰ 13۴ 13۴ ارسنجان

 ۴6 67 72 ۰ 1۸5 1۸5 استهبان

 2۰5 1۰5 3 ۰ 313 313 اقلید

 162 ۴7 2۴ ۰ 233 233 اوز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بختگان

 167 ۸3 ۰ ۰ 25۰ 25۰ بوانات

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بیضا

 ۴ 2۸ 63 ۰ 95 95 گادپاسار

 177 12۸ 96 ۰ ۴۰1 ۴۰1 جهرم

 73 69 ۰ ۰ 1۴2 1۴2 خرامه

 ۴۸ 92 ۸9 ۰ 229 229 خرم بید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خفر

 75 1۰1 23 ۰ 199 199 خنج

 11۰ 19۰ 37 ۰ 337 337 داراب

 ۰ 72 ۰ ۰ 72 72 رستم

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زرقان

 ۸2 67 ۰ ۰ 1۴9 1۴9 دشتزرین

 193 7۸ ۴6 ۰ 317 317 سپیدان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سرچهان

 16 25 75 ۰ 116 116 سروستان

 2۸3 56 23۴ ۰ 573 573 شیراز

 1۰1 159 7 ۰ 267 267 فراشبند

 156 63 111 ۰ 33۰ 33۰ فسا
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 شهرستان
 غیر هایکل راه جمع

 روستایی

 راه اصلی
 فرعی راه

 معمولی گراهبزر آزادراه جمع

 ۴3 1۸2 32 ۰ 257 257 فیروزآباد

 1۸2 19 5 ۰ 2۰6 2۰6 قیرو کارزین

 ۰ 23۰ 93 ۰ 323 323 کازرون

 52 2۰ 61 ۰ 133 133 کوار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کو  چنار

 1۰3 17 17 ۰ 137 137 گراش

 599 17۸ ۸6 ۰ ۸63 ۸63 الرستان

 26۸ 1۰ 71 ۰ 3۴9 3۴9 المرد

 25۴ ۴7 1۰7 ۰ ۴۰۸ ۴۰۸ مرودشت

 191 19 23 ۰ 233 233 ممسنی

 9۰ 65 6۸ ۰ 223 223 مهر

 129 2۸1 ۴6 ۰ ۴56 ۴56 ریزنی

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 های روستاییراه -2

کیلومتر بود  است که از این  123۰6برابر  139۸های روستایی استان فارس در سال طول را 

درصد( شوسه و خاکی  ۰2/۴۴کیلومتر ) 5۴1۸درصد( آسفالته و  9۸/55) کیلومتر 6۸۸۸میزان را ، 

م تسریع در های روستایی لزوهای شوسه و خاکی در ترکیب را بود  است. سهم باالی را 

 نماید.ها را گوشزد میگونه را آسفالت این

های روستایی (، سهم استان فارس از کل را 1397بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

های از را  رتبه دوم پس از استان خوزستان(،درصد ) ۴5/6کشور شامل آسفالته و شوسه، 

رتبه چهارم( درصد ) ۸7/5شوسه  های روستاییز را رتبه دوم( و ادرصد ) ۴5/6روستایی آسفالته 

صد کیلومترمربع کیلومتر در یک ۰69/۰روستایی استان، هایکل را اساس تراکمهمینبر باشد.می

صد کیلومتر در یک۰59/۰های روستایی آسفالته استان نیز ( و تراکم را 23رتبهمساحت )

آسفالته کشور نیز به ترتیب  روستایی وهایرا لتراکم کباشد. ( می2۴رتبهمساحت )کیلومترمربع 

 (.2صد کیلومترمربع مساحت کشور بود  است. )جدول کیلومتر در یک ۰67/۰و  ۰۸1/۰

 های روستایی استان فارس و کشورانواع راه - 2جدول 
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 شوسه و خاکی آسفالته جمع کشور / استان
 (درصد)سهم استان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع

 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 22161 11۰31۸ 132۴79 کشورکل 

 23/15 77/۸۴ 1۰۰ 13۰1 72۴۴ ۸5۴5 استان فارس

 و محاسبات کارشناسی 139۸مأخذ: سالنامه آماری کشور، سال 

 

 شد  است. ، آورد 3های روستایی آسفالته و شوسه در جدول های استان از را وضعیت شهرستان
 

 1398ن فارس به تفكیک شهرستان در سال های روستایی استاانواع راه - 3جدول 

 واحد: کیلومتر

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
 (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع

 1۰۰/۰۰ 1۰۰/۰۰ 1۰۰/۰۰ 5۴1۸ 6۸۸۸ 123۰6 کل استان

 3/۴۰ 1/66 2/۴2 1۸۴ 11۴ 29۸ آباد 

 2/79 1/73 2/19 151 119 27۰ ارسنجان

 2/۰1 1/6۴ 1/۸۰ 1۰9 113 222 استهبان

 3/53 ۴/2۰ 3/9۰ 191 2۸9 ۴۸۰ اقلید

 ۰/۰۰ 1/۰9 ۰/61 ۰ 75 75 اوز

 ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰ ۰ ۰ بختگان

 2/21 1/۸۴ 2/۰1 12۰ 127 2۴7 بوانات

 ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰ ۰ ۰ بیضا

 1/2۴ 1/29 1/27 67 ۸9 156 پاسارگاد

 7/۰9 ۴/۸9 5/۸6 3۸۴ 337 721 جهرم

 1/55 1/15 1/32 ۸۴ 79 163 خرامه

 1/6۸ ۰/9۰ 1/2۴ 91 62 153 خرم بید

 ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰ ۰ ۰ خفر

 1/۰5 2/9۸ 2/13 57 2۰5 262 خنج

 7/۴۸ ۴/۴۰ 5/75 ۴۰5 3۰3 7۰۸ داراب

 2/66 2/31 2/۴6 1۴۴ 159 3۰3 رستم

 ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰ ۰ ۰ زرقان

 2/۸۴ 2/61 2/71 15۴ 1۸۰ 33۴ دشتزرین

 3/67 6/29 5/1۴ 199 ۴33 632 سپیدان



  377 پست و مخابرات
 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
 (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع

 ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰ ۰ ۰ سرچهان

 ۰/65 1/۴7 1/11 35 1۰1 136 سروستان

 5/۴۸ 7/۸۰ 6/7۸ 297 537 ۸3۴ شیراز

 2/79 2/22 2/۴7 151 153 3۰۴ فراشبند

 ۴/19 2/67 3/3۴ 227 1۸۴ ۴11 فسا

 2/9۰ ۴/2۴ 3/65 157 292 ۴۴9 فیروزآباد

 3/۸۰ ۴/۰2 3/92 2۰6 277 ۴۸3 قیرو کارزین

 6/13 7/51 6/9۰ 332 517 ۸۴9 کازرون

 1/2۰ ۰/5۸ ۰/۸5 65 ۴۰ 1۰5 کوار

 ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰ ۰ ۰ کو  چنار

 1/۰2 ۰/9۴ ۰/9۸ 55 65 12۰ گراش

 7/12 ۴/95 5/91 3۸6 3۴1 727 الرستان

 1/27 3/6۰ 2/5۸ 69 2۴۸ 317 المرد

 ۴/36 7/۸5 6/31 236 5۴1 777 مرودشت

 6/۸5 6/53 6/67 371 ۴5۰ ۸21 مسنیم

 ۰/39 2/۴2 1/53 21 167 1۸۸ مهر

 ۸/67 ۴/22 6/1۸ ۴7۰ 291 761 ریزنی

 و محاسبات کارشناسی 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 های استانتوزیع شهرستانی راه -3

ترتیب با سهمی به ریز، مرودشت و کازرونهای الرستان، شیراز، نی، شهرستان139۸در سال 

های روستایی و غیر درصد، باالترین سهم را از مجموع را  6۸/6و  7۴/5، 9/5، ۸2/6، 7/7برابر 

های های غیر روستایی، شهرستاناز نظر سهم را  اند.روستایی استان به خود اختصاص داد 

، ۴7/5، ۸۸/6، 36/1۰به ترتیب با سهمی برابر  الرستان، شیراز، نی ریز، مرودشت، جهرم و آباد 

های روستایی، ازنظر سهم را  اند.درصد، بیشترین سهم را دارا بود  ۸/۴و  ۸1/۴، 9/۴

، 7۸/6، 9/6سهمی برابر ریز به ترتیب باهای کازرون، شیراز، ممسنی، مرودشت و نیشهرستان

 (.3اند )جدول استان دارا بود های روستاییرا درصد، بیشترین سهم را از کل 1۸/6و  31/6، 67/6

 لومتریک واحد:    1398های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 
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 شهرستان
 درصد سهم شهرستان هاطول راه

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه روستایی غیر روستایی جمع

 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 123۰6 ۸33۰ 2۰636 کل استان

 2/۴2 ۴/۸ 3/3۸ 29۸ ۴۰۰ 69۸ آباد 

 2/19 1/61 1/96 27۰ 13۴ ۴۰۴ ارسنجان

 1/۸ 2/22 1/97 222 1۸5 ۴۰7 استهبان

 3/9 3/76 3/۸۴ ۴۸۰ 313 793 اقلید

 ۰/61 2/۸ 1/۴9 75 233 3۰۸ اوز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بختگان

 2/۰1 3 2/۴1 2۴7 25۰ ۴97 بوانات

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بیضا

 1/27 1/1۴ 1/22 156 95 251 پاسارگاد

 5/۸6 ۴/۸1 5/۴۴ 721 ۴۰1 1122 جهرم

 1/32 1/7 1/۴۸ 163 1۴2 3۰5 خرامه

 1/2۴ 2/75 1/۸5 153 229 3۸2 خرم بید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خفر

 2/13 2/39 2/23 262 199 ۴61 خنج

 5/75 ۴/۰5 5/۰6 7۰۸ 337 1۰۴5 داراب

 2/۴6 ۰/۸6 1/۸2 3۰3 72 375 رستم

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زرقان

 2/71 1/79 2/3۴ 33۴ 1۴9 ۴۸3 دشتزرین

 5/1۴ 3/۸1 ۴/6 632 317 9۴9 سپیدان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سرچهان

 1/11 1/39 1/22 136 116 252 سروستان

 6/7۸ 6/۸۸ 6/۸2 ۸3۴ 573 1۴۰7 شیراز

 2/۴7 3/21 2/77 3۰۴ 267 571 فراشبند

 3/3۴ 3/96 3/59 ۴11 33۰ 7۴1 فسا

 3/65 3/۰9 3/۴2 ۴۴9 257 7۰6 فیروزآباد

 3/92 2/۴7 3/3۴ ۴۸3 2۰6 6۸9 یرو کارزینق



  379 پست و مخابرات
 

 شهرستان
 درصد سهم شهرستان هاطول راه

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه روستایی غیر روستایی جمع

 6/9 3/۸۸ 5/6۸ ۸۴9 323 1172 کازرون

 ۰/۸5 1/6 1/15 1۰5 133 23۸ کوار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کو  چنار

 ۰/9۸ 1/6۴ 1/25 12۰ 137 257 گراش

 5/91 1۰/36 7/7 727 ۸63 159۰ الرستان

 2/5۸ ۴/19 3/23 317 3۴9 666 المرد

 6/31 ۴/9 5/7۴ 777 ۴۰۸ 11۸5 مرودشت

 6/67 2/۸ 5/11 ۸21 233 1۰5۴ ممسنی

 1/53 2/6۸ 1/99 1۸۸ 223 ۴11 مهر

 6/1۸ 5/۴7 5/9 761 ۴56 1217 ریزنی

 و محاسبات کارشناسی 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 
 های استانتراکم راه -4

کیلومتر  ۸۸/16ایی( برابر های استان فارس )روستایی و غیر روست، تراکم کل را 139۸در سال 

و  ۰7/1۰ایی،  های روستصد کیلومترمربع مساحت استان بود  همچنین تراکم را به ازای یک

بررسی  است.کیلومترمربع مساحت استان بود دصکیلومتر در یک ۸/6روستایی، های غیرتراکم را 

های دهد که شهرستانمینهای استان نشاروستایی و غیرروستایی( در شهرستانها )را کل تراکم

، 35/3۴، 27/35، 79/۴۸سپیدان، رستم، کارون، مرودشت و جهرم به ترتیب با تراکمی برابر 

  اند.را به خود اختصاص داد  هارا درصد، بیشترین تراکم کل  5۸/2۸و  5۸/32

به ترتیب  و مرودشت های سپیدان ، اوز، مهر، کوارروستایی نیز شهرستانهای غیرازنظر تراکم را 

و درصد دارای بیشترین تراکم  21/1۰و  ۴۸/12، ۸3/12، 71/15، 29/16با تراکمی برابر 

و ارسنجان با  رستم، کازرون، مرودشت های سپیدان،روستایی، شهرستانهایتراکم را ازنظر

اند درصد دارای بیشترین تراکم بود  59/1۸و  36/21، ۸9/2۴، 5۰/2۸، ۴9/32تراکمی برابر 

 (.۴ل جدو)

 1398های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال تراکم راه – 4جدول 
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 شهرستان
 مساحت شهرستان

 )کیلومترمربع(

 درصد(ها )راهتراکم 

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه

 1۰/۰7 6/۸2 16/۸9 122199 کل استان

 ۴/3۸ 5/۸۸ 1۰/26 6۸۰۰ آباد 

 1۸/6 9/23 27/۸2 1۴52 ارسنجان

 11/16 9/3 2۰/۴5 199۰ استهبان

 ۸/11 5/29 13/۴ 5916 اقلید

 5/۰6 15/71 2۰/77 1۴۸3 اوز

 ۰ ۰ ۰ 3۴۰7 بختگان

 9/6۴ 9/75 19/39 2563 بوانات

 ۰ ۰ ۰ 92۴ بیضا

 9/17 5/5۸ 1۴/75 17۰2 پاسارگاد

 1۸/37 1۰/22 2۸/59 3925 جهرم

 1۰/61 9/2۴ 19/۸6 1536 خرامه

 5/63 ۸/۴3 1۴/۰6 2716 یدخرم ب

 ۰ ۰ ۰ 1۸17 خفر

 5/۸۸ ۴/۴7 1۰/35 ۴۴53 خنج

 1۰/7۴ 5/11 15/۸5 6592 داراب

 2۸/5 6/77 35/2۸ 1۰63 رستم

 ۰ ۰ ۰ ۸27 زرقان

 7/26 3/2۴ 1۰/۴9 ۴6۰3 دشتزرین

 32/۴9 16/3 ۴۸/79 19۴5 سپیدان

 ۰ ۰ ۰ 2152 سرچهان

 7/۸9 6/73 1۴/63 1723 سروستان

 15/۸2 1۰/۸7 26/69 5271 شیراز

 6/2۸ 5/51 11/79 ۴۸۴2 فراشبند

 9/۸ 7/۸7 17/67 ۴19۴ فسا

 12/72 7/2۸ 19/99 3531 فیروزآباد

 1۴/۰9 6/۰1 2۰/11 3۴27 قیرو کارزین

 2۴/۸9 9/۴7 3۴/36 3۴11 کازرون

 9/۸6 12/۴9 22/35 1۰65 کوار

 ۰ ۰ ۰ 669 کو  چنار

 6/۴۴ 7/35 13/79 1۸6۴ گراش



  3۸1 پست و مخابرات
 

 شهرستان
 مساحت شهرستان

 )کیلومترمربع(

 درصد(ها )راهتراکم 

 های روستاییراه های غیر روستاییراه هامجموع راه

 5/73 6/۸ 12/5۴ 126۸۴ تانالرس

 ۸/19 9/۰2 17/21 3۸7۰ المرد

 21/36 11/22 32/5۸ 3637 مرودشت

 1۴/67 ۴/16 1۸/۸3 559۸ ممسنی

 1۰/۸2 12/۸3 23/65 173۸ مهر

 11/1۸ 6/7 17/۸7 6۸۰9 ریزنی

 و محاسبات کارشناسی 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 ایونقل جادهحمل -5

 جابجایی مسافر -1 -5

هزار نفر بود  که نسبت  6915، تعداد مسافران جابجا شد  در درون استان فارس، 139۸در سال 

درصد مسافران  52/2۴معادل  1397یافته است. در سال کاهش درصد  ۴/12برابر  1396به سال 

جا سواری جابه درصد با ۸6/52بوس و درصد با مینی 62/22استانی با اتوبوس، جا شد  درونجابه

هزار سفر توسط وسایل  6915طی  139۸استانی در سال جا شد  دروناند. مسافران جابهشد 

هزار  32۰2اند. از این تعداد سفر، بوس و سواری جابجا شد نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی

هزار  135۰بوس و درصد( با مینی 16/3۴هزار سفر ) 2362درصد( با اتوبوس،  32/۴6سفر آن )

استفاد  از خودروی سواری جهت  139۸است. در سال درصد( با سواری انجام شد  52/19سفر )

گونه که در درصد کاهش یافته است. همان 7/11به میزان  1397جابجایی مسافر نسبت به سال 

برابر  1397نسبت به سال  139۸استانی در سال شود، تعداد سفرهای درونمالحظه می 5جدول 

 است.درصد کاهش یافته 5/9

 

 
 

جاشده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی تعداد سفر و مسافران جابه -5جدول 

 ایمسافری جاده
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 139۸سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

های کشور )و یا ستان فارس به سایر استانهزار نفر مسافر از ا 3۴9۴، تعداد 139۸در سال 

یافته است. در سال درصد کاهش 9برابر  ،1397 اند که نسبت به سالبالعکس(، مسافرت کرد 

درصد با  13/13استانی با اتوبوس، جا شد  بروندرصد مسافران جابه 52/۸3معادل  139۸

استانی در سال جا شد  برونابهاند. مسافران ججا شد درصد با سواری جابه 15/3بوس و مینی

بوس و سواری جابجا هزار سفر توسط وسایل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی 2۰3طی  139۸

 27/15هزار سفر ) 31درصد( با اتوبوس،  ۴۴/7۰هزار سفر آن ) 1۴2اند. از این تعداد سفر، شد 

گونه که در است. همانشد درصد( با سواری انجام  29/1۴هزار سفر ) 29بوس و درصد( با مینی

برابر  1397نسبت به سال  139۸شود، تعداد سفرهای برون استانی در سال مالحظه می 6جدول 

درصد نسبت به سال   ۰/9به میزان  139۸یافته است. این تعداد سفر در سال درصد کاهش ۰/9

 (.6است. )جدول یافته کاهش 1397

 
استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی اشده برونجتعداد سفر و مسافران جابه -6جدول 

 ایمسافری جاده

 سال
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار سفر)تعداد سفر 

 سواری بوسمینی اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع

1390 1085 266 211 609 12536 6466 3661 2409 

1391 1238 371 194 672 14799 8836 3292 2671 

1392 1288 376 188 724 14857 8621 3213 3023 

1393 898 200 164 534 9336 4532 2695 2109 

1394 834 202 163 469 8674 4226 2595 1853 

1395 769 195 160 414 8237 4068 2550 1620 

1396 767 192 159 417 7891 3788 2472 1632 

1397 736 1۸۰ 166 388 7491 3413 2554 1523 

1398 666 161 154 350 6915 3202 2362 1350 

 سهم )درصد(

 1398سال 
100 17/24 12/23 7/52 100 32/46 16/34 52/19 



  3۸3 پست و مخابرات
 

 سال
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار سفر)تعداد سفر 

 سواری بوسمینی اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع

1390 214 151 6 57 3954 3637 85 232 

1391 204 141 7 56 3768 3451 93 223 

1392 213 152 10 51 3881 3512 136 233 

1393 210 145 10 55 3903 3547 137 218 

1394 202 145 12 45 3740 3404 157 180 

1395 190 146 10 34 3587 3314 139 134 

1396 206 154 22 30 3558 3161 280 117 

1397 223 164 26 32 3840 3237 388 124 

1398 203 142 31 29 3494 2918 465 110 

 سهم)درصد(

 1398سال 
100 44/70 27/15 29/14 100 52/83 13/13 15/3 

 139۸ سال ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 

برابر  139۸است که در سال استانی حاکی از آنبررسی توزیع شهرستانی سفرهای درون و برون

تان شیراز اختصاص استانی استان فارس به شهرسدرصد از مجموع سفرهای درون و برون 5۴/5۴

گیرد. پس از این شهرستان، داشته و از حیث این شاخص در جایگا  نخست قرار می

درصد( و فیروزآباد  19/3درصد(، المرد ) 53/3درصد(، جهرم ) 31/11های مرودشت )شهرستان

همچنین  های دوم تا پنجم قرار دارند.ترتیب در جایگا درصد(، از حیث شاخص مزبور، به ۸1/2)

برابر  139۸دهد که در سال استانی نشان میبررسی توزیع شهرستانی مسافران درون و برون

استانی استان فارس به شهرستان شیراز اختصاص درصد از مجموع سفرهای درون و برون 77/56

گیرد. پس از این شهرستان، داشته و از حیث این شاخص در جایگا  نخست قرار می

 ۴5/2درصد( و داراب ) 15/3درصد(، جهرم ) 6۴/5درصد(، المرد ) 32/۸های مرودشت )شهرستان

 .(7های دوم تا پنجم قرار دارند )جدول ترتیب در جایگا درصد(، از حیث شاخص مزبور، به

 

 
استانی و شده و مسافر جابجا شده به تفكیک درون و برونتعداد سفر انجام –7جدول 

 1398شهرستان در سال 
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 شهرستان
 استانیبرون استانی درون جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 3۴9۴۴6۸ 2۰369۸ 6915۰96 666۴۸5 1۰۴۰956۴ ۸7۰1۸3 کل استان

 ۸۸۸۸۰ 5۴25 152966 17566 2۴1۸۴6 22991 آباد 

 5۸۰۰ 1۴5 ۴1۰51 ۴۴۴1 ۴6۸51 ۴5۸6 ارسنجان

 2۸753 932 1۰۴1۸۰ 97۸۸ 132933 1۰72۰ استهبان

 3۸31۴ 23۰۰ 56۰۰۴ 63۸2 9۴31۸ ۸6۸2 اقلید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اوز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بختگان

 21137 1132 52969 39۸9 7۴1۰6 5121 بوانات

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بیضا

 ۰ ۰ 3۰375 6536 3۰375 6536 پاسارگاد

 73۰۴۰ 266۸ 25۴9۴9 2۸125 3279۸9 3۰793 جهرم

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خرامه

 763۴ 272 39975 2526 ۴76۰9 279۸ خرم بید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فرخ

 6۴۸ 1۰6 2۴9۰ 717 313۸ ۸23 خنج

 5735۴ 2۸5۰ 19۸265 11515 255619 1۴365 داراب

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ رستم

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ زرقان

 77۰6 2۰۰ 31979 2۰27 396۸5 2227 دشتزرین

 133۰3 ۴۸۴ 7۰۴15 7۰17 ۸371۸ 75۰1 سپیدان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سرچهان

 3۰5 2۴ 3969۸ 519۸ ۴۰۰۰3 5222 سروستان

 21۴5۰25 13۴۸۰3 37651۸۰ 339۸۰6 591۰2۰5 ۴7۴6۰9 شیراز

 369۴ 3۸2 3393۴ 63۴7 3762۸ 6729 فراشبند

 255۴3 1۰26 19۸۸63 2۰15۸ 22۴۴۰6 211۸۴ فسا

 5935 5۰۰ 1۴3255 2۴۰13 1۴919۰ 2۴513 فیروزآباد

 ۰ ۰ 5۰۰13 111۸9 5۰۰13 111۸9 قیرو کارزین

 79۰16 3۴73 16۸۸76 1۰975 2۴7۸92 1۴۴۴۸ کازرون

 1۰۸3 6۴ 9۰2۴۸ 5۰66 91331 513۰ کوار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کو  چنار

 216۴2 1۰73 ۸2۰79 5۴۴9 1۰3721 6522 گراش



  3۸5 پست و مخابرات
 

 شهرستان
 استانیبرون استانی درون جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 2۸۴۸3 3۰13 1۰193۸ 7337 13۰۴21 1۰35۰ الرستان

 5۰997۰ 2192۰ 773۰3 5۸۸6 5۸7273 27۸۰6 المرد

 ۸26۰9 3229 7۸3۸39 952۴۰ ۸66۴۴۸ 9۸۴69 مرودشت

 7۸۰3۰ 9۰۰9 1۴53۰3 12736 223333 217۴5 نیممس

 129۸7۰ 636۸ 1۸621 117۸ 1۴۸۴91 75۴6 مهر

 ۴۰69۴ 23۰۰ 1۸۰32۸ 1527۸ 221۰22 1757۸ ریزنی

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 
استانی را به جا شد  درون و برون، توزیع شهرستانی سفرهای انجام شد  و مسافران جابه۸جدول 

 5۴/5۴دهد. در شهرستان شیراز  با ای نشان میفکیک انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاد ت
درون استانی و  هایدرصد  کمترین میزان سفر ۰9/۰درصد بیشترین و شهرستان خنج  با 

درصد بیشترین و  77/56استانی را به خود اختصاص داد  اند.  همچنین شهرستان شیراز  با برون
استانی را به درصد  کمترین میزان جابجایی مسافر درون استانی و برون ۰3/۰نج  با شهرستان خ

 خود اختصاص داد  اند.  
 

جاشده به تفكیک انواع وسایل نقلیه عمومی شده و مسافر جابهتعداد سفر انجام -8جدول 

 1398استانی( در سال درون استانی و برون) ایمسافری جاده

 شهرستان
 سواری بوسینیم اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر درصد مسافر درصد سفر

 1۴6۰5۸6 3۸۰129 2۸2۸11۰ 1۸57۸۸ 612۰۸6۸ 3۰۴266 1۰۰/۰۰ 1۰۴۰956۴ 1۰۰/۰۰ ۸7۰1۸3 کل استان

 39627 1۰۴65 ۸277۴ 6935 119۴۴5 5591 2/32 2۴1۸۴6 2/6۴ 22991 آباد 

 1۸3 ۴6 ۰ ۰ ۴666۸ ۴5۴۰ ۰/۴5 ۴6۸51 ۰/53 ۴5۸6 ارسنجان

 ۸535 2516 277۴6 1737 96652 6۴67 1/2۸ 132933 1/23 1۰72۰ استهبان

 9۰6۴ 236۴ 25755 2۸33 59۴99 3۴۸5 ۰/91 9۴31۸ 1/۰۰ ۸6۸2 اقلید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ اوز

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ بختگان

 19۰9 ۴75 1۴5۰۴ ۸32 57693 3۸1۴ ۰/71 7۴1۰6 ۰/59 5121 بوانات
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 شهرستان
 سواری بوسینیم اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر درصد مسافر درصد سفر

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ بیضا

 2۴۴5۴ 6139 5921 397 ۰ ۰ ۰/29 3۰375 ۰/75 6536 پاسارگاد

 ۴3۸77 1۴195 63563 ۴۸۴3 22۰5۴9 11755 3/15 3279۸9 3/5۴ 3۰793 جهرم

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ خرامه

 ۴7 12 2۴5۸5 1936 22977 ۸5۰ ۰/۴6 ۴76۰9 ۰/32 279۸ خرم بید

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ خفر

 119۴ 6۸۴ 371 ۴7 1573 92 ۰/۰3 313۸ ۰/۰9 ۸23 خنج

 57۸۴ 1۴75 9۴211 5919 15562۴ 6971 2/۴6 255619 1/65 1۴365 داراب

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ رستم

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ زرقان

 ۰ ۰ 955۰ 559 3۰135 166۸ ۰/3۸ 396۸5 ۰/26 2227 دشتزرین

 2۰291 5۰2۰ 3۰۸96 1667 32531 ۸1۴ ۰/۸۰ ۸371۸ ۰/۸6 75۰1 دانسپی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ سرچهان

 131۰2 337۸ 1962۰ 16۴5 72۸1 199 ۰/3۸ ۴۰۰۰3 ۰/6۰ 5222 سروستان

 79۰132 2۰۴2۸3 1311۸۴3 75697 3۸۰۸23۰ 19۴629 56/7۸ 591۰2۰5 5۴/5۴ ۴7۴6۰9 شیراز

 1999۸ 5۰۰۸ 12۴16 1۴۰۰ 521۴ 321 ۰/36 3762۸ ۰/77 6729 فراشبند

 32959 ۸۴1۸ 276۸2 19۴5 163765 1۰۸21 2/16 22۴۴۰6 2/۴3 211۸۴ فسا

 71۰59 19۰65 5۰۸۴5 ۴1۸6 272۸6 1262 1/۴3 1۴919۰ 2/۸2 2۴513 فیروزآباد

قیرو 

 کارزین
111۸9 1/29 5۰۰13 ۰/۴۸ 3 ۸2 963 11392 1۰223 3۸539 

 1۴6۸5 3۸۸5 21۸67 1۴۸۰ 2113۴۰ 9۰۸3 2/3۸ 2۴7۸92 1/66 1۴۴۴۸ کازرون

 22۸ 57 911۰3 5۰73 ۰ ۰ ۰/۸۸ 91331 ۰/59 513۰ کوار

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ ۰/۰۰ ۰ کو  چنار

 359۴ 969 3۰632 196۸ 69۴95 35۸5 1/۰۰ 1۰3721 ۰/75 6522 گراش

 ۸۸۴۴ 26۸9 26۰73 3۰55 955۰۴ ۴6۰6 1/25 13۰۴21 1/19 1۰35۰ الرستان

 9۴۰ 397 2677۰9 17125 31۸62۴ 1۰2۸۴ 5/6۴ 5۸7273 3/2۰ 27۸۰6 المرد



  3۸7 پست و مخابرات
 

 شهرستان
 سواری بوسینیم اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر درصد مسافر درصد سفر

 2۸62۰2 71593 2۴۸۰۸9 1539۴ 332157 11۴۸2 ۸/32 ۸66۴۴۸ 11/32 9۸۴69 مرودشت

 23۰۰9 6۰13 16۸۴۰۸ 1۴۰99 31916 1633 2/15 223333 2/5۰ 217۴5 ممسنی

 ۰ ۰ 651۰1 ۴۴۰۸ ۸339۰ 313۸ 1/۴3 1۴۸۴91 ۰/۸7 75۴6 مهر

 233۰ 76۰ 95۴5۴ 96۴5 12323۸ 7173 2/12 221۰22 2/۰2 1757۸ ریزنی

 و محاسبات کارشناسی 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 جابجایی بار -5-2

تن بود  که  9۸3۸۰۰۰، مجموع بار جابجا شد  درون استانی در استان فارس برابر 139۸در سال 

وزن بار  139۸و  1397های است. در سالهدرصد داشت ۸/۸، افزایشی برابر 1397نسبت به سال 

، وزن بار 1397-9۸است. طی دور  خارج شد  از استان بیش از وزن بار وارد شد  به استان بود 

 5/9درصد و وزن بار واردشد  به استان از رشدی معادل  3/5خارج شد  از استان از رشدی معادل 

تن و   2۰9۰3۰۰۰رج شد  از استان برابر وزن بار خا 139۸است. در سال درصد برخوردار بود 

 .(9جدول )تن بود  است  1527۴۰۰۰وزن بار وارد شد  به استان، 

 

 ای در استان   واحد: تنجاشده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -9جدول 

 جابجایی درون استانی سال
 استانیجابجایی برون

 ورودی خروجی

1380 5۰92۴۴۰ 622۴11۰ ۴129۸12 

1385 ۸296731 ۸991۸۴5 ۸26۰۴۸6 

1390 976۸۰92 12۰5132۴ 1۰۰۴۴66۰ 

1392 9512697 1۴199۸96 11۰36۸35 

1393 9722۰۸9 1۴2۴7575 12۰9۴۰93 

1394 9۰۸716۰ 1۴9۰۰535 11623155 

1395 ۸6262۰۴ 16۰۴7761 11959666 

1396 9۰3۰1۴1 1۸66۰19۸ 12۸66۰91 

1397 9۰3۸626 19۸۴5۴۸2 139۴9556 
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 جابجایی درون استانی سال
 استانیجابجایی برون

 ورودی خروجی

1398 9۸3۸۰۰۰ 2۰9۰3۰۰۰ 1527۴۰۰۰ 

 5/9 3/5 ۸/۸ 1397-98درصد تغییرات

 139۸سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

 ۴9/39، ازنظر توزیع شهرستانی بار جابجا شد ، شهرستان شیراز با دارا بودن سهم 139۸در سال 

درصد از  7۸/۴3شد  از استان و ارجدرصد از حجم بار خ ۴۸/16درصد از حجم بار درون استانی، 

های های یادشد  را در بین شهرستانحجم بار واردشد  به استان، بیشترین سهم از حیث شاخص

 .(1۰جدول )استان به خود اختصاص داد  است 

 

ای در استان در سال  جاشده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -10جدول 

 واحد: تن   1398

 جابجایی درون استانی شهرستان و لسا
 استانیجابجایی برون

 ورودی خروجی

 1527۴۰۰۰ 2۰9۰3۰۰۰ 9۸3۸۰۰۰ کل استان

 ۴۸3۰۰۰ 3352662 ۴2353۸ آباد 

 135۰۰۰ 52۸37۸ 132657 ارسنجان

 69۰۰۰ 1715۰۴ ۴۰326 استهبان

 22۸۰۰۰ 277617 13۴۴۴3 اقلید

 ۰ ۰ ۰ اوز

 ۰ ۰ ۰ بختگان

 6۰۰۰۰ 173۴73 2۴971 بوانات

 ۰ ۰ ۰ بیضا

 1۰۴۰۰۰ 233337 1۸3۰6 پاسارگاد

 ۴69۰۰۰ ۴19763 757۰6 جهرم

 ۰ ۰ ۰ خرامه

 96۰۰۰ 662667 16۴۰۴2 خرم بید

 ۰ ۰ ۰ خفر



  3۸9 پست و مخابرات
 

 جابجایی درون استانی شهرستان و لسا
 استانیجابجایی برون

 ورودی خروجی

 6۰۰۰۰ 3۴76۴ 27722 خنج

 3۸1۰۰۰ 633931 6631۸۴ داراب

 17۰۰۰ ۴91۴۰ 26۴۸7 رستم

 ۰ ۰ ۰ زرقان

 ۰ ۰ ۰ دشتزرین

 2۸2۰۰۰ 357271 11۰۰96 سپیدان

 ۰ ۰ ۰ سرچهان

 131۰۰۰ 92932 2۸۸۸2 سروستان

 66۸7۰۰۰ 3۴۴6۸۴۰ 3۸۸5657 شیراز

 3۴۰۰۰ 29۸۴33 11۴۰17 فراشبند

 211۰۰۰ 273596 ۸3976 فسا

 157۰۰۰ 731۰65 99۰۰72 فیروزآباد

 31۰۰۰ ۴۴7۴۸ 3۰۰۰62 قیرو کارزین

 612۰۰۰ 755۴7۴ 179272 کازرون

 1775۰۰۰ 1۴13217 51۰561 کوار

 ۰ ۰ ۰ کو  چنار

 66۰۰۰ 6۴1 273۸ گراش

 5۴5۰۰۰ 221۸۸6 11951۸ الرستان

 397۰۰۰ 939۸۸9 1۴56۰۸ المرد

 775۰۰۰ 2736۰67 6125۰7 مرودشت

 1۴۰۰۰۰ 1۰52۸۸ 6۰96۴ ممسنی

 71۰۰۰ 55۰16 391۸2 مهر

 121۰۰۰۰ 19۴۰۸19 667۸99 ریزنی

 ۴۸۰۰۰ 9525۸2 2556۰7 سایر

 139۸سال  اری استان فارس،مأخذ: سالنامه آم  

 

 ونقل هواییحمل -6

 پروازهای داخلی -6-1
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های هواپیمایی داخلی در پروازهای نفر مسافر توسط شرکت  2۴79727، جمعاً 139۸در سال 

درصد  2/7برابر  1397اند که نسبت به سال های استان جابجا شد داخلی از طریق فرودگا 

تعداد پروازها )ورودی و خروجی( در پروازهای داخلی  139۸یافته است. همچنین در سال کاهش

دهد. وزن بار درصد کاهش نشان می 6/9برابر  1397پرواز بود  که نسبت به سال  27۸99برابر 

با کاهشی برابر  1397تن در سال  1933۰حمل شد  )ورودی و خروجی( در پروازهای داخلی از 

است که علت این کاهشها می تواند بدلیل رسید   139۸تن در سال  2۰۴22درصد به  3/5

 (. 11افزایش محسوس هزینه حمل و نقل هوایی نسبت به سال قبل از آن باشد. )جدول 

 

 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلی-11جدول 

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 یخروج ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1391 10924 10928 1015091 1015279 8182 8881 

1392 10975 10979 993681 1001718 7934 8306 

1393 10550 10548 1049154 1034196 8511 8009 

1394 12157 12168 1182404 1156550 9290 8224 

1395 14606 14607 1555212 1515414 12795 11643 

1396 15695 15760 1610810 1547471 13075 11118 

1397 13891 14008 1352096 1320510 10672 9750 

1398 12617 12615 1258466 1221261 10025 9305 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
 

 
 

 المللی )به استثنای حجاج(پروازهای بین-6-2



  391 پست و مخابرات
 

های استان به سایر  نفر مسافر )بدون احتساب حجاج(، از فرودگا 5۴39۸۸، جمعاً 139۸در سال 

اند که نسبت به کشورها مسافرت کرد  و یا بالعکس از سایر کشورها به استان مسافرت نمود 

تعداد پروازها  139۸دهد. همچنین در سال درصد افزایش نشان می 9/2۴برابر  1397سال 

ود  که نسبت پرواز ب 5۰۸7المللی )به استثنای حجاج( برابر )ورودی و خروجی( در پروازهای بین

دهد. وزن بار حمل شد  )ورودی و خروجی( در درصد افزایش نشان می 9/39برابر  1397به سال 

تن در سال  11516به  1397تن در سال  ۸۸32المللی )به استثنای حجاج( از پروازهای بین

 (.12رسید  است )جدول  139۸

 

 استثنای حجاج()به المللیازهای بینتعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پرو-12جدول 

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1393 2743 2745 250393 252854 5538 5323 

1394 2073 2068 229713 223631 4658 4331 

1395 1676 1672 205467 205577 4297 4040 

1396 1761 1699 216613 217877 4582 4254 

1397 1875 1760 220478 215102 4380 4452 

1398 2556 2531 271221 272767 5548 5968 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 المللی )حجاج(پروازهای بین-6-3

)حج  قصد زیارت خانه خداهای استان بهنفر مسافر )حجاج( از فرودگا  7522، جمعاً 139۸در سال 

به دلیل  1395اند. گفتنی است که در سال تمتع( مسافرت کرد  و یا بالعکس از سفر حج برگشته

قطع روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی در نتیجه بروز حادثه منا، حجاج ایران در مراسم حج 

 6۰رابر المللی )حجاج( بتعداد پروازها در پروازهای بین 1397اند. همچنین در سال شرکت نکرد 

 (.13است )جدول تن بود  1۸۸پرواز و وزن بار )ورودی و خروجی( برابر 
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 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده حج تمتع-13جدول  

 تعداد پرواز سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی

1391 18 4071 4071 187 62 

1392 18 3319 3296 161 49 

1393 18 3949 3884 191 138 

1394 22 2932 3668 119 63 

1395 0 0 0 0 0 

1396 56 3693 3527 148 62 

1397 67 4214 4256 137 74 

1398 60 3772 3750 122 66 

 1398مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 ونقل ریلیحمل -6

 ورودی و خروجی -6-1

ر توسط حمل و نقل ریلی داخلی از طریق را  آهن نفر مساف  513۴19، جمعاً 139۸در سال 

 های)ورودی و خروجی( در سفر هایتعداد سفر 139۸اند. همچنین در سال استان جابجا شد 

حرکت می باشد. وزن بار حمل شد  )ورودی و خروجی( در حمل و نقل ریلی    132۴داخلی برابر 

 (.1۴ی باشد. )جدول تن م 355۰۰۰تن و  26۰۰۰به ترتیب در ورودی و خروجی 

 

 تعداد حرکت قطار و تعداد مسافر و بار حمل شده در حمل و نقل ریلی- 14جدول 

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر جابجا شده تعداد سفر

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1397 653 653 250938 257508 56000 142000 

1398 662 662 254640 258779 26000 355000 

 درصد تغییرات

98-1397 
4/1 4/1 5/1 49/0 6/53- 0/150 

 1398مأخذ: اداره کل راه و آهن استان فارس سال 
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، میزان بار جابجا شد  توسط حمل و نقل ریلی در ورودی و خروجی  15با توجه به جدول شمار  

و نقل ریلی و  جابجا شد  به وسیله حمل هایدرصد از کل بار 96/96و  ۴1/۸2استان به ترتیب 

درصد در ورودی و   65/1و  59/17هوایی می باشد همچنین از کل بار جابجا شد  به ترتیب

 خروجی  استان به وسیله حمل و هوایی انجام شد  شد  است. 

 
 1398مقایسه حمل و نقل  ریلی و هوایی در سال  – 15جدول 

نوع 

 جابجایی

 (تنبار )وزن  تعداد مسافر جابجا شده تعداد سفر

 درصد خروجی درصد ورودی درصد خروجی درصد ورودی درصد خروجی درصد ورودی

66 ریلی
2

 20
/5

7
 

66
2

 20
/7

3
 25

46
40

 

48
/4

2
 25

87
79

 

48
/6

8
 26

00
0

 

82
/4

1
 35

50
00

 

96
/9

6
 

 هوایی

25
56

 79
/4

3
 

25
31

 79
/2

7
 27

12
21

 

51
/5

8
 27

27
67

 

51
/3

2
 

55
48

 17
/5

9
 

59
68

 

1/
65

 

 جمع

32
18

 

10
0

 31
93

 

10
0

 52
58

61
 

10
0

 53
15

46
 

10
0

 31
54

8
 

10
0

 36
09

68
 

10
0

 

 1398النامه آماری استان فارس سال و س 1398مأخذ: اداره کل راه و آهن استان فارس سال 

 

 

 

 پست و مخـابرات

های مهمی از عنوان بخشاند. پست و مخابرات بهعصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاد 

دارند و صادی، اجتماعی و فرهنگی به عهد های اقتارتباطات نقشی اساسی در تسهیل فعالیت
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کارگیری این های اخیر بهروند. در سالزیربنای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می

های هزینه کاهش دو مقوله در تسهیل روابط انسانی روندی رو به رشد و فزایند  داشته است.

محیطی، برخی از پیامدهای مثبت ستهای زیمبادالتی، کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی

استان فارس در چند سال اخیر همگام با کشور در راستای  استفاد  از این دو وسیله ارتباطی است.

های اساسی های جدید در این دو بخش، گامآوریارائه خدمات سریع، کارا و استفاد  از فن

 برداشته است.

 

 پسـت -1

 رسانی پستیمـراکز خدمات -1-1

ادار  کل و یا ادار  در استان فارس به ارائه خدمات پستی مشغول  3۰، تعداد 139۸سال در 

، تعداد دفاتر 139۸درصد را نشان می دهد. در سال  3.۴5برابر   1397اند که نسبت به سال بود 

درصد افزایش داشته  3۸.۴6بر برا 1397واحد بود  که نسبت به سال  1۸پستی شهری در استان 

واحد بود  که نسبت به سال  517برابر  139۸نین تعداد دفاتر پیشخوان استان در سال همچ است.

واحد  7های پستی استان برابر ، تعداد نمایندگی139۸ واحد افزایش است. در سال 3تعداد  1397

، 139۸درصد کاهش داشته است. همچنین در سال  36.36معادل  1397بود  که نسبت به سال 

واحد بود  که نسبت به سال  291و  169پستی شهری و روستایی به ترتیب  هایتعداد صندوق

کاهش و صندوق پستی روستایی با درصد  2۴.62، صندوق پست شهری با درصد تغییر 1397

( ICT، تعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی )139۸کاهش داشته اند. در سال  27.79تغییر 

 (.1دو واحد افزایش داشته است. )جدول  1397واحد بود  که نسبت به سال  539برابر 

 برداریتعداد واحدهای پستی مورد بهره-1جدول  

 شرح
 سال 

 139۸سال  1397سال 
 درصد تغییرات 

9۸-1397 

 ۴5/3 3۰ 29 ادار  کل و ادار 

 دفتر پست
 ۴6/3۸ 1۸ 13 شهری

 ۰ ۰ ۰ روستایی

 5۸/۰ 517 51۴ دفتر پیشخوان دولت
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 شرح
 سال 

 139۸سال  1397سال 
 درصد تغییرات 

9۸-1397 

 -36/36 7 11 نمایندگی پستی

 صندوق پستی
 -62/2۴ 196 26۰ شهری

 -79/27 291 ۴۰3 روستایی

 537 539 37/۰ (ICTروستایی )دفتر پست و مخابرات 
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 جاشده توسط اداره پست استانانواع مرسوالت پستی جابه -1-2

ها، مطبوعات، استان که شامل نامه جاشد  در، تعداد کل مرسوالت پستی جابه139۸در سال 

 ، کاهشی معادل1397هزار مرسوله بود  که نسبت به سال  5697باشد برابر ها و امانات میبسته

 استانی معادل، تعداد مرسوالت پستی صادرشد  برون139۸در سال  است.درصد داشته 76/6

درصد داشته است. در  23/19 هزار مرسوله بود  که نسبت به سال قبل، افزایشی معادل 212۸

مرسوله بود   2172۴، تعداد مرسوالت پستی صادرشد  به مقصد خارج از کشور برابر 139۸سال 

 (.2درصد داشته است )جدول  11/32 که نسبت به سال قبل، کاهشی برابر

 

 تعداد انواع مرسوالت پستی جابجا شده توسط اداره پست استان فارس -2جدول 

 139۸سال  1397سال  انواع مرسوالت
 درصد تغییرات
9۸-1397 

 -76/6 5697۸16 6111۰۰۰ مرسوالت پستی صادرشد  درون استانی

 23/19 212۸3۰۴ 17۸5۰۰۰ استانیمرسوالت پستی صادرشد  برون

 -11/32 2172۴ 32۰۰۰ مرسوالت پستی صادرشد  به مقصد خارج از کشور

 -۰1/1 7۸۴7۸۴۴ 792۸۰۰۰ جمع

 139۸ی استان فارس، مأخذ: سالنامه آمار 

 مخـابرات -2

 های ثابتتلفن -2-1

شمار  بود  که  2۰۰3777های ثابت منصوبه در استان فارس معادل ، تعداد تلفن139۸در سال 

های ثابت درصد داشته است. همچنین تعداد تلفن ۰.۴9، کاهشی  برابر با 1397نسبت به سال 
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درصد به  ۰2/1 برابر با افزایشی 1397شمار  در سال  15237۸3مشغول بکار استان از 

 تغییریافته است. 139۸شمار  در سال  15393۰۰

درصد محاسبه گردید  که میزان این  9۴/3۰ ، ضریب نفوذ تلفن ثابت برابر139۸در سال 

است. ضریب نفوذ تلفن، سهم برخورداری درصد داشته ۸۸/۰ معادل 1397شاخص نسبت به سال 

 (.3دهد )جدول ن نشان میجمعیت یک جامعه را از تلف

 
 وضعیت ارتباطات تلفن ثابت استان -3جدول 

 سال
 شرح  

 139۸سال  1397سال 
 درصد تغییرات 

 9۸-1397 
 -۴9/۰ 2۰۰3777 2۰13733 تلفن ثابت منصوبه

 ۰2/1 15393۰۰ 15237۸3 تلفن ثابت مشغول بکار

 1۰۰به ازای هر  ضریب نفوذ تلفن ثابت
 ۸۸/۰ 3۰.9۴ 3۰.67 نفر جمعیت

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 

 وضعیت ارتباطات سیار استان -2-2

 7265۴1۰به  1397شمار  در سال  5637۴۸7های همرا  مشغول به کار استان از تعداد تلفن

 افزایش یافته  است.  139۸شمار  در سال 

تر بود  و روند ریعبدیهی است هر چه ضریب پوشش مخابراتی باالتر باشد، گردش اطالعات س

 2۴/92کند. ضریب نفوذ تلفن همرا  ازتوسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی را شتابان می

، کلیه 139۸یافته است. در سال کاهش 139۸درصد در سال  51/71 به 1397درصد در سال 

 (.۴اند )جدول شهرهای موجود استان تحت پوشش تلفن همرا  بود 

 باطات سیار استانوضعیت ارت -4جدول 

 سال
 شرح

 139۸سال  1397سال 
 درصد تغییرات

9۸-1397 

 ۸۸/2۸ 7265۴1۰ 5637۴۸7 تعداد تلفن همرا  مشغول به کار

 -۴9/2۸ 71.51 92.2۴ (درصد)ضریب نفوذ تلفن همرا  



  397 پست و مخابرات
 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -2-3

روستا بود  که  3۴16داد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان برابر ، تع139۸در سال 

 (.5روستا افزایش یافته است )جدول  13تنها  1397نسبت به سال 
 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان -5جدول 

 سال
 شرح

 139۸سال  1397سال 
 درصد تغییرات

9۸-1397 

 3۸/۰ 3۴16 3۴۰3 فنیتعداد روستاهای دارای ارتباط تل

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 اینترنت پرسرعت-2-4

خط بود  که  59۸۸۰3تعداد خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار استان معادل  139۸در سال 

درصد  7۸/9۰معادل  139۸صد داشته است. در سال در ۸3/7 کاهشی برابر 1397نسبت به سال 

 (.6درصد آن تجاری بود  است )جدول  21/9 استان خانگی و خطوط اینترنت پرسرعت

 

 تعداد خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار استان -6جدول 

 شرح
 سال

 تعداد خطوط اینترنت پرسرعت

 تجاری خانگی جمع

 ۴3۰۸2 6۰6613 6۴9695 1397سال 

 551۸9 5۴361۴ 59۸۸۰3 139۸سال 

 1۰/2۸ -39/1۰ -۸3/7 1397-9۸درصد تغییرات 
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 بخش چهارم

 امور تولیدی
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  ۴۰1 آب

 

 

 

 

 

 امور تولیدی

 

 آب -

 صنعت -

 معدن -

 زیستمحیط -

 و منابع طبیعی یکشاورز -
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  ۴۰3 آب

 
 

 آب

 منابع آب زیرزمینی -1

حلقه چا   ۸35۰3شامل  ، ۸7625های زیرزمینی استان برابر ، مجموع منابع آب139۸در سال 

 1/1دهنه چشمه بود  که نسبت به سال قبل  233۰رشته قنات و  1792عمیق و نیمه عمیق، 

نسبت  میلیون مترمکعب بود  که 95۴1درصد افزایش یافته است. مقدار تخلیه ساالنه منابع آب 

 (.1یافته است )جدول درصد کاهش  2/۴به سال قبل 

 
 میلیون مترمكعب 1393-98ها: نه آنهای زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالمنابع آب -1جدول 

 سال
 چاه نیمه عمیق چاه عمیق جمع

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

1393 88417 7998 31135 4066 53322 2489 

1394 88483 8002 31164 4067 53363 2492 

1395 88599 8030 27675 3823 56802 2744 

1396 86954 8042 27232 3823 55600 2743 

1397 86630 9780 30512 3971 51996 4334 

1398 87625 9541 31228 3873 52275 4193 
 

 

 
 میلیون مترمكعب های زیرزمینی و ...منابع آب-1ادامه جدول 

 سال
 چشمه قنات

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

1393 1734 403 2226 1040 

1394 1730 403 2226 1040 

1395 1792 401 2330 1062 

1396 1792 413 2330 1063 

1397 1792 413 2330 1062 

1398 1792 413 2330 1062 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، سطح آب زیرزمینی استان به شدت دچار افت شد  بر

متر ۸7/۰فت سطح آب زیرزمینی، ساالنه ، میانگین ا13۸6هریور تا ش 13۸3طوریکه از شهریور به

دهند  افزایش متر رسید  که نشان 97/۰به  1396تا شهریور 13۸6ود  است. این رقم از شهریور ب

کیفیت شوری و کاهشزیرزمینی، افزایشآبذخایر کنار کاهشدرباشد. زیرزمینی میآبافتسرعت

دشت استان  99ر نهایت موجب ممنوعیت توسعه بهر  برداری در آب زیرزمینی نیز رخ داد  که د

بخش کشاورزی در زیرزمینی استان  هایمیزان برداشت از آب 1397در سال  شد  است. 

تغییر نکرد  است. این میزان برای  1396میلیون متر مکعب بود  که نسبت به سال  ۴/6576

بود  که میلیون مترمکعب۴/1۴2و  965عت به ترتیب صنشهری و روستایی و بخشبخش شرب

دهد. میدرصدی را نشان 1/۰صنعت افزایش ناچیز درصدی و بخش3/۰شرب افزایش برای بخش

درصدی   ۸7/5 دهند  سهم، نشان1397سال استان درزیرزمینیهایاز از آبمج هایبرداشت

بخش صنعت  درصدی 9/1درصدی بخش شرب شهری و روستایی و   2/9بخش کشاورزی،

(. مقایسه 1اند )نموداراستان ثابت ماند در1397تا 1393های شد  طی سالهای یاداست. سهمبود 

زیر زمینی طی دور  یاد شد  نشان دهند  کاهش سهم  هایمجاز از آب هایوضعیت برداشت

 (.3و  2صنعت و شرب بود  است )جداول  هایبخش کشاورزی و افزایش سهم بخش

 

 میلیون متر مكعب  1393-97زمینی استان: های زیرمجاز از آب هایوضعیت برداشت -2جدول 

 سال       
 1397 1396 1395 139۴ 1393 مصرف   نوع 

درصد 
تغییرات 
97-96 

متوسط نرخ 
رشد ساالنه 

97-93 

 ۰1/۰ ۰ ۴/6576 ۴/6576 ۴/6576 ۴/6576 ۰/6573 کشاورزی

 23/۰ 1/۰ ۴/1۴2 3/1۴2 9/1۴1 ۸/1۴1 1/1۴1 صنعتی

 ۰9/۰ 3/۰ ۰/695 2/693 5/692 5/692 ۴/692 روستاییوشهریشرب

 ۰ ۰ 6/۰ 6/۰ 6/۰ 6/۰ 6/۰ آبزی پروری

 ۰ ۰ 6/22 6/22 6/22 6/22 6/22 خدمات

 ۰ ۰ 5/۰ 5/۰ 5/۰ 5/۰ 5/۰ مظروفوبندیبسته

 ۰7/۰ ۰ 2/76 2/76 ۰/76 ۰/76 ۰/76 سایر

 ۰2/۰ ۰ 7/7513 ۸/7511 5/751۰ ۴/751۰ 2/75۰6 جمع
 مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان فارس  



  ۴۰5 آب

 

 سهم انواع مصارف از برداشت از منابع آب زیرزمینی استان            درصد -3جدول 

 سال         
 

 نوع مصرف   
1393 139۴ 1395 1396 1397 

متوسط سهم 
 برداشت:
97-1393 

 56/۸7 5/۸7 5/۸7 6/۸7 6/۸7 6/۸7 کشاورزی

 9/1 9/1 9/1 9/1 9/1 9/1 صنعتی

 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 شرب شهری و روستایی

 ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ آبزی پروری

 3/۰ 3/۰ 3/۰ 3/۰ 3/۰ 3/۰ خدمات

 ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ بسته بندی و مظروف

 ۰/1 ۰/1 ۰/1 ۰/1 ۰/1 ۰/1 سایر

 و محاسبات مربوط مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان فارس  

 

 1393-97سهم مصارف مختل  از برداشت از منابع زیرزمینی استان:  متوسط -1نمودار 

 
 

 منابع آب سطحی -2

حجم کل سدهای مخزنی زیر پوشش شرکت آب منطقه ای فارس ) سدهای درودزن، مالصدرا، 

میلیون متر  2936ایزدخواست، سلمان فارسی، سیوند، تکاب، رودبال، چشمه عاشق و خسویه(، 

 139۸میلیون متر مکعب آن حجم مرد  محسوب می شود. در سال  ۴92مکعب می باشد که 
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میلیون متر مکعب و حجم آب قابل استفاد  آن ها  17۰1حجم کل آب موجود سدهای نامبرد  

میلیون متر  12۴5حجم کل آب موجود سدها  1397میلیون متر مکعب بود  است. در سال  1219

 (.۴متر مکعب بود  است )جدول  میلیون 77۰مکعب و حجم آب قابل استفاد  آن ها 

 

 وضعیت بهره برداری سدهای مخزنی استان                 میلیون متر مكعب -4جدول 

 نام سد
 1397سال  139۸سال 

حجم 
 کل سد

حجم 
 حجم کل مرد 

حجم آب 
 قابل استفاد 

 حجم کل
حجم آب 
 قابل استفاد 

 33۰ 993 75/91 75/۴21 16/3۰7 16/637 درودزن

 6۰ ۴۴۰ 3۰/29 3۰/۸9 92/۴9 92/1۰9 درامالص

 2 12 -91/1 ۰۸/۰ ۸2/2 ۸3/۴ ایزدخواست

 7۰ 97۰ 93/575 9۴/6۴5 ۸2/7۴2 ۸2/۸12 سلمان

 1۰ 225 -1۰ ۰ -۸9/9 1۰/۰ سیوند

 ۴ 13۰ 96/9 96/13 6۰/2۴ 61/2۸ تنگاب

 1۰ ۸2 ۰7/3۸ ۰7/۴۸ ۸9/67 ۸9/77 رودبال

 1 69 2۰/25 2۰/26 71/22 71/23 چشمه عاشق

 5/۴ 5/1۴ -2۴/۴ 26/۰ ۴7/1 97/5 خسویه

 ۴92 2936 23/77۰ 57/12۴5 ۴1/1219 ۰2/17۰1 جمع

 مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان فارس  

 

درصد و درصد  9/57درصد حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن  139۸در سال 

حجم کل آب موجود درصد بود  است.  5۰حجم آب مفید در سدها نسبت به حجم مفید مخازن 

درصد  3/5۸درصد و  6/36نسبت به سال قبل به ترتیب  9۸و حجم آب مفید سدها در سال 

 (.5افزایش یافته است )جدول 

 



  ۴۰7 آب

 

 وضعیت حجم آب موجود در سدهای در دست بهره برداری و در حال آبگیری استان -5جدول 

 میلیون متر مكعب

 
1397 139۸ 

 درصد تغییرات
9۸-97 

 ۰ 2936 2936 حجم کل مخازن

 6/36 17۰1 12۴5 حجم کل آب موجود

 ۰ ۴92 ۴92 حجم مرد  و پایداری سدها

 3/5۸ 1219 77۰ حجم موجود مفید سدها

 - 9/57 ۴/۴2 نسبت حجم کل آب موجود نسبت به حجم کل مخازن )درصد(

 - ۰/5۰ 5/31 نسبت حجم آب مفید در سدها نسبت به حجم مفید مخازن )درصد(
 کت آب منطقه ای استان فارسمأخذ: شر  
 

 تأسیسات -3

ظرفیت تأمین آب  هزار مترمکعب و  ۸۸3، حجم مخازن تصفیه آب استان 139۸در سال 

درصد  ۴/1هزار مترمکعب در سال بود  که نسبت به سال قبل به ترتیب  39۰۴55ها خانهتصفیه

بع سطحی و منابع درصد کاهش یافته است. همچنین، حجم آب تولیدی از منا ۸/۴افزایش و 

درصد  1/6درصد کاهش و  3/9نسبت به سال قبل به ترتیب  139۸زیرزمینی در سال 

 (.3یافته است )جدول افزایش
 

 آب و فاضالب شهری استان  هایمشخصات تأسیسات آب تحت پوشش شرکت -3جدول 

 سال 

ظرفیت منابع 
 تامین آب

 )هزار متر مکعب
 در سال( 

 حجم آب تولیدی
 مکعب  )هزار متر

 در سال(
حجم مخازن 
 آب در مدار

 )هزار
 متر مکعب( 

تعداد تصفیه 
خانه آب در 

 مدار

متوسط ظرفیت 
اسمی تصفیه 

آب در  هایخانه
 مدار

 )هزار متر مکعب
 در روز( 

منابع 
 سطحی

منابع 
 زیرزمینی

139۴ 367۴۴۴ 639۸۸ 2۴9۰۰6 ۸65 1 ۴۸ 

1395 3۸5351 6371۰ 255699 ۸۸۴ 1 ۴۸ 

1396 ۴1۰۰۰1 65۴63 25611۸ ۸67 1 ۴۸ 

1397 ۴1۰33۸ 67۰۰۴ 257۸56 ۸71 1 ۴۸ 

139۸ 39۰۴55 6۴3۸9 2737۰7 ۸۸3 1 ۴۸ 
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 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 



  ۴۰9 صنعت

 
 

 صنعت
کشور  هر اقتصادی رشد و ملی تولید رشد بر مؤثر بخشهای تریناساسی از یكی صنعت

 و داخلی اقتصادی و سیاسی اجتماعی، روابط بر قابل توجهی تأثیر که شودمی محسوب

 از مهمی توسعه، بخش و رشد جهت در آن به توجه درنتیجه، و داشته مرزی برون

بخش با این  .است داده اختصاص خود به را مختلف جوامع ریزانبرنامه هایدغدغه

انسانی منابع طبیعی و مواد خام، نیروی  های فیزیكی متراکم شده،گیری از سرمایهبهره

قادر است در تأمین بسیاری از مایحتاج زندگی انسان و رشد اقتصادی  و دانش فنی،

نقش صنعت در توسعهء اقتصادی جوامع و نیز افزایش  .نقش کلیدی ایفا کند جوامع،

ویژه در قرن اخیر به شدت افزایش یافته و به به سهم کشورها در تجارت بین المللی

 با این حال صنعت، تر شده است.فشرده حصوالت صنعتیهمراه آن رقابت در بازار م

حتی فاقد منابع طبیعی قابل توجه  موتور توسعهء اقتصادی بسیاری از جوامع بشری که

قادر  ای که این جوامع در کنار دستیابی به رشد صنعتی،به گونه شده است. باشند،می

 د. دا کنناند به سهم قابل توجهی در تجارت بین المللی دست پیشده

 

 های صنعتی استانشاخص -1

 1397نفر کارکن و بیشتر، در سال  1۰های صنعتی بر اساس نتایج آخرین آمارگیری از کارگا 

کارگا  صنعتی د  نفر کارکن و بیشتر در استان وجود داشته که نسبت به سال قبل،  129۴تعداد 

های صنعتی د  نفر کارکن و رگا درصد افزایش یافته است. همچنین، تعداد شاغالن کل کا 2/3

درصد از  53. استیافته درصد کاهش  ۸/۰نفر بود  که نسبت به سال قبل،  5۸79۰بیشتر، 

 نفر و بیشتر بود  اند.  1۰۰های با ظرفیت شاغالن یاد شد ، مربوط به کارگا 

کن و بیشتر نفر کار 1۰صنعتی  هایهای صنعتی و شاغالن کارگا بیشترین فراوانی تعداد کارگا 

های غذایی می باشد معدنی غیر فلزی  و تولید فرآورد  هایاستان، مربوط به تولید سایر فرآورد 

 (. 2و  1جداول )
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های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1394-97مدیریت: 

 نحوه مدیریت جمع سال و فعالیت
 خصوصی عمومی

1394 1273 5 1268 

1395 1191 17 1174 

1396 1253 2 1251 

1397 1294 10 1285 

 32۴ 2 32۴ غذایی هایتولید فرآورد 

 22 2 22 تولید انواع آشامیدنی ها

 ۰ ۰ ۰ توتون و تنباکو هایتولید فرآورد 

 17 ۰ 17 تولید منسوجات

 17 ۰ 17 تولید پوشاک

ساخت کاال  -به جز مبلمان -وب پنبهچوب و چ هایتولید چوب و فراورد 
 از حصیر و مواد حصیری بافی

65 ۰ 65 

 ۰۰۰ ۰ ۰۰۰ کاغذی هایتولید کاغذ و فرآورد 

 13 ۰ 13 ضبط شد  هایچاپ و تکثیر رسانه

 5 ۰ 5 حاصل از پاالیش نفت هایتولید کک و فرآورد 

 6۰ 1 61 شیمیایی هایتولید مواد شیمیایی و فرآورد 

 15 ۰ 15 دارویی شیمیایی و گیاهی هایروها و فراورد تولید دا

 126 ۰ 126 الستیکی و پالستیکی هایتولید فرآورد 

 3۸7 9 395 معدنی غیر فلزی هایتولید سایر فرآورد 

 ۸ ۰ ۸ تولید فلزات پایه

 1۰7 ۰ 1۰7 تولید محصوالت فلزی ساخته شد  به جز ماشین آالت و تجهیزات

 17 ۰ 17 نه ای، الکترونیکی و نوریساخت محصوالت رایا

 21 ۰ 21 تولید تجهیزات برقی

 ۴9 ۰ ۴9 تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشد  در جای دیگر

 1۸ ۰ 1۸ تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر

 ۰۰۰ ۰ ۰۰۰ تولید مبلمان

 1۰ ۰ 1۰ تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشد  در جای دیگر

 ۰ ۰ ۰ تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات

 ۴ ۰ ۴ تولید سایر تجهیزات حمل و نقل

 ۰ ۰ ۰ سایر فعالیت ها

  139۸سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:



  ۴11 صنعت

 

برحسب طبقات کارکن و  شتریده نفر کارکن و ب یصنعت یهاتعداد شاغالن کارگاه -2جدول 

 1397نوع فعالیت: 

 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع سال و فعالیت
و  نفر 100

 بیشتر

1395 59090 19043 7915 32132 

1396 59282 18934 7405 32943 

1397 58790 20703 6863 31224 

 1۰1۰7 251۴ 5۴73 1۸۰9۴ غذایی هایتولید فرآورد 

 552 253 335 11۴۰ تولید انواع آشامیدنی ها

 ۰ ۰ ۰ ۰ توتون و تنباکو هایتولید فرآورد 

 1635 1۴1 195 1971 نسوجاتتولید م

 1۰3 57 2۸۰ ۴۴۰ تولید پوشاک

 ۰ ۰ ۰ ۰ وابسته هایتولید چرم و فرآورد 

 373 665 1۰۰۴ 2۰۴1 به جز مبلمان -چوب و چوب پنبه هایتولید چوب و فراورد 

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ کاغذی هایتولید کاغذ و فرآورد 

 ۰ ۰ 221 221 ضبط شد  هایچاپ و تکثیر رسانه

 975 131 2۴ 113۰ حاصل از پاالیش نفت هایتولید کک و فرآورد 

 1۸71 353 ۸6۴ 3۰۸۸ شیمیایی هایتولید مواد شیمیایی و فرآورد 

 371 297 1۸۰ ۸۴۸ دارویی شیمیایی و گیاهی هایتولید داروها و فراورد 

 37۸6 612 2222 6۰2۰ الستیکی و پالستیکی هایتولید فرآورد 

 522۰ ۴36 6269 11925 معدنی غیر فلزی هایرآورد تولید سایر ف

 ۴13 ۰ 1۰6 519 تولید فلزات پایه

 1212 ۴۸۰ 1773 3۴65 تولید محصوالت فلزی به جز ماشین آالت و تجهیزات

 2۴9۸ 1۸۸ 19۴ 2۸۸۰ ساخت محصوالت رایانه ای، الکترونیکی و نوری

 25۰ 2۸3 311 ۸۴۴ تولید تجهیزات برقی

 1۸63 292 752 29۰7 ت و تجهیزات طبقه بندی نشد  در جای دیگرتولید ماشین آال

 363 91 239 693 تولید وسایل نقلیه موتوری ، تریلر و نیم تریلر

 1۰3 ۰ 69 172 تولید سایر  تجهیزات حمل و نقل

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تولید مبلمان

 129 7۰ 193 392 تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشد  در جای دیگر

 ۰ ۰ ۰ ۰ تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات

 ۰ ۰ ۰ ۰ سایر فعالیت ها

 139۸سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:
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های صنعتی د  نفر کارکن و بیشتر گذاری کارگا افزود  و سرمایه، ارزش1397در سال 

 6/7۰میلیون ریال بود  که نسبت به سال قبل به ترتیب  19126156و  ۸9319329استان، 

 (.۴و  3درصد افزایش یافته است )جداول  5/2۴1درصد و 

 

 های صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن:افزوده فعالیت کارگاهارزش -3جدول 

 میلیون ریال                                                             97-1391

 نفر 10-49 جمع سال و فعالیت
99-50 

 نفر

نفر و  100

 یشترب

1391 33669937 3405957 3836667 26427313 

1392 36398594 3245808 4423933 28728854 

1393 39452706 3272433 5882856 30297417 

1394 38479408 6649634 7047050 24782724 

1395 46513601 7400018 4010187 35103396 

1396 52360943 7850985 4834880 39675078 

1397 89319329 17779074 8659096 62881159 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و گذاری کارگاهسرمایه -4جدول 

 میلیون ریال                                               1391-97طبقات کارکن: 

 جمع سال و فعالیت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

و  نفر 100

 بیشتر

1391 2021859 341099 161388 1519372 

1392 3454929 672699 613332 2168899 

1393 3911703 655102 752090 2504512 

1394 6198482 955362 961338 4281781 

1395 29801680 961398 532066 28308216 

1396 5601026 1714423 793317 3093286 

1397 19126156 925998 272339 2346334 
 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 



  ۴13 صنعت

 

 جایگاه صنایع استان فارس در کشور -2
 

دهد که می نشان 1397های مهم صنعتی استان در مقایسه با کشور در سال مقایسه شاخص

ور(، نسبت درصد )رتبه ششم کش ۴/۴کشور به نبستهای صنعتی استان نسبت تعداد کل کارگا 

ارزش  درصد و نسبت 3گذاری)رتبه یازدهم کشور(، نسبت میزان سرمایهدرصد ۴/3اد شاغالن تعد

بخش کار دروری نیرویدرصد )رتبه سیزدهم کشور( بود  و بهر 3صنعتی هایافزود  فعالیت

در رتبه  درصد کشور می باشد که 5/۸۴کن و بیشتر  رنفر کا 1۰صنعت فارس برای کارگاههای 

(. بررسی سالهای گذشته تعداد کارگاههای 5و مقدار پایینی است )جدول  قرارداردچهاردهم کشور 

رشدی دارد و در شش سال بهفارس از نظراین شاخص وضعیت رودهد که استانصنعتی نشان می

گذشته از رتبه نهم و حتی سیزدهم به رتبه ششم رسید  است. اما از نظر شاخص ارزش افزود  

خصهای اقتصادی در بخش صنعت می باشد وضعیت مناسبی ندارد و در که یکی از مهمترین شا

چند سال گذشته کاهش یافته است. با توجه به رتبه استان فارس از نظر وسعت و جمعیت که در 

 جایگا  چهارم کشور می باشد وضعیت صنعت در شاخصهای مختلف جایگا  مناسبی ندارد.

 

 درصد                                          رصنعتی استان در کشو هایسهم شاخص -5جدول 

 تعداد شاغالن تعداد کارگاه 
ارزش 
 افزوده

سرمایه 
 گذاری

-وری نیرویبهره

 کار
1392 9/3 1/3 1/3 1/3 - 

 - - 10 11 9 رتبه استان
1393 5/3 0/3 0/3 7/2 - 

 - - 12 11 13 رتبه استان
1394 8/3 2/3 6/2 3/4 - 

 - - 12 12 11 رتبه استان
1395 7/3 3/3 5/2 - - 

 - - 11 11 6 رتبه استان
1396 1/4 3/3 3/2 1/2 - 

 - 16 14 11 6 رتبه استان
1397 4/4 4/3 3 3 5/84 

 14 7 13 11 6 رتبه استان
 1397صنعتی کشور،  هایمأخذ: نتایج آمارگیری از کارگا  
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 بهره وری نیروی کار

نشان می دهد  صنعت بخش درفارس با کشور  وری نیروی کار استانمقایسه بهره

درصد  84پایین تر از کشور حدود  فارس استان در 1397 سال در کار نیرویوری بهره

اما در بعضی از فعالیتهای بهره وری نیروی کار استان باالتر است. جدول  می باشد.

 ساخت محصوالت رایانه ای،دهد بهره وری در فعالیتهای نشان می 5-1شماره 

، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیم تریلر، تولید تجهیزات برقی، نوری الكترونیكی و

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی ، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی

بیشتر از کشور می باشد.  تولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزیو  نشده درجای دیگر

و  تولید منسوجات، تولید فلزات پایهیروی کار در فعالیتهای صنعتی وری نهمچنین بهره

 تر از کشور می باشد. بسیار پایین تولید داروها وفراورده های دارویی شیمیایی وگیاهی

 

نفر کارکن و  10 یدارا یصنعت یهاکارگاه یصنعت تیفعال بهره وری نیروی کار -5-1جدول 

  تیبر حسب نوع فعال شتریب

کد 

 یتفعال
 شرح فعالیت

 یبهره ور

 یروین

 کار کشور

 یبهره ور

 ی کارروین

 استان فارس

نسبت 

وری بهره

استان به 

 کشور

 84.5 1519 1798.8 کل 0

 187.8 2624 1396.8 ساخت محصوالت رایانه ای، الكترونیكی ونوری 10

 181.2 2004 1105.7 تولید تجهیزات برقی 11

 168.3 938 557.3 لر ونیم تریلرتولید وسایل نقلیه موتوری، تری 12

 141.3 7612 5385.7 تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی 13

14 
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 

 درجای دیگر

913 1178 129 

 116.5 1240 1064.3 تولیدسایر فراورده های معدنی غیرفلزی 15

 98.9 1005 1016.3 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 17

 93.4 1139 1220.1 تولیدفراورده های الستیكی وپالستیكی 18



  ۴15 صنعت

 

کد 

 یتفعال
 شرح فعالیت

 یبهره ور

 یروین

 کار کشور

 یبهره ور

 ی کارروین

 استان فارس

نسبت 

وری بهره

استان به 

 کشور

19 
تولیدمحصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشین 

 آالت وتجهیزات

824.1 739 89.7 

 85.3 571 668.7 تولید پوشاک 20

 76.5 6301 8233.3 تولید کک و فراورده های حاصل از پاالیش نفت 21

 74.7 864 1157.3 ای غذاییهتولید فراورده 22

 71 1076 1515.8 هاتولید انواع آشامیدنی 23

24 
تولید داروها وفراورده های دارویی شیمیایی 

 وگیاهی

2507.9 1634 65.1 

 61.2 491 801.8 های ضبط شدهچاپ و تكثیر رسانه 25

 59.6 442 741.8 تولید منسوجات 26

 21.4 820 3827.8 تولید فلزات پایه 27

 0 - 2602 های توتون و تنباکوتولید فراورده 28

 0 - 717.2 تولید چرم و فراورده های وابسته 29

 0 - 1292.6 تولید کاغذ و فراورده های کاغذی 30

 0 - 772.6 تولید مبلمان 31

32 
تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 

 دیگر

722.3 369 0 

 139۸ای سالنامه آماری کشور و استان همحاسبات تحقیق از داد  -ماخذ

 

 مجوزهای صنعتی بر اساس نوع فعالیت -3

، تعداد جواز تأسیس صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 1398در سال 

درصد کاهش یافته  7/3 فقره سال قبل  1659فقره بوده که نسبت به  1597استان، 

بوط به تعداد جواز تأسیس صادرشده مر های( داده6است. با توجه به جدول شماره )

های صنعتی برحسب نوع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاه

تولید سایر محصوالت دهد بیشترین فراوانی جواز تأسیس مربوط به فعالیت نشان می
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رتبه دوم فراوانی جواز تاسیس در استان فارس مربوط به بوده است.  کانی غیر فلزی

تعداد آن تفاوت ناچیزی با صنایع  کهمحصوالت الستیكی و پالستیكی می باشد تولید 

همچنین رتبه سوم فراوانی جواز تاسیس دارد  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

تعداد از با اختالف زیاد مربوط به صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی می باشد 

برتر  هایسایر صنایع نسبت به رتبهتعداد صنایع رتبه یک و دو دارد مجوز تاسیس در 

در استان فارس  1398بنابراین در سال . تر می باشدفراوانی مجوز تاسیس بسیار پایین

تولید  ، صنایعگرفتن مجوز ها در صنایع سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تمایل بیشتر

 . بوده استمحصوالت الستیكی و پالستیكی و صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 

 

تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای  -6جدول 

 )فقره(  1395- 98های صنعتی برحسب نوع فعالیت: ایجاد کارگاه

 1398 1397 1396 1395 فعالیت
رتبه بر اساس 

 فراوانیبیشترین

 - 1597 1659 1630 1246 جمع

 26 0 0 0 0 استخراج زغال سنگ و لینیت

 24 2 4 5 0 استخراج کانه های فلزی

 10 49 40 45 26 استخراج سایر معادن

 4 146 138 166 138 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 -تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 سیگار
0 0 0 0 26 

 15 22 25 35 27 تولید منسوجات

تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ 

 کردن پوست خزدار
23 39 65 27 14 

کیف ساختآوردن چرمدباغی و عمل

 چمدان زین و یراق و تولید کفش
8 7 4 5 22 



  ۴17 صنعت

 

 1398 1397 1396 1395 فعالیت
رتبه بر اساس 

 فراوانیبیشترین

تولید چوب و محصوالت چوبی و 

چوب پنبه ) غیر مبلمان( و ساخت 

 کاال از نی و مواد حصیری

29 35 30 28 13 

 7 63 84 63 45 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های 

 هضبط شد
2 2 2 1 25 

صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاه 

 های نفت و سوخت های هسته ای
7 10 12 10 19 

صنایع تولید مواد و محصوالت 

 شیمیایی
77 115 140 165 3 

تولید محصوالت الستیكی و 

 پالستیكی
178 274 269 293 2 

تولید سایر محصوالت کانی غیر 

 فلزی
268 347 335 319 1 

 18 15 12 24 15 ساسیتولید فلزات ا

تولید محصوالت فلزی فابریكی به 

 جز ماشین آالت و تجهیزات 
101 117 113 114 5 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 

 بندی نشده در جای دیگر
83 101 107 109 6 

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر 

 و محاسباتی 
3 4 2 3 23 

ق تولید ماشین آالت مولد و انتقال بر

و دستگاه های برقی طبقه بندی 

 نشده در جای دیگر

27 25 30 19 17 

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها 

 و وسایل ارتباطی
8 4 7 7 20 

تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و 

ابزار دقیق و ساعت های مچی انواع 

 دیگر ساعت 

23 33 44 32 12 
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 1398 1397 1396 1395 فعالیت
رتبه بر اساس 

 فراوانیبیشترین

تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و 

 تریلر نیم
21 17 35 21 16 

 21 6 5 10 7 تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه 

 بندی نشده در جای دیگر
48 68 75 54 8 

 9 50 44 37 39 باز یافت

 26 0 0 0 6 تولید انرژی

فعالیت های پشتیبانی و کمكی 

حمل و نقل؛فعالیت های آژانس های 

 مسافرتی

1 0 0 0 26 

 26 0 0 0 0 مپیوتر و فعالیت های مربوطهکا

 26 0 0 0 0 تحقیق و توسعه

 11 37 37 47 36 سایر فعالیت های خدمات مهندسی

فاضالب و دفع زباله بهداشت محیط 

 و سایر فعالیت های مشابه
0 0 0 0 26 

 26 0 0 0 0 جمع آوری تصفیه و توزیع آب

 ی موجود است.( شامل واحدهای جدید صنعتی و توسعه واحدها1

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس -ماخذ:

 

برداری صادره توسط های بهره( تعداد پروانه7با توجه به جدول شماره ) 1398در سال 

فقره سال  298فقره بوده که نسبت به  288سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 

بهره برداری صادره،  هایوانهیافته است. بیشترین فراوانی پردرصد کاهش 4/3قبل، 

صنایع تولید محصوالت الستیكی و  مربوط به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و

مربوط به سایر محصوالت کانی غیرفلزی  رتبه دوم و سومپالستیكی می باشد همچنین 

 باشد. میو صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 



  ۴19 صنعت

 

صنعت، معدن و  سازمانتوسط ( 1)ادر شده صبهره برداری  هایتعداد پروانه -7جدول 

 (فقره) 1395-98: برحسب نوع فعالیت صنعتی   هایتجارت برای ایجاد کارگاه

 1398 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر اساس 

بیشترین 

 فراوانی

   288 298 222 268 جمع

 22 0 0 0 0 استخراج زغال سنگ و لینیت

 22 0 1 0 0 استخراج کانه های فلزی

 7 8 12 7 7 استخراج سایر معادن

 1 54 44 34 53 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 22 0 0 0 0 سیگار -تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 17 2 4 2 7 تولید منسوجات

تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن 

 پوست خزدار
5 0 2 5 12 

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف 

 اق و تولید کفشچمدان زین و یر
1 0 0 0 22 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه 

) غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد 

 حصیری

2 3 6 1 19 

 9 7 9 5 3 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های ضبط 

 شده
0 2 1 1 20 

صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاه های نفت 

 ی هسته ایو سوخت ها
2 2 4 6 10 

 3 34 26 21 27 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 1 54 60 35 51 تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 2 37 42 32 45 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 18 2 1 3 0 تولید فلزات اساسی

تولید محصوالت فلزی فابریكی به جز 

 ماشین آالت و تجهیزات 
19 25 17 18 4 

 5 15 19 12 7تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
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 1398 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر اساس 

بیشترین 

 فراوانی

 نشده در جای دیگر

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 

 محاسباتی 
0 1 3 1 21 

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و 

دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر

5 3 4 5 13 

گاه ها و تولید رادیو و تلویزیون و دست

 وسایل ارتباطی
4 1 6 4 15 

تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار 

 دقیق و ساعت های مچی انواع دیگر ساعت 
6 3 7 5 14 

 11 6 6 3 5 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 8 8 1 3 2 تولید سایر وسایل حمل و نقل

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده 

 در جای دیگر
6 7 5 0 22 

 16 4 3 1 2 باز یافت

 22 0 0 0 2 تولید انرژی

فعالیت های پشتیبانی و کمكی حمل و 

 نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی
0 0 1 0 22 

 22 0 0 0 0 کامپیوتر و فعالیت های مربوطه

 22 0 0 0 0 تحقیق و توسعه

 6 11 14 17 7 سایر فعالیت های خدمات مهندسی

فاضالب و دفع زباله بهداشت محیط و سایر 

 فعالیت های مشابه
0 0 0 0 22 

 22 0 0 0 0 جمع آوری تصفیه و توزیع آب

( شامل پروانه های بهر  برداری صادر  جهت واحدهای جدید را  اندازی شد ، توسعه واحدهای موجود و واحدهای فاقد جواز 1

 تأسیس می باشد.

 ن و تجارت استان فارسسازمان صنعت ، معد -ماخذ:

 



  ۴21 صنعت

 

نفر  4790، برابر 1398برداری صادره در سال های بهرهمیزان اشتغال بر اساس پروانه

درصد افزایش یافته است. بیشترین فراوانی اشتغال  38 بوده که نسبت به سال قبل،

نفر می باشد که با اختالف  1235صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با مربوط به 

ر زیاد با دومین صنعت با بیشترین تعداد اشتغال یعنی تولید فلزات اساسی به مقدار بسیا

نفر می باشد رتبه سوم بیشترین اشتغال ایجاد شده در صنایع مربوط به صنایع  712

بهره  هایهرچند تعداد مجوزهای تاسیس و پروانه. مواد غذایی و آشامیدنی می باشد

 افزایش صنعتی هایطرح اشتغال میزان اما استبرداری در بخش صنعت کاهش یافته 

مقیاس نشان دهنده بزرگتر شدن  مطلباین بنابراین  است. داشته توجهی قابل

 .می باشدنسبت به سال قبل استان  1398صنعتی در سال  هایطرح

 

( 1)صادر شده  بهره برداری هایپروانهدارای  صنعتی هایکارگاه میزان اشتغال -8جدول 

 )نفر(1395-98: برحسب نوع فعالیت ن و تجارتمعد ،صنعتمان ساز توسط

 1398 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر اساس 

بیشترین 

 فراوانی

 - 4790 3470 3368 4167 جمع

 23 0 0 0 0 استخراج زغال سنگ و لینیت

 15 40 41 0 0 استخراج کانه های فلزی

 8 88 114 45 75 استخراج سایر معادن

 3 609 578 361 548 غذایی و آشامیدنی صنایع مواد

 -تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 سیگار
0 0 0 0 23 

 22 15 22 23 574 تولید منسوجات

تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ 

 کردن پوست خزدار
108 0 19 45 14 

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف 

 چمدان زین و یراق و تولید کفش
9 0 0 0 23 
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 1398 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر اساس 

بیشترین 

 فراوانی

لید چوب و محصوالت چوبی و چوب تو

پنبه ) غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی 

 و مواد حصیری

12 28 65 0 23 

 11 74 145 122 18 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های ضبط 

 شده
0 16 15 17 21 

صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاه های 

 نفت و سوخت های هسته ای
6 11 9 22 19 

 1 1235 420 1059 118 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 6 395 551 289 610 تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی

 5 497 335 349 1227 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 2 712 214 76 0 تولید فلزات اساسی

تولید محصوالت فلزی فابریكی به جز 

  ماشین آالت و تجهیزات
131 536 170 144 7 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 

 بندی نشده در جای دیگر
61 131 303 505 4 

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 

 محاسباتی 
0 9 9 25 18 

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و 

دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر

65 25 47 51 13 

و و تلویزیون و دستگاه ها و تولید رادی

 وسایل ارتباطی
108 28 62 81 10 

تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی و ابزار 

دقیق و ساعت های مچی انواع دیگر 

 ساعت 

68 37 51 32 17 

 16 35 67 30 249تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم 



  ۴23 صنعت

 

 1398 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر اساس 

بیشترین 

 فراوانی

 تریلر

 23 0 0 18 38 تولید سایر وسایل حمل و نقل

ید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی تول

 نشده در جای دیگر
83 79 41 88 9 

 20 18 20 0 8 باز یافت

 23 0 0 0 24 تولید انرژی

فعالیت های پشتیبانی و کمكی حمل و 

 نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی
0 0 24 0 23 

 23 0 0 0 0 کامپیوتر و فعالیت های مربوطه

 23 0 0 0 0 تحقیق و توسعه

 12 62 148 96 27 سایر فعالیت های خدمات مهندسی

فاضالب و دفع زباله بهداشت محیط و 

 سایر فعالیت های مشابه
0 0 0 0 23 

 23 0 0 0 0 جمع آوری تصفیه و توزیع آب

جواز اندازی شد ، توسعه واحدهای موجود و واحدهای فاقد برداری صادر  جهت واحدهای جدید را های بهر ( شامل پروانه1

 باشد.تأسیس می

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس -ماخذ:

 

میلیون  ۴۰9۸3965 برداری صادره،های بهرهگذاری بر اساس پروانههمچنین میزان سرمایه

یافته است. با توجه به درصد افزایش  37شده که نسبت به سال قبل، ریال گزارش

بیشترین میزان سرمایه گذاری در  باصنعت  3از نظر سرمایه گذاری ( 9جدول شماره )

صنایع تولید مواد و ، استان به ترتیب مربوط به صنایع تولید فلزات اساسی 1398سال 

محصوالت شیمیایی و صنایع تولید محصوالت فلزی فابریكی به جز ماشین آالت و 

 . تجهیزات می باشد
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 صادر شده توسط بهره برداری هایهپرواندارای  صنعتی هایکارگاهسرمایه گذاری  -9جدول 

 (میلیون ریال) 1395-98: برحسب نوع فعالیت ن و تجارتمعد ،صنعتسازمان 

 139۸ 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر 
اساس 

بیشترین 
 فراوانی

 - ۴۰9۸3965 29917۸۴۴ 1۰95199۸ ۸11۸32۸ جمع

 23 ۰ ۰ ۰ ۰ استخراج زغال سنگ و لینیت

 9 2356۰۰ 23۴59 ۰ ۰ استخراج کانه های فلزی

 11 1۰1۴11 16327۰ 1۰۰633 116۸21 استخراج سایر معادن

 5 1161۴13 ۸۴1979 573392 1252۴۸1 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 23 ۰ ۰ ۰ ۰ سیگار -تولید محصوالت از توتون و تنباکو 

 22 66۴9 3۴۸25 2۰267 1635۰۰ تولید منسوجات

کردن تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ 
 پوست خزدار

2۴۸7۸ ۰ ۸2۰۴ 26۸72 2۰ 

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان 
 زین و یراق و تولید کفش

6۰3 ۰ ۰ ۰ 23 

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه ) 
غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد 

 حصیری

123۰5 3۰7۴7 1۴752۸ ۰ 23 

 1۰ 1۰313۰ 3۰27۴9 1۴71۸5 123۰۰۰ تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 12 ۸9۸5۰ 16۸۰۰ 7521۰ ۰ انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شد 

صنایع تولید ذغال کک پاالیشگا  های نفت و 
 سوخت های هسته ای

۸95۰ 3۴3۴۰ 1۰31۰ 5269۰ 17 

 2 137797۸5 2۰56۸۴96 3323۸۸2 1۴۸۰11 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 7 1۰۴6927 1326۴75 52527۴ 992۸۸9 ستیکی و پالستیکیتولید محصوالت ال

 ۴ 1۴3۸۸79 7۸5۴۰2 ۴655۴۴۴ 3677229 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 1 1963۰6۰۴ 353۴۸۸۰ 2۸73۴2 ۰ تولید فلزات اساسی

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین 
 آالت و تجهیزات

۴6۰232 5۰3۰7۸ 29126۸ 152۰222 3 

ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی تولید 
 نشد  در جای دیگر

53521 1572۸3 12652۴9 1۰612۰5 6 

 1۸ ۴۴65۰ 2۸5۴ ۴79 ۰تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 



  ۴25 صنعت

 

 139۸ 1397 1396 1395 فعالیت

رتبه بر 
اساس 

بیشترین 
 فراوانی

 محاسباتی

تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگا  
 های برقی طبقه بندی نشد  در جای دیگر

۴5۰6۴ 1571۴ 1313۴6 565۰3 16 

ید رادیو و تلویزیون و دستگا  ها و وسایل تول
 ارتباطی

323۰3 223۰۰۸ 671۸1 17۰6۴ 21 

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و 
 ساعت های مچی انواع دیگر ساعت

5۸73۴ 1766۴ 5۰399 ۸7۸93 13 

 19 3۸611 555۴۰ 35113 537۰37 تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر

 23 ۰ ۰ 6۴9۸۴ 2۴۸9۰ لید سایر وسایل حمل و نقلتو

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشد  در 
 جای دیگر

1۸۰93 6329۰ 36۰62 322۰7۰ ۸ 

 1۴ ۸355۰ ۴365۰ 33۰۰ 1۰5۰ باز یافت

 23 ۰ ۰ ۰ 313۴6۰ تولید انرژی

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و 
 نقل؛فعالیت های آژانس های مسافرتی

۰ ۰ ۸1۰67 ۰ 23 

 23 ۰ ۰ ۰ ۰ کامپیوتر و فعالیت های مربوطه

 23 ۰ ۰ ۰ ۰ تحقیق و توسعه

 15 7۸3۸7 12۸۸51 9۴369 53277 سایر فعالیت های خدمات مهندسی

فاضالب و دفع زباله بهداشت محیط و سایر 
 فعالیت های مشابه

۰ ۰ ۰ ۰ 23 

 23 ۰ ۰ ۰ ۰ جمع آوری تصفیه و توزیع آب

اندازی شد ، توسعه واحدهای موجود و واحدهای فاقد جواز برداری صادر  جهت واحدهای جدید را بهر هایه( شامل پروان1

 باشد.تأسیس می

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان فارس -ماخذ:
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 مجوزهای صنعتی به تفكیک شهرستانها -4

 برای صادره نعتیص  بهره برداری هایبررسی پروانه( 10)با توجه به جدول شماره 

 مربوط صادر پروانه تعداد بیشترین دهد می نشان 1398 سال در استان هایشهرستان

 سوم رتبه و پروانه 19 با کازرون شهرستان دوم رتبه در و پروانه 175 با شیراز شهر به

سرمایه گذاری  میزان بیشترین همچنین باشد. می پروانه 18 با مرودشت شهرستان

لیون ریال و دومین شهرستان از نظر می19689752با مبلغ ن کوار مربوط به شهرستا

نظر شهرستان ازریال و سومینمیلیون 64819113گذاری شهرستان فیروزآباد با سرمایه

راستا میزان اشتغال که درهمین .باشدمیمیلیون ریال 4734796گذاری شیراز با سرمایه

اشتغال مربوط به شهرستان شیراز با توسط این پروانه ها ایجاد شده است بیشترین 

اگر  .نفر می باشد 720با  کوارنفر و رتبه سوم  1048باد با آنفر رتبه دوم فیروز 1944

وجود  یمقایسه نماییم تغییراتی قابل توجه97با آمار متناظر آن در سال  98 آمار سال

عدد  5 به عدد 3هرچند افزایش تعداد پروانه ها از  رکوا شهرستان در  به طوری کهدارد 

 اشتغال میزان و  درصد 268886 گذاری سرمایه میزان اماباشد درصد نمی 67بیش از و 

م در این منطقه است مه بسیار رخداد نشان از یک که داشته افزایش درصد900،8

دهد در این شهرستان فعالیت ذوب آهن پاسارگاد گسترش یافته ها نشان میبررسی

 پروانه تعداد چند هر که باشد می فیروزآباد شهرستان توجهلقاب شهرستان دومین است.

 و درصد 31668 حدود گذاری سرمایه میزان اما نكرده پیدا افزایش بیشتر عدد 6 به 4 از

ی واحد اندازراه بهمربوط افزایش این  .استیافته افزایش درصد2520 اشتغال میزان

 آن از قبل سال به نسبت 98 سال در شهرستانی که  کربنات سدیم می باشد.پترشیمی 

 بهره هایپروانه افزایش میزان باشد می ممسنی شهرستان داشته توجه قابل تغییرات

 اشتغال میزان و درصد 1036مقدار  سرمایهافزایش میزان اما بوده واحد یک فقط برداری

-دهد این افزایش مربوط به پتروشیمی میها نشان میکه بررسی باشدیم درصد 857

ه مرکز استان می باشد از این منظر کحتی شهرستان شیراز و ها سایر شهرستان باشد.

 .تغییرات قابل توجهی ندارد



  ۴27 صنعت

 

 بهره برداری هایپروانهدارای  صنعتی هایکارگاهتعداد، سرمایه گذاری و اشتغال  -10جدول 

  1398و97شهرستان: برحسب  ن و تجارتمعد ،صنعتسازمان  صادر شده توسط

 انشهرست

سال  -پروانه بهره برداری صادره 

1397 

سال  -پروانه بهره برداری صادره 

1398 
 درصد تغییرات

 سرمایه مجوز تعداد
اشتغال 

 مجوز
 سرمایه مجوز تعداد

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز

 43 163 0 10 14571 1 7 5550 1 ارسنجان

 107 414 50- 62 200489 2 30 38999 4 اقلید

 5 17 8- 101 181538 12 96 155438 13 آباده

 38- 930 0 5 47300 1 8 4594 1 بوانات

 - - - 21 51830 2 0 0 0 پاسارگاد

 30- 85- 33- 14 23455 2 20 152413 3 جهرم

 100- 100- 100- 0 0 0 3 844 1 خرامه

 20- 14- 20- 94 414332 8 118 479396 10 خرم بید

 13 74- 50- 9 3908 1 8 14855 2 زرین دشت

 73- 89- 38- 68 169590 10 255 1500385 16 سپیدان

 16- 64- 50 16 9314 3 19 25588 2 سروستان

 5 71 2 1944 4734796 175 1857 2770264 171 شیراز

 - - - 49 245210 2 0 0 0 فراشبند

 93- 90- 71- 6 12455 2 90 122037 7 فسا

 2520 31668 50 1048 13648191 6 40 42962 4 فیروزآباد

 171 81 100 19 25400 2 7 14000 1 قیروکارزین

 154 96 90 155 503435 19 61 256359 10 کازرون

 8900 268886 67 720 19689752 5 8 7320 3 کوار

 100- 100- 100- 0 0 0 20 16848 4 گراش

 74- 72- 75- 14 28685 3 54 103600 12 الرستان

 100- 100- 100- 0 0 0 20 27310 3 المرد

 35- 99- 20 208 200211 18 321 24975314 15 مرودشت

 857 1036 50 67 93186 3 7 8200 2 ممسنی
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 انشهرست

سال  -پروانه بهره برداری صادره 

1397 

سال  -پروانه بهره برداری صادره 

1398 
 درصد تغییرات

 سرمایه مجوز تعداد
اشتغال 

 مجوز
 سرمایه مجوز تعداد

اشتغال 

 مجوز
 تعداد

سرمایه 

 مجوز

اشتغال 

 مجوز

 32- 28- 33 23 67360 4 34 94152 3 مهر

 52- 83- 60 137 618957 8 288 3594848 5 نی ریز

 42 19 1- 4790 40983965 289 3371 34411276 293 مجموع

 

 های صنعتیتعاونی -5

نفر  12655تعاونی فعال صنعتی در استان فارس وجود داشته که  1۰73تعداد  139۸در سال 

نفر بود  است. همچنین میزان سرمایه  125۰9ها اند. تعداد اعضای این تعاونیاشتغال ایجاد کرد 

فعال صنعتی  هایمیلیون ریال بود  است. شرکتهای تعاونی 5729۸2۸برابر  9۸ها در سال شرکت

ی نسبت به سال قبل داشته است به طوری که تعداد تعاونی ها، رشد قابل توجه 139۸در سال 

 5/25درصد،  2/26تعداد اعضا، تعداد شاغالن و سرمایه نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان 

 (.1۰درصد افزایش یافته است)جدول  6/5درصد و  7/15درصد، 

 

 1391-98های تعاونی فعال صنعتی: ی شرکتمشخصات عموم -10جدول 

 سرمایه )میلیون ریال( تعداد شاغالن )نفر( تعداد اعضاء )نفر( تعداد شرکت سال

1391 621 9637 4720 234064 

1392 703 10434 5880 249754 

1393 741 10725 6278 250459 

1394 820 9902 7147 326486 

1395 1220 13766 11971 658430 

1396 1034 11952 12460 811984 

1397 850 9969 10941 5425294 

1398 1073 12509 12655 5729828 
    139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 



  ۴29 کشاورزی و منابع طبیعی

 
 

 معـدن

تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته و در میمعدن های بالقو  بخش به کارگیری ظرفیت

موثر باشد. همچنین با توجه به این که معادن، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی 

باشند، وابستگی صنایع کشور به واردات مواد کنند  مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع میتامین

نقش معدن در  .شوداولیه کاهش یافته و گامی در جهت خودکفایی صنعت کشور برداشته می

د ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآم

های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فرصتمی

باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم درآمد خانوارها را 

پسین و پیشین بخش معدن با سایر  دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطاتافزایش می

های حمل و نقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی( و های اقتصادی کشور )از جمله بخشبخش

زایش درآمد خانوارها تواند نقش مثبتی در افها، میدر نتیجه، افزایش تولید و اشتغال این بخش

ش در کمک به شکوفایی اقتصاد نحو  توزیع جغرافیایی معادن استعداد فراوان این بخ داشته باشد.

دهد؛ زیرا معادن کشور در نواحی و مناطق گوناگونی استقرار یافته و حتی کشور را نشان می

اند. با توجه به این امر و لزوم رشد متوازن بسیاری از این معادن در مناطق محروم قرار گرفته

ت که بخش معدن به صورت توان دریافیابی به توسعه مینواحی مختلف کشور در راستای دست

های شغلی در این مناطق، تواند با تقویت اقتصاد نواحی محروم و ایجاد فرصتبالقو  می

 ای در کشور شود.رویه در این مناطق را کاهش داد  و باعث ایجاد عدالت منطقههای بیمهاجرت

 

 معادن فعال استان -1

معدن در استان  222تعداد  1397شور، در سال برداری کحال بهر از معادن در بر اساس نتایج آمار

مدیریت بخش معدن تحت216تعداد، اینازیافته درصد کاهش27قبل به سالوجودداشته که نسبت

میلیون 1335595گذاری نفر و میزان سرمایه 5161معادن استان شاغالناست. تعدادبود خصوصی

 (.1جدول )یافته است درصد افزایش 1/61و  درصد 9/۰ترتیب، قبل بهبه سالریال بود  که نسبت
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 1392-97برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 سال / فعالیت

 تعداد معادن
تعداد شاغالن 

 )نفر(

 گذاریسرمایه

 جمع )میلیون ریال(
مدیریت 

 خصوصی

مدیریت 

 عمومی

1392 229 225 4 3658 257568 

1393 227 219 8 3687 303429 

1394 269 262 7 4196 411582 

1395 248 245 3 4189 703479 

1396 304 294 10 5113 829025 

1397 222 216 6 5161 1335595 

 1397کشور ، سال  برداریمأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهر    

 

، به 1397سال برداری استان در افزود  معادن در حال بهر همچنین ارزش تولید و ارزش

میلیون ریال بود  که نسبت به سال قبل به ترتیب  ۴9752۸۴میلیون ریال و  6169296ترتیب 

 (.2درصد افزایش یافته است )جدول  7/۸درصد و  1/12
 

 1392-97استان برحسب فعالیت: برداریافزوده معادن درحال بهرهارزش تولیدو  -2جدول 

 افزوده)میلیون ریال(ارزش ارزش تولید)میلیون ریال( تن()هزارمقدار تولید سال / فعالیت

1392 18124 1946972 1633632 

1393 19983 2336189 1886707 

1394 21250 2639742 1844813 

1395 21154 3764770 3136397 

1396 25719 5503819 4575065 

1397 22104 6169296 4975284 

 1397کشور ، سال  برداریهر مأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال ب
 

 جایگاه معادن استان فارس در کشور -2

درصد از معادن کشور را به خود  5/۴ معدن در استان وجود داشته که 222تعداد  1397در سال 

درصد بود ، کاهش یافته است. شاغالن  6/5اختصاص داد  که این سهم نسبت به سال قبل که 



  ۴31 کشاورزی و منابع طبیعی

 

درصد  6/1اند. معادن استان فارس، عادن کشور را تشکیل داد درصد شاغلین م 2/5معادن استان، 

اند. سهم درصد از ارزش تولیدات معادن کشور را به خود اختصاص داد  6/1افزود  و ارزش

گذاری در معادن کشور را به خود درصد از سرمایه ۸/6گذاری در معادن استان نیز سرمایه

 (. 3اختصاص داد  است )جدول 
 

 1392-97های معدنی استان با کشور: ایسه شاخصمق -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزودهارزش

 میلیون ریال()

 ارزش تولید

 میلیون ریال()

 گذاریسرمایه

 میلیون ریال()

 257568 1946971 1633631 3658 229 1392فارس 

 12980023 126738474 93432183 94640 5445 کشور

 0/2 5/1 7/1 9/3 2/4 درصد(سهم )

 303429 2336189 1886707 6387 227 1393فارس 

 19873000 139206000 97590000 91869 5355 کشور

 5/1 6/1 9/1 0/4 2/4 درصد(سهم )

 411582 2639742 1844813 4196 269 1394فارس 

 29420549 118291069 84071447 91211 5214 کشور

 4/1 2/2 2/2 6/4 1/5 درصد(سهم )

 554752 3764770 3136397 4189 248 1395فارس 

 20368200 165734101 122288300 93486 4913 کشور

 2/7 2/3 2/6 4/5 5 سهم )درصد(

 534836 5503819 4575065 5113 304 1396فارس 

 21694354 250485343 195114614 95831 5353 کشور

 5/2 2/2 3/2 3/5 6/5 سهم )درصد(

 1335595 6169296 4975284 5161 222 1397فارس 

 19476266 394525067 307987601 99734 4916 کشور

 8/6 6/1 6/1 2/5 5/4 سهم )درصد(

 1397کشور ، سال  برداریمأخذ: نتایج آمارگیری از معادن در حال بهر   
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 بهره وری نیروی کار -3

ان می دهد نش معدن بخش دروری نیروی کار استان فارس با کشور مقایسه بهره

 نیروی وریبهره نصف حدودهمواره  فارس استان در 1392 سال از کار نیرویوری بهره

 در فارس استان معدن بخش کار نیروی وریبهره توجه قابل نكته می باشد. کشور کار

 می باشد کشور وری بهره سوم یک از کمتر  1397 و  1393سالهای 
 

 خش معدن استان فارس و کشور: مقایسه بهره وری نیروی کار ب 4جدول 

 درصد نسبت به کشور کشور فارس  سال

1392 ۴۴7 9۸7 ۴5 

1393 295 1۰62 2۸ 

139۴ ۴۴۰ 922 ۴۸ 

1395 7۴9 13۰۸ 57 

1396 ۸95 2۰36 ۴۴ 

1397 96۴ 3۰۸۸ 31 

 1397مأخذ: محاسبات تحقیق ، سال 

 
 

 استان فارس هایوضعیت معادن شهرستان -4

به  ،ارس از نظر ارزش افزوده بخش معدن تفاوت زیادی دارندهای استان فشهرستان

میلیون  1595029با طوری که بیشترین ارزش افزوده مربوط به شهرستان خرم بید 

با و رتبه سوم شهرستان نی ریز  848707با باد آو در رتبه دوم شهرستان فیروزریال 

شهرستان زرین دشت  کمترین ارزش افزوده مربوط به .می باشدمیلیون ریال  568393

با و شهرستان سروستان میلیون ریال  5477با شهرستان جهرم  میلیون ریال، 3990با 

 (5. جدول )می باشدمیلیون ریال  6782

 ارزش  نسبت از که باشد می  مهم بهره وری شاخص بهره وری کل هاییكی از شاخص 

بخش معدن در  کلد بررسی بهره وری آی می دست به  ها داده ارزش به ستانده

مربوط به شهرستان  کلنشان می دهد بیشترین بهره وری  شهرستانهای استان فارس
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 می باالتر بسیار ها شهرستان سایر به نسبت رقم این باشد می 8.17 مقدار  خرم بید با

می  6/5 باآن برابر کل  وری بهره مقدار دشت زرین دوم شهرستان طوریكه به باشد

به شهرستانهای گراش و ارسنجان وری کل در بخش معدن مربوطهترین بهرپایینباشد. 

 می دشت زرین معدن در شهرستان کل وریبهره توجهنكته قابل .باشدمی4/2بامقدار 

های را در شهرستانمعدن رستان کمترین مقدار ارزش افزوده شه این چند هر باشد

  هاییكی دیگر از شاخص. ددر رتبه دوم استان قرار دار کلاستان دارد اما بهره وری 

 برای شاخص این بررسی  باشد. می کار نیروی وری بهرهشاخص  وریمهم بهره

بیشترین  3/12ار مقد با فیروزآباد شهرستان دهد می نشان استان هایشهرستان

باشد و می 6/10وری نیروی کار را دارد و در رتبه دوم شهرستان خرم بید با مقدار بهره

 ترینپایین .تر از این دو شهرستان می باشدها مقادیر بسیار پایینستانشهر برای سایر

 (5. جدول )دباش می 9/1با مقدار  فراشبند شهرستان به مربوط کار نیروی وریبهره

 
معادن در حال  یهایافتیو در هایکل ارزش پرداخت یارزش افزوده، بهره ور -5جدول 

 1397-(الیر ونیلیبر حسب شهرستان ) م یبرداربهره

 ارزش افزود  شهرستان
بهر  وری 

 کل 

تعداد 

 شاغلین

جبران خدمات مزد و 

 حقوق بگیران

بهر  وری 

 نیروی کار

 5.1 1227۴2۸.۰ ۴۸۸7.۰ ۴.3 ۴۸192۰5 کل استان

 1۰.6 15939۸.۰ ۴2۴.۰ 17.۸ 1595۰29 خرم بید

 ۴.۸ 1۰17.۰ 5.۰ 5.6 399۰ زرین دشت

 3.۴ 16۴6۰1.۰ 523.۰ 5.1 ۴56667 آباد 

 3.1 15۸96۸.۰ 7۰۴.۰ ۴.2 369677 بوانات

 1.9 ۸779.۰ ۴2.۰ ۴.1 126۴۸ فراشبند

 2.2 2۰212.۰ 9۰.۰ ۴.۰ 3۴127 فسا

 2.5 59196.۰ 321.۰ 3.7 1۰79۸۸ مرودشت

 2.2 ۴2۴3.۰ 35.۰ 3.5 67۸2 سروستان

 3.7 21۸551.۰ ۸79.۰ 3.۴ 56۸393 نی ریز
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 ارزش افزود  شهرستان
بهر  وری 

 کل 

تعداد 

 شاغلین

جبران خدمات مزد و 

 حقوق بگیران

بهر  وری 

 نیروی کار

 ۴.7 3651.۰ 17.۰ 3.۴ 12۰11 خنج

 5.1 2۸۸۰۴.۰ 117.۰ 3.3 1۰1۸3۸ بدارا

 2.6 3۰۴7.۰ 2۴.۰ 3.3 5۴77 جهرم

 12.3 1۰۰۰6۰.۰ 2۸6.۰ 3.2 ۸۴۸7۰7 فیروزآباد

 3.۰ 1۸۸39.۰ 113.۰ 3.2 3۸۸3۴ الرستان

 ۴.1 72۸۸.۰ 37.۰ 3.2 2۰219 مهر

 ۴.3 2515.۰ 21.۰ 3.1 7297 ممسنی

 3.2 1۸32۰.۰ 92.۰ 2.9 3۸۰99 کوار

 3.۴ 127۴۴2.۰ 55۰.۰ 2.۸ 2۸۴2۴6 شیراز

 3.1 2۰7۸6.۰ 1۰6.۰ 2.7 3969۸ کازرون

 5.6 31572.۰ 133.۰ 2.6 11۰3۸6 المرد

 3.۴ 13961.۰ 59.۰ 2.6 292۸5 اقلید

 ۴.3 1566۸.۰ 7۴.۰ 2.5 ۴۰563 قیروکارزین

 3.6 6۴91.۰ ۴2.۰ 2.5 13992 سپیدان

 3.5 67۰۴.۰ 3۴.۰ 2.5 1۴1۰6 خرامه

 3.6 22359.۰ 13۰.۰ 2.۴ ۴7251 ارسنجان

 ۴.1 ۴955.۰ 27.۰ 2.۴ 11۸95 گراش

 1397مأخذ: سالنامه آماری استان و محاسبات تحقیق، سال      

 

 های تعاونی معدنی استانشرکت -3

نفر شاغل در استان وجود  931عضو و  3773۰تعاونی معدنی فعال با  5۰تعداد  1397در سال  

میلیون ریال بود  است.  3319۰7 در این سال،های معدنی داشته است. میزان سرمایه تعاونی

درصد افزایش و  6/1درصد و  7/۸تعداد تعاونی ها و تعداد اعضا نسبت به سال قبل به ترتیب 

درصد کاهش یافته است. همچنین میزان سرمایه این تعاونی ها نسبت به سال  ۴/۰تعداد شاغلین 

 (.۴قبل افزایش یافته است )جدول 
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 1392-97معدنی فعال استان:  های تعاونیرکتمشخصات ش -4جدول 

 )میلیون ریال( سرمایه نفر(شاغالن ) نفر(عضو ) تعداد سال

1392 35 42815 602 32351 

1393 35 42815 602 32351 

1394 42 43146 679 34629 

1395 55 36381 957 32894 

1396 46 37148 935 33332 

1397 50 37730 931 331907 

 139۸مأخذ: سالنامه آماری استان، سال           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  ۴37 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 کشاورزی و منابع طبیعی

 زراعت-1

 وضعیت سطح برداشت و میزان تولید محصوالت زراعی - 1-1

هکتار  7۰7۰12سطح برداشت محصوالت زراعی استان )آبی و دیم( 9۸-1397 در سال زراعی 

درصد از مجموع سطح زیر کشت محصوالت زراعی کشور را به خود اختصاص داد  و  6ه بود  ک

کردستان رتبه چهارم کشور را داشته است. میزان تولید  های خوزستان، کرمانشا  وبعد از استان

درصد از مجموع تولید  5/۸تن بود  که  7۰6376۴آبی و دیم( ) نیز استانمحصوالت زراعی 

خود اختصاص داد  و همانند سال زراعی قبل، بعد از استان خوزستان رتبه دوم زراعی کشور را به 

 (.1کشور را دارا بود  است )جدول 

 

سطح برداشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان و کشور در سال زراعی  -1جدول  

1397-98 

 عنوان
 سطح برداشت 

 )هکتار(
 سهم

 )درصد(
 رتبه

 میزان تولید
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 تبهر

 2 ۸/5 7۰6376۴ ۴ 6/۰ 7۰7۰12 فارس

 - - ۸273۰531 - - 11۸62۰29 کشور
 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 
نسبت به سال  9۸-1397 سطح برداشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی

طوریکه رتبه درصد افزایش مواجه بود  است. به  ۸/9درصد و  ۸/17زراعی قبل به ترتیب با 

به مقام چهارم در سال زراعی  1396-97استان در سطح برداشت از مقام هفتم در سال زراعی 

 (.2ارتقا یافته و در میزان تولید نیز همچنان حایز رتبه دوم بود  است )جدول  9۸-1397
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 وضعیت سطح برداشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان -2جدول 

 عنوان
 سال زراعی

94-1393 

 سال زراعی

95-1394 

 سال زراعی

1395-96 

 سال زراعی

1396-97 

 سال زراعی

1397-98 

درصد 

 تغییرات

97-98 

 8/17 707012 600057 631064 713032 715110 سطح برداشت

میزان تولید 

 زراعی
7132962 6742303 6499023 6433944 7063764 8/9 

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 مگند -1-2

هکتار و میزان تولید  337616سطح زیر کشت گندم آبی و دیم استان،  9۸-1397در سال زراعی 

تن بود  است. سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول نسبت به سال زراعی  122۰۰5۰آن 

درصد افزایش یافته است. در این سال زراعی، رتبه استان از  7/29درصد و  31/5قبل به ترتیب 

 (.3زیر کشت و میزان تولید گندم در کشور به ترتیب هفتم و سوم بود  است )جدوللحاظ سطح 

 

 سطح زیر کشت و میزان تولید گندم استان -3جدول 

 عنوان
 سال زراعی

9۴-1393 
 سال زراعی

95-139۴ 
 سال زراعی
1395-96 

 سال زراعی
1396-97 

سال 
 زراعی

1397-9۸ 

درصد 
 تغییرات

9۸-97 

رتبه 
در 
 کشور

سطح زیر 
 هکتار(کشت )

355529 3۴3۰۰۰ 2۸76۸۴ 25673۰ 337616 5/31 7 

تولید میزان 
 تن()

11737۰9 1173۸۴5 122763۴ 9۴۰۸96 122۰۰5۰ 7/29 3 

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 گروه محصوالت -1-3

هکتار بود  که  ۴93652سطح زیر کشت غالت استان )آبی و دیم(  9۸-1397در سال زراعی 

درصد از سطح زیر کشت غالت کشور را به خود اختصاص داد  است )رتبه ششم(. همچنین  ۸/5

درصد از کل تولید غالت  6/7تن بود  که  1735373میزان تولید غالت استان )آبی و دیم( 
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رتبه سوم  خوزستان و گلستان هایکشور را به خود اختصاص داد  و از این لحاظ بعد از استان

  است. سطح زیر کشت و میزان تولید غالت استان نسبت به سال زراعی قبل به کشور را دارا بود

درصد افزایش یافته است. وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید  9/27درصد و  1/29ترتیب 

 ارایه شد  است. ۴سایر گرو  محصوالت استان نیز در جدول شمار  

 

والت زراعی استان در سال مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید گروه محص -4جدول 

 98-1397زراعی 

 گروه محصوالت
 سطح زیر کشت

 )هكتار(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 میزان تولید

 )تن(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 3 6/7 1735373 6 8/5 493652 غالت

 9 4/5 37960 10 5/2 21018 حبوبات

 7 4/2 228028 3 1/9 58474 محصوالت صنعتی

 1 6/11 2324693 2 7/8 46492 سبزیجات

 1 0/13 1056143 4 0/11 30226 محصوالت جالیزی

 4 7/7 1677663 4 1/5 53634 اینباتات علوفه

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال  

 

محصوالت استان به تفکیک هر محصول به  هایوضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید گرو 

شد  است. با توجه به این جدول در سال  ارایه 5همرا  عملکرد در هکتار آن در جدول شمار  

درصد با کشت آبی و  7/7۴از مجموع سطح برداشت محصوالت زراعی استان،  1397-9۸زراعی 

 5/96درصد با کشت دیم بود  است. همچنین از مجموع میزان تولید محصوالت زراعی،  3/25

(. 2و  1مودارهای درصد مربوط به کشت دیم بود  است ) ن 5/۴درصد مربوط به کشت آبی و 

این جدول، پنج محصول زراعی آبی استان با بیشترین میزان تولید  هایهمچنین با توجه به داد 

درصد از کل تولید زراعی آبی، ذرت  7/2۰تن و سهم  1۴1۰22۰شامل گوجه فرنگی با تولید 

 6/15هم تن و س 1۰61796درصد، گندم با تولید  6/19تن و سهم  133۸۸۰6علوفه ای با تولید 

 3۴169۴درصد و خربز  با میزان تولید  3/7تن و سهم  ۴973۴۰درصد، هندوانه با میزان تولید 
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(. بیشترین میزان تولید دیم نیز مربوط به گرو  غالت 3درصد بود  اند )نمودار  5تن و سهم 

 شامل گندم و جو دیم و پس از آن گرو  حبوبات بود  است.

 

 حصوالت زراعی استان به تفكیک آبی و دیمدرصد سطح برداشت م -1نمودار 

 

 

 درصد میزان تولید محصوالت زراعی استان به تفكیک آبی و دیم -2نمودار 

 
 

 

 

 

 



  ۴۴1 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 محصول زراعی استان با بیشتریم میزان تولید آبی 5مقایسه تولید  -3نمودار 

 
 

 1397-98سطح، میزان تولید و عملكرد محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -5جدول 

 نام محصول
 عملکرد)کیلوگرم میزان تولید)تن( سطح)هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

ت
ال
غ

 

 1۴2۴ ۴6۸۸ 122۰۰5۰ 15۸25۴ 1۰61796 337616 111۰99 226517 گندم

 1337 3621 3۰۴132 79۸۴7 22۴2۸5 121679 59731 619۴۸ جو

 ۰ 5۰7۴ 13۴155 ۰ 13۴155 26۴۴1 ۰ 26۴۴1 شلتوک

 ۰ 9722 76۰32 ۰ 76۰32 7۸21 ۰ 7۸21 دانهذرت

 ۰ - 1۰۰۴ ۰ 1۰۰۴ 96 ۰ 96 سایر

 - - 1735373 23۸1۰1 1۴97272 ۴93652 17۰۸3۰ 322۸22 جمع

ت
وبا
حب

 

 ۴51 161۸ 2563 113۰ 1۴33 3392 25۰6 ۸۸6 نخود

 - 2261 316۰۸ ۰ 316۰۸ 139۸۰ ۰ 139۸۰ لوبیا

 596 1556 25۰5 1139 1366 27۸9 191۰ ۸7۸ عدس

 - - 12۸۴ 17 1267 ۸57 12 ۸۴5 سایر

 - - 3796۰ 22۸6 3567۴ 21۰1۸ ۴۴2۸ 1659۰ جمع

ی
عت
صن
ت 
وال
ص
ح
م

 

 - 3۰۰۰ 537۰۰ ۰ 537۰۰ 179۰۰ ۰ 179۰۰ پنبه

کتان و 

 کنف
۸ ۰ ۸ 21 ۰ 21 25۸۸ - 

توتون و 

 تنباکو
1۰۴ ۰ 1۰۴ 136 ۰ 136 13۰۸ - 

 - ۴6992 126۸79 ۰ 126۸79 27۰۰ ۰ 27۰۰ چغندرقند
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 نام محصول
 عملکرد)کیلوگرم میزان تولید)تن( سطح)هکتار(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 - 1۰5۰ 9975 ۰ 9975 95۰۰ ۰ 95۰۰ کنجد

 ۴۰1 756 1۰922 1125 9797 15765 2۸۰۴ 12961 گلرنگ

آفتابگردا

 ن روغنی
7۰ ۰ 7۰ ۴۰ ۰ ۴۰ 572 - 

 - 2121 26295 ۰ 26295 12397 ۰ 12397 کلزا

آفتابگردا

 ن آجیلی
3۰ ۰ 3۰ 6۰ ۰ 6۰ 2۰۰۰ - 

 - - 22۸۰2۸ 1125 2269۰3 5۸۴7۴ 2۸۰۴ 5567۰ جمع

ت
جا
زی
سب

 

سیب 

 زمینی
7132 ۰ 7132 32۰555 ۰ 32۰555 ۴۴9۴6 - 

 - ۴9377 29626۰ ۰ 29626۰ 6۰۰۰ ۰ 6۰۰۰ پیاز

گوجه 

 فرنگی
2۴۰7۰ ۰ 2۴۰7۰ 1۴1۰22۰ ۰ 1۴1۰22۰ 5۸5۸۸ - 

 - - 29765۸ ۰ 29765۸ 929۰ ۰ 929۰ سایر

 - - 232۴693 ۰ 232۴693 ۴6۴92 ۰ ۴6۴92 جمع

ت
وال
ص
ح
م

 
ی
یز
جال

 

 - 332۰۰ 3۴1719 25 3۴169۴ 1۰292 ۰ 1۰292 خربز 

 - ۴2532 ۴973۴۰ ۰ ۴973۴۰ 11693 ۰ 11693 هندوانه

 - 2۴3۰3 1295۸2 ۰ 1295۸2 5332 ۰ 5332 خیار

 - - ۸75۰2 ۰ ۸75۰2 29۰۸ ۰ 29۰۸ سایر

 - - 1۰561۴3 25 1۰5611۸ 3۰226 ۰ 3۰226 جمع
ی
ه ا
وف
عل
ت 
اتا
نب

 

 - 1۰975 29۰929 ۰ 29۰929 265۰9 ۰ 265۰9 یونجه

 - 9793 11۴6 ۰ 11۴6 117 ۰ 117 شبدر

ذرت 

 علوفه ای
23357 ۰ 23357 133۸۸۰6 ۰ 133۸۸۰6 57319 - 

 - - ۴67۸2 ۰ ۴67۸2 3651 ۰ 3651 سایر

 - - 1677663 ۰ 1677663 5363۴ ۰ 5363۴ جمع

سایر 

 محصوالت
27۸7 731 351۸ 3337 56۸ 39۰5 - - 

 - - 7۰6376۴ 2۴21۰5 6۸21659 7۰7۰12 17۸793 52۸22۰ جمع کل

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 



  ۴۴3 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 باغداری-2

 به که می آید حساب به کشاورزی بخش مهم بسیار زیربخش های از یکی باغداری فعالیت 

 تشکیل را ثابت قیمت به کشاورزی افزود  بخش ارزش درصد 66زراعت، حدود  فعالیت همرا 

 طرح کشاورزی، بهر  برداران بهنگام از چارچوبتهیه و 1393عمومی سرشماریاجرای با.ددهمی

که نتایج آن در ادامه ارایه  درآمد  اجرا مرحله به 1396و  139۴ هایسال در باغداری آمارگیری

 دارای آمارگیری روز در که باغداری فعالیت دارای می گردد. گفتنی است بهر  برداری های

دهند. می تشکیل راباغداریدارای فعالیت برداریاند، بهر بود  قلمستان و باغ مربعمتر2۰۰حداقل 

 تبریزی انواع و بیشتر و اصله 2 انجیر یا بادام پرتقال، گردو، خرما، محصوالت گفتنی است برای

 رختد تعداد به توجه یاد شد ، با شرط نبودن برقرار صورت بیشتر، در و اصله 1۰ اوکالیپتوس و

 هایتعداد بهر  برداری .می گردند محسوب باغداری فعالیت روز آمارگیری، دارای در موجود

بهر  برداری و میزان تولید محصوالت  76۰9۰برابر  139۸دارای فعالیت باغداری استان در سال 

(. استان فارس در تولید محصوالت باغی در این سال 6تن بود  است )جدول  1135۸93دایمی 

 های مازندارن، کرمان و آذربایجان غربی در رتبه چهارم کشور قرار داشته است.ز استانبعد ا

 

 1398تعداد بهره برداری و میزان تولید محصوالت دایمی استان:  -6جدول 

 تن( -)بهره برداری

 تولید تعداد بهره برداری 

 1135893 76090 فارس

 12902069 1597297 کشور

 8/8 8/4 درصد(سهم )
 139۸ -کشور هایأخذ: نتایج طرح آمارگیری از باغداریم 

 

بهر  برداری به مساحت  75۴33برابر  139۸دارای باغ استان در سال  هایتعداد بهر  برداری 

و قلمستان در سال  (. استان فارس از لحاظ مساحت باغ7هکتار بود  است )جدول  15۴315

 رتبه سوم را به خود اختصاص داد  است.کرمان و خراسان رضوی  های، بعد از استان139۸
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 1398دارای باغ استان:  هایتعداد و مساحت بهره برداری -7جدول  

 هكتار( -)بهره برداری

 شرح
 باغ ساده )تک محصولی( کل باغ و قلمستان

 باغ مخلوط

 )چند محصولی(

 حتمسا تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری مساحت تعداد بهره برداری

 37750 26363 116565 54978 154315 75433 فارس

 575671 736181 1315354 932919 1891025 1509831 کشور

 5/6 6/3 8/9 5/9 2/8 5/0 درصد(سهم )

 139۸ -کشور هایمأخذ: نتایج طرح آمارگیری از باغداری 

 

ور )اعم از ت باغی کشسطح محصوال 139۸بر اساس گزارش آمارنامه کشاورزی کشور، در سال 

درصدی  12/3هکتار بود  که استان فارس با دارا بودن سهم میلیون9۰/2بارور(، حدود بارور و غیر

های کشور را به خود اختصاص داد  است. از کل سطح محصوالت باغی، باالترین سطح باغ

دن سهم میلیون تن بود  که بازهم استان فارس با دارا بو ۴/23همچنین میزان تولید باغی کشور، 

 (.۸درصدی از کل تولید باغی، بیشترین سهم از تولید باغی کشور را داشته است )جدول  13/6

 
 تن -هكتار 98-1395سطح محصوالت باغی و میزان تولید آن در استان و کشور:  -8جدول 

 
 سطح محصوالت

 سهم میزان تولید رتبه سهم
رتب

 جمع غیر بارور بارور ه

 استان

1395 
344200 63027 407228 2/14 1 1/3149331 0/15 1 

 کشور

1395 
4/2397302 8/468591 1/2865894 100 - 8/21020951 100 - 

استان 

1396 
229680/9 51456/4 351137/4 12/3 1 3093602/6 14/7 1 

کشور 

1396 
2394740/5 450752/2 2845492/7 100 - 21033303/5 100 - 

استان 

1397 
308177 51995 360172 4/12 1 3053600 9/14 1 

کشور 

1397 
2461339 447543 2908882 100 - 20530394 100 - 

استان 

1398 
308669 55281 363950 3/12 1 3183511 6/13 1 



  ۴۴5 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 
 سطح محصوالت

 سهم میزان تولید رتبه سهم
رتب

 جمع غیر بارور بارور ه

کشور 

1398 
2506811 447161 2953971 100 - 23459467 100 - 

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 1ی استان و میزان تولید آن نسبت به سال قبل به ترتیب ، سطح محصوالت باغ139۸در سال 

درصد افزایش یافته و استان رتبه اول خود در سطح محصوالت باغی و میزان تولید  ۴/3درصد و 

 (.9را همچنان حفظ نمود  است )جدول 

 

 تن( –)هكتار  باغی استان وضعیت سطح و میزان تولید -9جدول 

 1398 1397 1396 1395 عنوان
 تغییراتددرص

 98-97 

 1/0 363950 360172 351137/4 407228 سطح زیر کشتباغی

 3/4 3183511 3053600 3093602/6 1/3149331 میزان تولید باغی

 139۸آمارنامه کشاورزی کشور، سال  مأخذ:      

 

به تفکیک  139۸باغی استان در سال  اعم از بارور و غیر بارور( و میزان تولید محصوالت)سطح 

 هایارایه شد  است. با توجه به اطالعات این جدول، سهم میو  1۰محصول، در جدول شمار  

درصد،  12درصد، دانه ریز  7/2هسته دار  هایدرصد، میو  12دانه دار از کل تولید باغی استان 

درصد و سایر  6/1درصد، محصوالت گلخانه ای  ۴/62درصد، نیمه گرمسیری  5/1خشک 

درصد بود  است. همچنین بیشترین میزان تولید از میان محصوالت  5/2محصوالت باغبانی 

درصد از کل تولید باغی استان را به خود  ۴/17باغی استان مربوط به لیموشیرین بود  که 

درصد، سیب با سهم  ۴/11درصد، لیمو ترش با سهم  3/17اختصاص داد  است. انگور با سهم 

 (.5و  ۴بعدی قرار دارند )نمودارهای  هایدر رد درصد  3/1۰درصد و پرتقال با سهم  11
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 1398توزیع میزان تولید محصوالت باغبانی استان در سال  -4نمودار 

 
  

 1398مقایسه پنج محصول باغبانی استان با بیشترین میزان تولید در سال  -5نمودار 

 
 

 1398باغی استان در سال  سطح و میزان تولید محصوالت -10جدول 

 تن() دیتولمیزان  هكتار()سطح  محصولنام 

 1988 363 آلبالو

 780 170 گیالس

 1612 281 گوجه

 15228 2407 آلو و آلو قطره طال

 45703 3942 هلو، شلیل و شفتالو

 21344 2022 زردآلو



  ۴۴7 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 تن() دیتولمیزان  هكتار()سطح  محصولنام 

 86655 9184 هسته دار هایجمع میوه

 346770 26602 سیب

 488 70 گالبی

 34156 3212 به

 381414 29883 داری دانههاجمع میوه

 548417 64137 انگور

 11 20 توت

 22 15 توت فرنگی

 548450 64172 های دانه ریزجمع میوه

 13197 31393 پسته

 21958 32446 بادام

 14230 6878 گردو

 5 5/6 سنجد

 49390 70632 های خشکجمع میوه

 4 2/1 زالزالک

 5/2 4 زرشک

 2 5/1 سماق

 3 4 عناب

 12 11 سردسیری هایع میوهجم

 179780 28752 خرما

 329440 20552 پرتقال

 117110 5914 نارنگی

 554450 14780 لیموشیرین

 364607 15314 لیموترش

 3320 139 فروتگریپ

 10552 1052 نارنج

 29115 1466 سایر مرکبات

 314950 21416 انار

 45565 51260 انجیر

 8998 704 خرمالو
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 تن() دیتولمیزان  هكتار()سطح  محصولنام 

 25433 9440 زیتون

 2762 380 های نیمه گرمسیریسایر میوه

 1986081 171167 های نیمه گرمسیریجمع میوه

 70 12 موز

 78 17 کنار

 0 5 گرمسیری هایسایر میوه

 148 34 های گرمسیریمیوه

 34125 162 خیار

 10126 45 گوجه فرنگی

 4980 23 انواع فلفل

 968 39 سایر سبزیجات

 50194 269 فی گلخانه ایجمع سبزی و صی

 117 8 توت فرنگی

 1383 72 گیاهان دارویی

 25 115 سایر

 1525 195 جمع سایر محصوالت گلخانه ای

 51719 464 جمع محصوالت گلخانه ای

 4 7 توت نوغان

 141 100 ازگیل ژاپنی

 8/3 1005 زعفران

 12111 8322 گل محمدی

 0 1557 غیرمثمر

 1410 253 باغات مخلوط

 153 43 سایر محصوالت مثمر

 54350 7059 گیاهان دارویی

 11471 57 قارچ دکمه ای

 79643 18403 جمع سایر محصوالت باغبانی

 3183511 363950 کل محصوالت

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال         

 



  ۴۴9 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 و طیور و آبزیان دام -3

 های دارای دام استانبرداریتعداد بهره -3-1

برداری دارای دام در استان بهر  952۰3، تعداد 1396بر اساس سالنامه آماری استان در سال  

درصد دارای دام  7/15ها دارای دام سبک وبرداریدرصد از این بهر  3/۸۴وجود داشته است. 

 1۸9۰17۴ رأس شامل ۴3۰9239تعداد دام سبک استان  1396اند. همچنین در سال سنگین بود 

رأس بز و بزغاله بود  است. تعداد دام سنگین استان نیز برابر  2۴19۰65ند و بر  و رأس گوسف

 (.11رأس گاو و گوساله بود  است )جدول  1۸6۴51

 

 رأس -برداریبهره 1396و  1393  ها در استان:ها و دام آنبرداریبهرهتعداد -11جدول 

 شرح
 جمع گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بر 

 تعداد
 برداریبهر 

 تعداد  
 دام

تعداد 
 برداریبهر 

 تعداد
 دام 

تعداد 
 برداریبهر 

 تعداد 
 دام

تعداد 
بهر  

 برداری
 تعداد 

 دام

1393 3۴229 253۴5۰5 ۴۰72۴ 2۰57۰39 17656 1۸9997 926۰9 ۴7۸15۴1 

1396 32۸7۴ 1۸9۰17۴ ۴7361 2۴19۰65 1۴96۸ 1۸6۴51 952۰3 ۴۴9569۰ 

درصد 
 تغییرات

93-96 

-۴ -25/۴ 16/3 17/6 -15/2 -1/9 2/۸ -6 

 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 های صنعتیگاوداری -3-2

 2153، تعداد 139۸های صنعتی کشور در سال بر اساس نتایج آخرین طرح آمارگیری از گاوداری 

د واح 1716 رأس در استان وجود داشته که شامل 26۴۸75واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت 

 ۴۰۸2۰واحد گاوداری غیرفعال )با ظرفیت  ۴37رأس( و  22۴۰55گاوداری فعال )با ظرفیت 

های فعال از کل ظرفیت ترتیب، سهم ظرفیت گاوداریاین(. به6رأس( بود  است ) نمودار 

درصد بود  است. گفتنی است که این  6/۸۴، برابر 139۸های صنعتی استان در سال گاوداری

های فعال استان نسبت به سال درصد بود  است. تعداد گاوداری ۸1برابر با  ،1395سهم در سال 

های درصد افزایش یافته است. همچنین سهم استان از تعداد کل گاوداری 5/17، به میزان 1395

 (.12درصد و دارای رتبه پنجم بود  است )جدول  ۸صنعتی کشور، 
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 1398عالیت در سال های صنعتی استان بر حسب نوع فگاوداری - 6نمودار

 
 

  1398های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: تعداد و ظرفیت گاوداری -12جدول 

 شرح

 غیرفعال فعال جمع

تعداد 

 گاوداری

ظرفیت 

 کل

تعداد 

 گاوداری

ظرفیت 

 کل

تعداد 

 گاوداری

ظرفیت 

 کل

 40820 437 224055 1716 264875 2153 فارس

 552493 5274 3118303 21709 3670796 26983 کشور

سهم استان از 

 کشور )درصد(
0/8 2/7 9/7 2/7 3/8 4/7 

رتبه استان در 

 کشور
5 - 5 - 4 - 

 139۸های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

رأس مربوط به  19769۴گاوداری با ظرفیت  1563 های صنعتی استان،از کل گاوداری

 (.13گاوداری مربوط به پرواربندی بود  است )جدول  59۰رورش گاو شیری بود  و فعالیت پ

 

 رأس 1398های صنعتی استان برحسب نوع فعالیت: تعداد و ظرفیت گاوداری -13جدول 

 شرح
 

 پرواربندی گاو و گوساله پرورش گاو شیری جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 67181 590 197694 1563 264875 2153 فارس

 139۸های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران



  ۴51 کشاورزی و منابع طبیعی

 

رأس بود  که  12776۴های صنعتی فعال استان ، تعداد گاو و گوساله در گاوداری139۸در سال 

. از این تعداد گاو و گوساله، یافته استدرصد افزایش 5/21، به میزان 1395نسبت به سال 

درصد( و مابقی گاو  2/13رأس گاو دورگه ) 16۸2۸درصد(،  ۴/۸5رأس گاو اصیل ) 1۰911۴

 9/۸(. همچنین سهم استان فارس از تعداد گاو و گوساله اصیل کشور، 7اند ) نمودار بومی بود 

های صنعتی فعال درصد بود  است. گفتنی است سهم تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداری

تغییر نیافته لیکن سهم تعداد گاو و  1395در مقایسه با  139۸استان نسبت به کشور در سال 

 (. 1۴گوساله دورگ و بومی کاهش و سهم تعداد گاو و گوساله اصیل افزایش یافته است )جدول 

 

 1398 -های صنعتی فعال استانگاو و گوساله موجود در گاوداری -7نمودار

 

 

 1398های صنعتی فعال استان برحسب ن اد: گاوداریدرتعدادگاو و گوساله موجود -14 جدول

 شرح
 گاو و گوسالهتعداد 

 بومی دورگه اصیل جمع

 1822 16828 109114 127764 فارس

 113446 401882 1229358 1748554 کشور

 6/1 1/4 9/8 3/7 )درصد( 98در سال  سهم استان از کشور

 6/4 5/6 8/7 3/7 )درصد( 95در سال  ورسهم استان از کش

 139۸های صنعتی کشور، نتایج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ایران
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 های صنعتیمرغداری -3-3

 1226، تعداد 1397گذار در سال های گوشتی و تخمبر اساس نتایج آمارگیری از مرغداری

واحد آن  ۴۰1واحد آن فعال و  ۸25ه مرغداری پرورش مرغ گوشتی در استان وجود داشته ک

درصد  6های پرورش مرغ گوشتی استان در مقایسه با کشور غیرفعال بود  است. سهم مرغداری

 بود  است )رتبه چهارم کشور(. 

واحد آن فعال  61گذار در استان وجود داشته که مرغداری پرورش مرغ تخم 65همچنین تعداد  

درصد بود   7/3گذار استان در مقایسه با کشور ش مرغ تخمهای پروربود  است. سهم مرغداری

بهبود یافته است. استان دارای رتبه هشتم در  139۴تا  13۸۸است که این سهم نسبت به دور  

 (.15تعداد این نوع مرغداری در سطح کشور بود  است )جدول 
 

 1391-97های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: مرغداری -15جدول 

 1397 1396 1394 1393 1391 شرح/ سال

 گوشتی

 کل

 1226 1226 1039 1039 1038 استان

 20520 20520 18093 18093 18097 کشور

 0/6 0/6 7/5 7/5 7/5 سهم

 فعال

 825 844 536 594 704 استان

 15322 15447 12573 12934 14356 کشور

 4/5 5/5 2/4 6/4 9/4 سهم

 غیرفعال

 401 382 503 445 334 استان

 5198 5072 5520 5159 3741 کشور

 7/7 5/7 1/9 6/8 9/8 سهم

 گذارتخم

 کل

 65 65 30 30 32 استان

 1746 1746 1402 1402 1350 کشور

 7/3 7/3 1/2 1/2 3/2 سهم

 فعال

 61 56 23 23 30 استان

 1352 1344 1140 1133 1133 کشور

 5/4 2/4 0/2 0/2 6/2 سهم

 غیرفعال
 4 9 7 7 2 استان

 394 402 262 269 217 کشور



  ۴53 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 1397 1396 1394 1393 1391 شرح/ سال

 0/1 2/2 7/2 6/2 9/0 سهم
 1397گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتایج سرشماری از مرغداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 
 است. شد  ارائه 16، در جدول های مختلفسالاستان درصنعتیهایمرغداریهایوضعیت سالن

 
 های استانهای مرغداریتعداد، مساحت و ظرفیت سالن -16جدول 

 1397 1394 1391 1390 شرح/ سال

 گوشتی

 2613 1313 1542 1481 تعداد سالن

 2796003 1337731 1459324 1246433 مساحت )مترمربع(

 30319 14942 15499 12853 ظرفیت )هزار قطعه(

 گذارتخم

 179 88 144 124 تعداد سالن

 - - _ _ مساحت

 4228 2370 2644 2514 ظرفیت )هزار قطعه(
 1397گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتایج سرشماری از مرغداری -مأخذ: مرکز آمار ایران

 

 تولیدات دام و طیور -3-4

 1۸۸1۸۰تن و  6233۰میزان تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان به ترتیب  139۸در سال 

یافته است. میزان درصد افزایش ۸/27درصد و  ۴/3تن بود  که نسبت به سال قبل به ترتیب 

 (. 17است )جدولیافتهدرصد افزایش7/3قبل به سالکه نسبتتن بود  633۴۰۰تولیدشیراستان نیز 

 

 (تن )  1393-98تولیدات دام و طیور استان:  -17جدول 

عنوان 

 شاخص
1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 درصد تغییرات

97-98 

گوشت 

 قرمز
6۰22۰ 6119۰ 616۰۰ 61۴۰۰ 6۰26۰ 6233۰ ۴/3 

 ۸/27 1۸۸1۸۰ 1۴72۰۰ 1۴11۰۰ 1273۰۰ 136۸۰۰ 15۴26۰ گوشت مرغ

 7/3 633۴۰۰ 61۰5۴۰ 5۸67۰۰ 5566۰۰ 5257۰۰ 5۰۸57۰ شیر
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عنوان 

 شاخص
1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 درصد تغییرات

97-98 

 ۰/5۸ 11775 7۴51 6236 52۰۰ 5292 5۰53 عسل

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، 

 

، رتبه دوم در تولید گوشت قرمز، رتبه چهارم در تولید شیر و رتبه 139۸استان فارس در سال 

 (.1۸ششم در تولید گوشت مرغ کشور را به خود اختصاص داد  است )جدول 

 

 1396-98رتبه تولیدات دام و طیور استان:  -18جدول 

 1398 1397 1396 عنوان شاخص

 2 2 2 تولید گوشت قرمز

 6 5 5 ید گوشت مرغتول

 4 4 4 تولید شیر
 139أخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، م

 

 پـرورش زنبورعسل -3-4-1

ها و وجود انواع گل وهواآبقابلیت اقلیم سرزمین فارس به دلیل گستردگی، مناسب بودن  

گیاهان در پرورش زنبورعسل اهمیت زیادی داشته و سهم استان از تولید عسل کشور 

کندو )بومی و  112۴19۸، برابر 139۸باشد. کندوهای موجود استان در سال یش میافزاقابل

تن بود  است. نسبت تعداد کندو و میزان تولید عسل استان  11775مدرن( و میزان تولید عسل 

، استان 139۸(. در سال 19درصد بود  است )جدول  5/1۰و  1۰/6در مقایسه با کشور به ترتیب 

 در کشور، در رتبه سوم قرار گرفته که نسبت به سال قبل تغییر نیافته است.از لحاظ تولید عسل 

 

 1394-98وضعیت واحدهای تولید عسل به تفكیک کشور و استان:  -19جدول 

 شرح
 تن()میزان تولید عسل  تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 5292 - - 577162 575799 1363 1394فارس 

 77393 - - 6693937 6431624 262313 کشور



  ۴55 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 شرح
 تن()میزان تولید عسل  تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 8/6  6/8  درصد(سهم )

 5200 - - 623637 623208 429 1395فارس 

 81400 - - 7456694 7151386 305308 کشور

 4/6  8/4  درصد(سهم )

 6200 - - 668347 667936 411 1396فارس 

 88240 - - 7605493 7312767 292726 کشور

 7  8/8  سهم )درصد(

 7451 - - 809133 808118 1015 1397فارس 

 90495   8434808 8113128 321680 کشور

 2/8  6/9  سهم )درصد(

 11775 - - 1124198 1123756 442 1398فارس 

 112500 - - 10638469 10294914 343555 کشور

 5/10  6/10  سهم )درصد(

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
 

 پرورش آبزیان -2 -4 -3

 1۸7هکتار و  169مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی با مساحت  1355، استان دارای 139۸ل در سا

هکتار بود  است. تعداد مزارع پرورش ماهیان  26/3مزرعه پرورش ماهیان سرد آبی با مساحت 

 2/6درصد از مزارع کشور و تعداد مزارع پرورش ماهیان سرد آبی استان،  7/۴گرم آبی استان، 

 (.2۰کشور را به خود اختصاص داد  است )جدول  درصد از مزارع

 

 1393-98تعداد و مساحت مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی:  -20جدول 

 شرح
 سرد آبی گرم آبی

 هكتار()مساحت باب(تعداد ) هكتار(مساحت ) باب(تعداد )

 2/14 60 105 859 1393فارس 

 1/225 1595 50852 16254 کشور
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 شرح
 سرد آبی گرم آبی

 هكتار()مساحت باب(تعداد ) هكتار(مساحت ) باب(تعداد )

 3/6 8/3 2/0 3/5 درصد(سهم )

 7/14 56 129 987 1394فارس 

 4/237 1776 51314 17193 کشور

 2/6 1/3 2/0 7/5 درصد(سهم )

 9/18 119 123 941 1395فارس 

 6/597 6136 53685 18382 کشور

 1/3 9/1 2/0 1/5 درصد(سهم )

 6/21 161 139 1156 1396فارس 

 7/610 6550 50416 17931 کشور

 3/5 2/5 0/3 6/4 سهم) درصد(

 5/17 119 9/133 1306 1397فارس 

 9/614 6506 5/50350 17739 کشور

 8/2 8/1 3/0 4/7 سهم) درصد(

 3/26 187 169 1355 1398فارس 

 2/677 7113 54219 18302 کشور

 9/3 6/2 3/0 4/7 سهم) درصد(
 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

های داخلی به تفکیک استان و کشور و ید آبزیان در آبوضعیت میزان تول 21در جدول  

، سهم 139۸شد  است. در سال  ارایه 139۸تا  1393های سهم استان در تولید کشور طی سال

 درصد بود  که نسبت به سال قبل تغییر نیافته است. 2استان از تولید آبزیان در مقایسه با کشور، 

 

 تن 1393-98های داخلی به تفكیک استان و کشور: میزان تولید آبزیان در آب -21جدول 

 جمع سایر منابع آبی سرد آبی گرم آبی شرح

 9242 0 304 8237 700 1393فارس 

 371717 22545 51666 126515 170991 کشور

 5/2  سهم

 10335 0 570 8500 1265 1394فارس 



  ۴57 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 جمع سایر منابع آبی سرد آبی گرم آبی شرح

 401548 20351 55430 140632 185135 کشور

 5/2  سهم

 9653 0 204 8535 914 1395فارس 

 459521 29100 61391 165787 203242 کشور

 1/2  سهم

 9990 0 515 8540 935 1396فارس 

 477268 46433 64382 167830 198623 کشور

 2/1  سهم

 9951 0 550 8303 1098 1397فارس 

 489205 61996 63587 173384 190238 کشور

 0/2  سهم

 10601 0 693 8528 1380 1398فارس 

 526730 58572 69404 182601 216153 کشور

 0/2  سهم
 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 ها و گیاهان زینتیگل -4

 51/۸هکتار شامل  55۸/۴کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در استان،  139۸در سال  

ه نسبت به سال قبل به میزان هکتار مساحت فضای باز بود  ک 5۰6/6ها و هکتار مساحت گلخانه

 6/۸، سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی در استان 139۸یافته است. در سال درصد افزایش 3

درصد از کل سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی کشور را به خود اختصاص داد  که نسبت به 

 (.22است )جدول  سال قبل، اندکی کاهش یافته

 
 هكتار                  1393- 98یاهان زینتی استان:سطح زیر کشت گل و گ -22جدول 

 کل سطح زیر کشت مساحت فضای باز مساحت کل گلخانه شرح

 1/344 320 1/24 (1393فارس )

 4/6193 3/3971 1/2222 کشور

 5/5 1/8 1/1 درصد(سهم )
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 کل سطح زیر کشت مساحت فضای باز مساحت کل گلخانه شرح

 359 4/331 6/27 (1394فارس )

 5/6329 8/4064 7/2264 کشور

 6/5 1/8 2/1 درصد(سهم )

 9/371 4/331 5/40 (1395فارس )

 4/6586 3/4175 1/2411 کشور

 6/5 9/7 7/1 درصد(سهم )

 494/7 460/8 33/9 (1396فارس )

 6979/3 4509/6 2469/7 کشور

 7/1 10/2 1/4 سهم)درصد(

 1/542 5/490 6/51 (1397فارس )

 6/7821 5/5152 2669 کشور

 9/6 5/9 9/1 سهم)درصد(

 4/558 6/506 8/51 (1398فارس )

 6/8193 3/5090 3/3103 کشور

 8/6 9/9 7/1 سهم)درصد(

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

هکتار و میزان تولید آن  5۸7، سطح زیر کشت محصوالت گلخانه ای در استان 139۸در سال 

د بود  و درص 1/۸تن بود  است. سهم استان از تولید محصوالت گلخانه ای کشور،  5/5171۸

 (23ه خود اختصاص داد  است )جدول رتبه ششم کشور را ب

 

 1398سطح زیر کشت و تولید محصوالت گلخانه ای استان و کشور در سال  -23جدول 

 میزان تولید )تن( سطح زیر کشت )هكتار( شرح

 5/51718 587 فارس 

 8/2805714 15676 کشور

 8/1 7/3 سهم )درصد(

 6 6 رتبه در کشور
 139۸ذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال مأخ



  ۴59 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 39۰۰هکتار و میزان تولید آن  1۰۰5، سطح زیر کشت زعفران در استان 139۸در سال  

درصد افزایش یافته است.  2/1۸درصد و  9/19کیلوگرم بود  که نسبت به سال قبل به ترتیب 

به خود اختصاص داد   درصد بود  و رتبه پنجم کشور را  ۰/9سهم استان از تولید زعفران کشور،

 (.2۴که نسبت به سال قبل )رتبه ششم(، بهبود یافته است )جدول 

 

 98-1393وضعیت تولید زعفران استان و کشور:  -24جدول 

 شرح
 سطح زیر کشت

 )هكتار(

 میزان تولید

 )کیلوگرم(

 عملكرد

 )کیلوگرم در هكتار(

 2/3 1587 529 (1393فارس )

 2/3 280323 87930 کشور

 - 6/0 6/0 درصد(سهم )

 10 6 6 رتبه در کشور

 1/3 1597 578 (1394فارس )

 8/3 351691 95118 کشور

 - 4/0 6/0 سهم )درصد(

 13 6 6 رتبه در کشور

 5 3100 679 (1395فارس )

 - 336000 105269 کشور

 - 9/0 6/0 سهم )درصد(

 6 6 6 رتبه در کشور

 4/3 3100 721 (1396) فارس

 - 376230 108086/4 کشور

 - 0/8 0/6 سهم )درصد(

 8 6 6 رتبه در کشور

 7/4 3300 5/838 (1397) فارس

 6/3 404500 2/113938 کشور

 - 8/0 7/0 سهم )درصد(
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 شرح
 سطح زیر کشت

 )هكتار(

 میزان تولید

 )کیلوگرم(

 عملكرد

 )کیلوگرم در هكتار(

 8 6 6 رتبه در کشور

 7/4 9/3 1005 (1398) فارس

 3/3229 1/439 5/120223 کشور

 - 9/0 8/0 سهم )درصد(

 9 5 6 رتبه در کشور

 139۸نامه کشاورزی کشور، سال مأخذ: آمار

 

 های کشاورزینهاده -5

 خدمات حمایتی کشاورزی – 5-1

تن شامل کودهای ازته،  17762۰میزان فروش انواع کود شیمیایی در استان  139۸در سال  

درصد( مربوط به کودهای ازته بود  است. میزان  7/۸2فسفاته و پتاسه بود  که بخش عمد  آن )

 (.25لیتر  علف کش بود  است)جدول  1۰6۰در استان نیز شامل فروش انواع سموم 

 

 لیتر-تن    1398مقدار فروش انواع کود شیمیایی و سموم در استان در سال  -25جدول 

 سال
 سموم کودهای شیمیایی

 علف کش ها جمع پتاسه فسفاته ازته

1397 130755 15453 5190 15398 1360 

1398 146833 22725 8062 177620 1060 

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 آالتماشین -5-2

دستگا   331۰و  3۰۴33، موجودی تراکتور و کمباین غالت در استان به ترتیب، 139۸در سال  

درصد و  7/5بود  است. سهم موجودی تراکتور و کمباین غالت در استان در مقایسه با کشور، 

 (.26جدول ) استدرصد بود   ۸/17



  ۴61 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 دستگاه               1393-98آالت و ادوات کشاورزی استان: موجودی ماشین - 26جدول 

 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات کاشت کمباین تراکتور 

 19944 33781 14502 3255 28572 (1393فارس )

 360097 267453 127968 15050 447974 کشور

 5/5 6/12 3/11 6/21 4/6 سهم

 10069 27517 14917 3550 29235 (1394فارس )

 356696 261184 132001 16038 471289 کشور

 8/2 5/10 3/11 1/21 2/6 سهم

 19696 26747 13729 3621 29843 (1395فارس )

 377593 271011 138710 16878 476884 کشور

 2/5 9/9 9/9 4/21 2/6 سهم

 19128 18319 13656 3653 30467 (1396فارس)

 382236 283223 151806 17688 481696 کشور

 5 6/5 9 20/7 6/3 سهم

 18215 19072 13635 3532 30384 (1397فارس)

 397001 298115 162853 18127 521618 کشور

 6/4 4/6 4/8 5/19 8/5 سهم

 17953 19519 13699 3310 30433 (1398فارس)

 407667 308969 172989 18583 534466 کشور

 4/4 3/6 9/7 8/17 7/5 سهم

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 ها و مراتعجنگل -6

ها و مراتع وجود دارد که ارزش اقتصادی های متعدد و متنوعی از جنگلدر استان فارس گونه 

توجه است. جلوگیری از بیابانی شدن اقلیم فارس، تأثیرات این منابع در ابعاد مختلف، وسیع و قابل

اندازهای طبیعی جهت جذب گردشگر، منابع تولید علوفه، رونق وا، ایجاد چشموهمطلوب بر آب

دهند  اقتصادی زندگی عشایری و روستایی، جلوگیری از فرسایش خاک و ... همگی نشان

منابع طبیعی تجدید شوند  کشور  باشند.های فراوان و تأثیر این منابع در اقتصاد استان میقابلیت

بیابانی  هایمدیریتی شامل جنگل، مرتع و پدید  هایر  برداری و نظامبه هایبه لحاظ سیستم
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های استان بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار مساحت جنگل 139۸می باشد. در سال 

درصد  1/13هکتار ) 2/222953۸هکتار و با احتساب بیشه زار و درختچه زار  221۸925/2

ال قبل تغییر نیافته است. سرانه جنگل در استان کشور( بود  که نسبت به س هایمساحت جنگل

هکتاری هر  2/۰هکتار بود  که با توجه به گزارش آمارنامه کشاورزی کشور مبنی بر سهم  ۴/۰

ایرانی از جنگل، سرانه جنگل در استان از سرانه کشور باالتر می باشد. گفتنی است سرانه جهانی 

ید کشور در سرانه جنگل می باشد. مساحت کل هکتار بود  که نشان دهند  فقر شد ۸/۰جنگل 

هکتار آن را  577۰6درصد مساحت مراتع کشور( بود  که  6/۸هکتار ) 73199۸7مراتع استان 

اند. هکتار را مراتع فقیر تشکیل داد  5527۰۰۴هکتار مراتع متوسط و  1735276مراتع خوب، 

 (.27شور را شامل می شود )جدول ک هایدرصد بیابان 2بیابانی استان نیز  هایمساحت پدید 

 
 1396-98های استان فارس: ها، مراتع و بیابانمساحت جنگل -27جدول 

 شرح
 مساحت )هكتار(

1396 1397 1398 

جنگل)بدون احتساب بیشه زار و درختچه 

 زار(
2/2218925 

2/2218925 2/2218925 

 2/2229538 2/2229538 2/2229538 جنگل)با احتساب بیشه زار و درختچه زار(

 1/7319987 1/7319987 1/7319987 کل مراتع

 3/57706 3/57706 3/57706 مراتع خوب

 1/1735276 1/1735276 1/1735276 مراتع متوسط

 8/5527004 8/5527004 8/5527004 مراتع فقیر

 8/669724 8/669724 8/669724 بیابانی هایپدیده
 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

هکتار     جنگل  51هکتار شامل  ۴26کاری در استان جنگل هایعملکرد طرح 139۸در سال 

هزار اصله نهال بود  است. موارد دیگر  535هکتار توسعه فضای سبز و تولید  375کاری دولتی و 

هکتار نگهداری و توسعه ذخیر   177جنگلی و  هایهکتار احداث و توسعه پارک 553نیز شامل 



  ۴63 کشاورزی و منابع طبیعی

 

افزایش  9۸جنگل کاری استان در سال  هایجنگلی بود  است. در مجموع عملکرد طرح یهاگا 

 (.2۸)جدول  چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشته است

 
 کاری در استان                                            هكتارجنگل هایعملكرد طرح -28جدول  

 سال

 

 جنگل کاری

 تولید نهال

 )هزاراصله(

داث و اح

توسعه 

 هایپارک

 جنگلی

توسعه ذخیره     

 هایگاه

 جنگلی
 خصوصی دولتی

توسعه 

 فضای سبز
 جمع

1396 4/16 0 442 458 210 0 43 

1397 7/4 0 180 7/184 71 15 19 

1398 51 0 375 426 535 553 177 

 139۸مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال  

 

زدایی، های روان و بیابانداری و تثبیت شنحفاظت آبخیزها، مرتعشد  در زمینه های انجامفعالیت

 شد  است.ارائه   31و  3۰، 29در جداول  139۸تا  1393های طی سال

 
 1393-98 شده درزمینه حفاظت آبخیزها:های انجامفعالیت -29جدول 

 سال

احداث سدهای 

خشكه چین و 

 مترمكعب() ونیگاب

 احداث بانكت

 )کیلومتر(

 پتینگ

 )کیلومتر(

کاری مثمر و نهال

 هكتار() رمثمریغ

حفاظت و 

قرق مراتع 

 )هكتار(

1393 33671 344 0 151 26130 

1394 36857 0 0 53 53000 

1395 0 0 0 0 63000 

1396 0 0 0 0 630000 

1397 0 0 0 0 32129 

1398 132885 0 0 0 0 
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 ت آبخیزهاشده درزمینه حفاظهای انجامفعالیت -29ادامه جدول 

 سال

سكوبندی 

دار اراضی شیب

 )هكتار(

بذرکاری و 

 هكتار(بذرپاشی)

علوفه کاری 

 )هكتار(

حوضچه تغذیه 

 مصنوعی)مترمكعب(

پخش 

 سیالب

 (مترمكعب)

1393 0 1505 0 129225 0 

1394 0 684 0 237892 0 

1395 0 0 0 0 0 

1396 0 20 0 194600 0 

1397 0 9592 0 0 0 

1398 0 0 0 311279 0 

 
 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت – 29ادامه جدول 

 سال
سیل بند و سیل 

 برگردان )مترمكعب(
بند خاکی 
 )مترمكعب(

اصالح شخم 
 )هكتار(

آبیاری و مراقبت 
 )هكتار(

مطالعه 
پروژه 
 )مورد(

1393 100420 68263 0 755 10 

1394 0 0 0 133 13 

1395 0 0 0 0 0 

1396 74320 0 0 150 13 

1397 169897 94250 0 220 0 

1398 0 790536 0 0 0 

 1398سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:

 
 1393 -98 داری و اصالح مراتع:شده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت-30جدول 

 سال
کاری و بوته

 نهال )هكتار(تولید

کپه کاری و کشت 

 (مستقیم )هكتار

 کودپاشی

 )هكتار(

یره نزوالت ذخ

 آسمانی )هكتار(

 آبشخوراحداث

 )دستگاه(

1393 125 1827 6304 1013 2 

1394 0 669 0 370 0 

1395 0 951 0 385 0 

1396 0 1058 0 403 0 

1397 0 622 0 182 0 

1398 0 4943 0 66 4 



  ۴65 کشاورزی و منابع طبیعی

 

 داری و اصالح مراتعشده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت -30ادامه جدول 

 (هكتار)  ممیزی و تنسیق مراتع (حلقه) چاه مالداریحفر  سال

1393 0 130000 

1394 0 6000 

1395 0 24000 

1396 0 20000 

1397 0 15000 

1398 0 95000 

 1398مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 
 1393-98 زدایی:های روان و بیابانشده درزمینه تثبیت شنهای انجامفعالیت-31جدول 

 سال
 ه طرحتهی

 (هكتار)

تولید نهال 

هزار )  گلدانی

 (اصله

 کارینهال

 هكتار()

بذرکاری و 

 هكتار() بذرپاشی

حفاظت و قرق 

 )هكتار(

1393 0 160 700 160 3500 

1394 0 60 355 0 3950 

1395 0 80 20 0 4000 

1396 0 212 909 150 132 

1397  40 0 0 1000 

1398  550 550 0 3100 

 1398آماری استان، سال  مأخذ: سالنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  ۴67 محیط زیست

 
 

 زیستمحیط 
 

المللی، چهار زیست و بر مبنای استانداردهای بینبر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط

وحش و آثار شد ، پناهگا  حیاتپارک ملی، مناطق حفاظتهای با نامی حفاظتی در کشور عرصه

زیست فارس، تا پایان ار  کل حفاظت محیطبر اساس گزارش اد .است شد طبیعی ملی تعریف

 2قطرویه(،  -بختگان -پارک ملی )بمو 3منطقه شامل  27 در مجموعدر استان  139۸سال 

شد  )ارژن و پریشان، هرمود، بهرام ی حفاظتمنطقه 7 و (و در  باغ وحش )بختگانپناهگا  حیات

 وجود داشته است.گور، میان جنگل، تنگ بستانک، ماله گاله و آبشار مارگون( 

ی دیگر منطقه 2۰های خاص جانوری، مالحظه از گونهقابل عالو  بر این به دلیل وجود جمعیت

زیست فارس ممنوع تحت مدیریت و حفاظت ادار  کل حفاظت محیط عنوان مناطق شکار نیز به

 وا، پادنا، در  باغممنوع مهارلو، کو  گرم، کو  ه توان به مناطق شکارقرار دارند که از آن جمله می

درصد از مساحت استان  ۴/2۰کرد. در مجموع مناطق چهار گانه و شکار ممنوع،  بصیران اشار  و

نسبت به سال قبل  139۸را به خود اختصاص داد  اند. همچنین تعداد مناطق یاد شد  در سال 

 (.2و  1تغییر نیافته است )جداول 

 
 زیست استانداره کل حفاظت محیطتعداد و مساحت مناطق تحت پوشش ا -1جدول 

 شرح

1395 1396 1397 1398 

 تعداد
مساحت 

 )هكتار(
 تعداد

مساحت 

 )هكتار(
 تعداد

مساحت 

 )هكتار(
 تعداد

مساحت 

 )هكتار(

 2533192 32 2533192 32 2502640 31 2504118 31 جمع

 263113 3 263113 3 254935 3 255835 3 پارک ملی

 180823 2 180823 2 153873 1 153873 1 پناهگاه حیات وحش

 755295 7 755295 7 759871 7 760449 7 مناطق حفاظت شده

 1333961 20 1333961 20 1333961 20 1333961 20 مناطق شكار ممنوع

 زیست استان فارسمأخذ: ادار  کل حفاظت محیط
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 1398فهرست مناطق چهارگانه و شكارممنوع استان فارس در سال  -2جدول 

 منطقهنام 
وسعت 

 )هكتار(
 موقعیت

درصد نسبت به 

 مساحت استان

 کیلومتری شیراز 20 47750 پارک ملی بمو

 کیلومتری استهبان 40 183548 پارک ملی بختگان 12/2

 کیلومتری نی ریز 50 31815 پارک ملی قطرویه

 کیلومتری استهبان 40 153873 پناهگاه حیات وحش بختگان
46/1 

 کیلومتری بوانات 90 33676 دره باغ پناهگاه حیات وحش

 کیلومتری نیریز 50 372028 منطقه حفاظت شده بهرام گور

08/6 

 کیلومتری الر 55 206554 منطقه حفاظت شده هرمد الرستان

 کیلومتری سپیدان 30 3138 منطقه حفاظت شده آبشار مارگون

 کیلومتری فسا 25 53273 منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا

نطقه حفاظت شده ارژن و م

 پریشان
56713 

کیلومتری  60و  20

 کازرون

 کیلومتری مرودشت 60 15301 منطقه حفاظت شده تنگ بستانک

 کیلومتری شیراز 10 48288 منطقه حفاظت شده مله گاله

 66/9 - 1199231 مناطق چهارگانه تحت مدیریت

 کیلومتری اقلید 20 76000 منطقه شكار ممنوع بصیران

74/10 

 کیلومتری بوانات 90 144000 منطقه شكار ممنوع دره باغ

 کیلومتری داراب 70 109000 منطقه شكار ممنوع چاه نفت

 کیلومتری ممسنی 80 87221 منطقه شكار ممنوع کوه دراء

 کیلومتری جهرم 40 54264 منطقه شكار ممنوع کوه گرم

منطقه شكار ممنوع کوهستان 

 داراب
 لومتری دارابکی 90 94230

 کیلومتری فیروز آباد 10 51334 منطقه شكار ممنوع پادنا

منطقه شكار ممنوع کوه سیاه 

 ارسنجان
 کیومتری ارسنجان 15 32830

 کیلومتری فیروز آباد 60 54453 منطقه شكار ممنوع داالن فراشبند

 کیلومتری شیراز 20 33650 منطقه شكار ممنوع مهارلو



  ۴69 محیط زیست

 

 زیست استان فارسمأخذ: ادار  کل حفاظت محیط

 

 در ادامه شرح مختصری از برخی مناطق مهم چهارگانه استان به شرح زیر ارایه می گردد.

 متری فسا کیلو 20 29940 وع خرمنكوه فسامنطقه شكار ممن

منطقه شكار ممنوع توت سیاه 

 بوانات
 کیلومتری بوانات 30 18380

 کیلومتری داراب 80 90874 منطقه شكار ممنوع مزایجان

منطقه شكار ممنوع مل بلند 

 فیروزآباد
 کیلومتری فیروز اباد 70 15703

منطقه شكار ممنوع کوه هوا و 

 تنگخور المرد
 کیلومتری المرد 80 129658

منطقه شكار ممنوع روشن کوه 

 (توجردی)
 کیلو متری بوانات 100 31129

 شیراز کیلومتری 40 5295 منطقه شكار ممنوع آق جلو

 کیلومتری ارسنجان 30 47000 منطقه شكار ممنوع کوه خم

 کیلومتری خنج 10 62000 منطقه شكار ممنوع بناب

 کیلومتری پاسارگاد 20 167000 کوه خرسیمنطقه شكار ممنوع 

 4/20 - 2533192 مجموع
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 پارک ملی بمو

 ۴۸۰۰۰ با وسعتیراز کیلومتری شمال شرقی شهر ش 3۰پارک ملی بمو در شمال استان و در 

 .گردد می تقسیم غربی و شرقی بخش دو به اصفهان -شیراز جاد  وسیله به و دارد قرار هکتار

 سالیانه بارندگی متوسط باشد.می زمستانه سرد با بارندگی خشک نیمه اقلیم پارک ملی بمو دارای

 سالیانه متوسط دمای همچنین و لیمترمی 9/392برابر  شیراز، یعنی منطقه معرف اصلی ایستگا  در

 پستاندار، گونه 32 تعداد در پارک ملی بمو  . است سانتی گراد درجه 9/17 برابر یاد شد  ایستگا 

 پارک، های. درمیان کو است شد  شناسایی دوزیست گونه 3و خزند  گونه 19 پرند ، گونه 91

جهی از آهو مشاهد  می شود. تو قابل عیتجم آن ها از دریکی باریکی قراردارند که هایدشت

صخر  ای این پارک  هایپرتگا  ها قوچ ومیش زندگی می کنند و کو  هایدرتپه ماهورها ودامنه

 35۰بهنیز گیاهی موجود درپارک بمو  هایگونه   .پازن وحشی است و نیز زیستگا  مناسب بز

گونه از گیاهان  51جودی حدود می گیرند. اهمیت و تیر  گیاهی جای 5۸گونه می رسد که در

 یراز نظر حفظ ذخا ر توارثی آن دارد ویغنی بودن ذخا پارک ملی بمو نشان از انحصاری در

  داراست.ای را  ژنیتیکی جایگا  ویژ 

 

      
 



  ۴71 محیط زیست

 

 پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان

 153۸73تار و هک 1۸35۴۸پناهگا  حیات وحش بختگان با وسعت هریک به ترتیب  پارک ملی و

. تنوع زیستگاهی منطقه بختگان، موجب ایجاد قرار دارندکیلومتری غرب نی ریز  7۰در  هکتار

رد   گونه از ۴6تعداد  از میان حیات وحش مهر  دار. منطقه گردید  استاین  تنوع جانوری در

 وزیستان دررد  د گونه از 3رد  خزندگان و گونه از 36 ،گونه از رد  پرندگان 21۸ ،پستانداران

دیگر  هوبر  و و تیهو ،کبک مانند دشت زی پرندگان .زندگی می کنندبختگان پارک ملی 

 منطقه اند.این بز از حیوانات شاخص کوهستانی  میش وکل و قوچ وهمچنین  پرندگان آبزی و
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 پارک ملی قطرویهمنطقه حفاظت شده بهرام گور و 

شرق شهرستان نی ریز و در مرز د  بهرام گور در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت ش

 اً اساسهکتار،  ۴۰۴۰۰۰قرار گرفته و مجموعاً با مساحتی در حدود کرمان  فارس و هایاستان

زیستگا  متنوعی برای  ،خشک یاقلیمداشتن  این منطقه با ای نیمه صحرایی است.منطقه

ز آنها در کشور و قار  آسیا کمیاب باشد که تعدادی اهای متعددی از وحوش و گیاهان میگونه

وسیع و تپه ماهورهای متنوع موجب شد   هایمرتفع و دشت نسبتاً هایرشته کو  هستند. وجود

طبیعی مورد حفاظت قرار گیرند.  ه شکلاست که در طول سالیان گذشته وحوش این منطقه ب

یستگاهی توسط ادار  های حیات وحش و جمعیت آنها که عالو  بر وضعیت مطلوب زتعداد گونه

مناسب بود  که  فارس نیز تحت کنترل ونظارت ویژ  قرار دارد نسبتاً  کل حفاظت محیط زیست

 محسوب گردد. استانژنتیکی جانوری و گیاهی  منبع ذخیر  مهمبه عنوان  دتوانمی

 

 



  ۴73 محیط زیست
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 منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان

و در شصت کیلومتری غرب شیراز قرار دارد و  های زاگرسدر بخش جنوبی رشته کو این منطقه 

خوزستان و بوشهر از کنار آن می گذرد. در شمال این  هایرا  مهم ارتباطی فارس به استان

در بلند ترین ارتفاعات  .اندکازرون واقع شد   شهرستانمنطقه روستای دشت ارژن و در غرب آن، 

 ،دریا ( متر ارتفاع از سطح 29۰۰برفی با ی چا  ی ارژن و پریشان ) قلهکر گا  زیستذخیر 

ع شد  و ودرختان سرو کوهی به صورت پراکند  رویید  اند. کمی پایین تر از قله، جنگل بلوط شر

های اطراف تاالب ترین بخش منطقه دشتی منطقه را پوشاند  است. کم ارتفاعبخش عمد 

ب در آن در گذشته کنار بود  و امروز  ی غالکه گونه است (از سطح دریاارتفاع متر  ۸۰۰)پریشان 

 .نمی خورد جز در مناطقی محدود، اثری از آن به چشم

می باشد.  ، تاالب ارژن و زیستگا  میان کتلسه زیستگا  مهم این منطقه شامل تاالب پریشان

شامل پلنگ، گوزن زرد ایرانی و خرس قهو  ای  پستاندارن موجود در منطقه هایمهمترین گونه

. ارتفاعات مرکزی منطقه پوشید  از درختان استکم نظیر  نیز پوشش گیاهی منطقه شد.می با

گرمسیری نظیر کنار و  هایبه گونه بلوط بود  که به تدریج به سمت جنوب منطقه جای خود را

ارژن و در زیر اشکوب انواع گون، درمنه و  هاینخل می دهد. اشکوب میانی شامل درختچه

      رد.وجود داگرامینه ها 

 

 
 

 



  ۴75 محیط زیست

 

  جنگل فسا منطقه حفاظت شده میان

-کیلومتری جاد  شیراز 9۰در   هکتار 53273منطقه حفاظت شد  میان جنگل فسا با وسعت 

در محدود  سیاسی  پهنه. تمامی این است واقع گردید  فسا و در شمال غربی شهرستان فسا

. در است گونه گیاهی 325غ بر پوشش گیاهی منطقه بسیار غنی و بال استان فارس قرار دارد.

گونه از آنها در ردیف گیاهان انحصاری هستند که یک گونه از  ۴1 ،ی شد یمیان گیاهان شناسا

  آنها در معرض خطر و بقیه در ردیف عناصر کم خطر یا به اصطالح بومی با پراکندگی وسیع 

ک بانک ژن گیاهی قوی گونه انحصاری در این منطقه حکایت از ی چنین تعدادمی باشند. وجود 

پستانداران )مثل کل و بز،  هایی از رد هایز اهمیت است. گونهیحانیز تنوع زیستی منطقه  .دارد

گراز( و پرندگان )مثل انواع بازهای شکاری چون شاهین، بحری و و قوچ و میش، گرگ، روبا 

 ،مهمیزدار هایک پشتباالبان، کالغ نوک سرخ، باقرقر  شکم سیا  و هوبر ( و خزندگان )مثل ال

 .انواع مارمولک، سوسمار و مارها( و دوزیستان در این منطقه زندگی می کنند
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 منطقه حفاظت شده هرمد الرستان

 در کیلومتری شرق الرستان و ۴۰ در هکتار 2۰655۴منطقه حفاظت شد  هرمد الرستان باوسعت 

گرفته است. وضعیت آب  مزگان قرارهر استان فارس و دو و میانزاگرس  هایجنوب رشته کو 

باتوجه به  .به صورت سیالبی است بارندگی درآن بسیارکم و بود  ووهوای منطقه گرم وخشک 

 انواع پستانداران شامل کل و است.زیاد آن توپوگرافی این منطقه، تنوع جانوری  تنوع اقلیمی و

   خارپشت مشاهد   و ربه وحشیمیش الرستان، کفتار، روبا  معمولی، شغال، انواع گ بز، قوچ و

  ،چکاوک شامل هوبر ، کبوتر، قمری، و پرندگان منطقه نیز غنی بود  هایتنوع گونه. می گردد

مختلف و  هایانواع مارمولک در انداز شامل . خزندگان منطقه هرمد نیز می باشدتیهو  کبک و

 .می باشدانواع مار به تعداد زیاد 

 

  
 

تنک  هایجنوبی منطقه جنگل هایدشت تپه ها و در است. چشمگیر نیزنوع گیاهی منطقه ت

پراکند  دراین منطقه رشد  استبرق به طورو  درختانی نظیر کنار، کهور وآکاسیا دید  می شود 

سرو کوهی یافت می  درختان بنه، زیتون و بادام کوهی و هایها، درختچه در دامنه کو  .کرد  اند

  .دمی رویناین منطقه به صورت پراکند  درنیز پامچال  ونارشیطان گز، ا مانندگیاهانی  .شوند



  ۴77 محیط زیست

 

  منطقه حفاظت شده ماله گاله

شرق منطقه  هکتار درغرب استان فارس و در ۴۸2۸۸منطقه حفاظت شد  ماله گاله با وسعت 

کیلومتری شیراز قرارگرفته است. این منطقه دارای پوشش  1۰در و پریشان  حفاظت شد  ارژن و

وشش گیاهی نسبتاً خوبی بود  و از پو آخرین حد رویش بلوط در زاگرس ( عمدتاً بلوط)جنگلی 

 هایجنگل     شاخص منطقه سنجاب ایرانی است که زیستگا  آن جانوری گونه  .برخوردار است

بلوط و زیر خاک کردن آنها در زادآوری درختان  هایاین جانور با جمع آوری دانه بلوط می باشد.

 مهمی ایفا می کند.بلوط نقش 
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