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 پیشگفتار

رسانی به در راستای اطالع استانی زيرو برنامه تيريمدسازمان يکی از وظايف مهم و اساسی 
ريزی و مطالعات، تهیه گزارش اقتصادی، اجتماعی و اندرکاران برنامهمسئولین، محققین و دست

های مختلف اقتصادی، باشد. در اين گزارش، روند عملکرد بخشساالنه استان میفرهنگی 
اجتماعی مورد ارزيابی  –های کالن اقتصادی وسیله شاخصاجتماعی و فرهنگی استان، به

در گزارش های دولتی از اهمیت خاصی قرارگرفته است. همچنین بررسی روند عملکرد دستگاه
گردد تا شناخت و آشنايی اين گزارش در استان موجب می تهیهباشد. حاضر برخوردار می

ای مستند و مسئولین و کارشناسان از وضعیت استان آنان را ترغیب نمايد، با استفاده از مجموعه
موجود، با درک و بینش  دستاوردهایهای گذشته و بهنگام، ضمن اطالع از نتايج فعالیت

 ريزی نمايند.های آتی را برنامهآمده و فعالیتتری بر مسائل و مشکالت استان فائق مناسب
، شامل دو بخش عمده 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس در سال 

وضعیت کالن اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وضعیت استان در امور اجتماعی، زيربنايی و 
ها و چگونگی پیوند بین باشد. بديهی است پرداختن به شناخت وضعیت کالن استانتولیدی می

های الزم ای بوده و همبستگیريزی منطقههای مهم و اساسی در امر برنامهها، از شاخصبخش
 آورد.را بین مناطق و کشور به وجود می

صورت سری زمانی آورده شود تا االمکان آمارها بهدر اين گزارش سعی شده است، حتی
های ملی برای يش يابد. عالوه بر آن بعضاً از شاخصها افزاگیری و تحلیل آنقابلیت نتیجه

 شده است.ارزيابی استان در سطح ملی استفاده
گیری از گزارش حاضر، نقاط قوت استان تقويت و نقاط ضعف برطرف امید است با بهره

نظران محترم، موجبات ارتقاء و های کارشناسان و صاحبگرديده و استفاده از نظرات و پیشنهاد
 های آتی فراهم آورد.کیفی گزارش را در سال بهبود

ها، نهادهای انقالبی، همکاران محترم گروه ها، شرکتهای دولتی، سازماناز کلیه دستگاه
که با در اختیار قرار دادن آمار و سازمان آمار  معاونت هایآمارهای ثبتی، فرابری و پرورش داده

جناب آقای نمايم. همچنین از اند، تشکر مینموده اطالعات الزم زمینه تهیه اين گزارش را فراهم
که مسئولیت هماهنگی و نظارت بر تهیه اين  بودجه و برنامههماهنگی  سلحشوری معاون محترم

های مختلف گزارش، کننده بخشاند و نیز از کارشناسان محترم تهیهدار بودهگزارش را عهده
 آيد.تقدير و تشکر به عمل می

 ساسان تاجگردون
 فارساستان ی زيرو برنامه تيريمدرئیس سازمان 
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 اسـتانآشـنایی مقـدماتی با 
 موقعیت جغرافیایی و سیاسی -1

دقیقه عرض شمالی از  4۲درجه و  31دقیقه تا  1درجه و  ۲۷استان فارس در جنوب غربی بین 

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

های بوشهر و کهگیلويه ب به استانهای اصفهان و يزد، از غراست. اين استان از شمال به استان

 شود.و بويراحمد، از جنوب به استان هرمزگان و از شرق به استان کرمان، محدود می

 

 هاها و آبادیها، دهستانتعداد شهرستان -2

 84شهرستان،  ۲9، استان فارس دارای 1396بر اساس آخرين تقسیمات کشوری در پايان سال 

های موجود در استان، بوده است. در سال يادشده، تعداد آبادیدهستان  ۲05شهر و  10۲بخش، 

آبادی  4۲۲4درصد( دارای سکنه و  6/49آبادی ) 415۲آبادی بوده است که از اين تعداد،  83۷6

 باشد.درصد(، خالی از سکنه می 4/50)

 

 مسـاحت -3

د از مساحت کل درص 5/۷کیلومترمربع،  1۲۲608بر ، استان فارس با مساحتی بالغ1396در سال 

های کشور در جايگاه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است و از اين حیث در بین استان

ترين و شهرستان رستم کیلومترمربع، وسیع 1414۲قرار دارد. شهرستان الرستان با وسعتی معادل 

د. گردنترين شهرستان استان، محسوب میکیلومترمربع، کم وسعت 1030با وسعتی معادل 

کیلومترمربع ازلحاظ وسعت، بعد از  6049شهرستان شیراز، مرکز استان با مساحتی معادل 

کیلومترمربع(  6560کیلومترمربع( و داراب ) ۷146کیلومترمربع(، اقلید ) 10۷8۷ريز )الرستان، نی

 (.1در رتبه پنجم قرار دارد )جدول 
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 1396وری سال های استان بر اساس تقسیمات کشمساحت شهرستان-1جدول 

 شرح
 شهرستان 

 مرکز شهرستان
 مساحت

 )کیلومترمربع(
 سهم از کل

 درصد()استان 
 تعداد
 بخش

 تعداد
 شهر

 تعداد
 دهستان

 ۲05 10۲ 84 100 1۲۲608 - کل استان

 5 5 1 4.6 5646 آباده آباده

 3 1 1 1.۲ 1439 ارسنجان ارسنجان

 3 3 ۲ 1.6 1994 استهبان استهبان

 8 4 3 5.8 ۷146 اقلید اقلید

 ۷ 4 3 3.8 469۷ بوانات بوانات

 4 ۲ ۲ 1.4 16۷3 سعادت شهر پاسارگاد

 1۲ 5 4 4.۷ 5۷3۷ جهرم جهرم

 5 ۲ ۲ 1.3 1593 خرامه خرامه

 3 ۲ ۲ ۲.۲ ۲۷0۲ صفاشهر خرمبید

 4 1 ۲ 3.6 4415 خنج خنج

 1۲ 4 4 5.4 6560 داراب داراب

 4 ۲ ۲ 0.8 1030 مصیری رستم

 5 3 ۲ 3.۷ 4581 آبادجیحا دشتزرين

 8 3 3 ۲.3 ۲839 اردکان سپیدان

 4 ۲ ۲ 1.4 1۷08 سروستان سروستان

 1۲ 6 3 4.9 6049 شیراز شیراز

 4 3 ۲ 4.0 4856 فراشبند فراشبند

 8 6 4 3.4 419۷ فسا فسا

 5 ۲ ۲ ۲.9 3559 فیروزآباد فیروزآباد

 5 5 ۲ ۲.8 3395 قیر قیر و کارزين

 14 6 6 3.3 4064 کازرون کازرون

 4 1 ۲ 0.9 1083 کوار کوار

 4 1 ۲ 1.5 1815 گراش گراش

 13 8 6 11.5 1414۲ الر الرستان

 8 4 4 3.۲ 3915 المرد المرد

 15 5 5 3.0 3656 مرودشت مرودشت

 9 3 3 4.6 5601 نورآباد ممسنی

 8 5 4 1.4 1۷۲9 مهر مهر
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 1396وری سال های استان بر اساس تقسیمات کشمساحت شهرستان-1جدول 

 شرح
 شهرستان 

 مرکز شهرستان
 مساحت

 )کیلومترمربع(
 سهم از کل

 درصد()استان 
 تعداد
 بخش

 تعداد
 شهر

 تعداد
 دهستان

 9 4 4 8.8 10۷8۷ ريزنی ريزنی

 ری استان فارس، آمامأخذ: سالنامه 

 وهوااقلیم، آب -4

فارس در نواحی جنوبی استان فارس با توجه به وسعت زياد، وضعیت توپوگرافی، نزديکی به خلیج

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

های باشد و در قسمتو گرم میخشک جنوب غربی تا جنوب شرقی استان دارای اقلیم نیمه

 تر جنوبی و جنوب شرقی، اقلیم گرم و خشک وجود دارد.پست

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

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

ترين باشد که جزو پربارانای بحری میصورت مديترانهاعات، اقلیم بهشمال غربی در ارتف

 شوند.های استان محسوب میبخش

ترين منطقه ناحیه شمال شرقی که وسعت اين ناحیه از دو ناحیه ديگر کمتر است و کم باران

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

گراد بوده است. میزان دما در درجه سانتی ۷/18گین دمای مرکز استان، ، میان1396در سال 

گراد درجه سانتی 41که حداکثر مطلق درجه حرارت طوریهای مختلف سال متفاوت بوده، بهماه

 شده است.ماه، گزارشگراد در بهمندرجه سانتی -6در تیرماه و حداقل مطلق درجه حرارت 

، نوسانات زيادی داشته است. 1396های مختلف سال ر ماهمیزان بارندگی مرکز استان د

متر( بوده میلی 4/58بیشترين میزان بارندگی مرکز استان در سال يادشده مربوط به ماه فروردين )

های خرداد، متر بارندگی داشته است و در ماهمیلی 8/168است. در سال فوق، مرکز استان، جمعاً، 

 (.۲قد بارش بوده است )جدول تیر، مرداد، شهريور و مهر فا
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 1396وضعیت جوی مرکز استان برحسب ماه در سال -2جدول 

 ماه
 بارندگی ماهانه (گراددرجه سانتی)دمای هوا 

 متوسط حداقل مطلق حداکثر مطلق (مترمیلی)

 8/168 ۷/18 -6 41 کل سال

 4/58 1/1۷ 5/4 ۲/3۲ فروردين

 ۲/19 4/۲۲ 10 35 ارديبهشت

 0 5/۲۷ ۲/11 40 خرداد

 0 ۷/۲9 4/1۷ 41 تیر

 0 9/۲8 6/16 4/39 مرداد

 0 3/۲5 4/11 4/36 شهريور

 0 1/۲1 8/۷ ۲/33 مهر

 3/16 ۷/14 0 ۲9 آبان

 30 8/8 -6/3 4/۲1 آذر

 9/5 3/8 -6/4 4/۲3 دی

 ۲/1 5/۷ -6 6/۲5 بهمن

 8/3۷ ۷/1۲ 1 4/۲5 اسفند

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 پیشینه تاریخی -5

ها و ای که در سینه کوههای برجستهترين مراکز تمدن بشری است. نقشفارس يکی از کهن

ازتاريخ، آثار معماری بس زيبا و های پیشونگار در تپهشده، ظروف سفالی پرنقشها کندهصخره

ه اين تمدن های علمی، گواآمده در کاوشدستشگرف، صدها مسجد، برج و بارو و ساير آثار به

 کهن است.

ازتاريخ مربوط به حدود شش هزار سال قبل، نقش های صنايع ادوار پیشآثار هنری و نمونه

های فارس مربوط به چهار هزار سال پیش، تخت جمشید، برجسته دوران عیالمیان در کوهستان
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فرد آثار منحصربهپاسارگاد، آثار دوران هخامنشی در حدود قرن ششم قبل از میالد، برج نورآباد از 

های فارس پراکنده است، نشان از دوره اشکانیان و آثار دوران ساسانیان که در اغلب شهرستان

 پیشینه درخشان تمدن و فرهنگ اين منطقه دارد.

بر اساس مدارک موجود، پارس يکی از اقوام آريايی است که در قسمت جنوبی ايران سکونت 

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

صورت پرشیا در زبان انگلیسی و پرس و يا پرشین در زبان فرانسه و باکمی اختالف به گرديد و به

 گردد.های غیر ايرانی راه يافت. فارس معرف پارس است که امروز به اين استان اطالق میزبان

 

 مشـاهیر -6

رس در ادوار گوناگون، دانشمندان، سخنوران و نويسندگان بزرگی را در دامان محیط مساعد فا

روند. از شمار اين ها، میراث علمی و ادبی ايران بشمار میخود پرورانده است که آثار جاويدان آن

الدين توان به سعدی، حافظ، سیبويه، مالصدرا، منصور حالج، وصال شیرازی، قطببزرگان می

ريزی، مهدی حمیدی، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل، شیرازی، احمد نیشیرازی، فرصت 

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

 

 زبـان و مـذهب -7

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

ويش شیرازی، گويش شهرهای شمالی فارس، گويش های متداول در استان شامل گگويش

ترين زبان نزد اهالی اين استان باشند. زبان ترکی بعد از زبان فارسی رايجالری و گويش لری می

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

درصد از  6۷/99از ، بیش 1395بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

درصد  06/0باشند. حدود دهند که اکثريت آنان شیعه میجمعیت استان را مسلمانان تشکیل می

درصد را  09/0درصد مسیحیان و  1۲/0درصد زرتشتیان،  0۲/0از جمعیت فارس را کلیمیان، 

 اند.دهدرصد از جمعیت استان نیز مذهب خود را اظهار ننمو 04/0دهند. ساير اديان تشکیل می
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 جمعیت و نیروی انسانی
 جمعیت -1

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

هزينه تربیت و رشد کودکان و افزايش تحصیالت زنان موجب کاهش نرخ باروری جمعیت استان 

 های کشور است. همانند ديگر استان

ومیر يگر توسعه و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی منجر به کاهش مرگاز طرف د

های بین المللی، استانی مهاجر کودکان گرديده است. همچنین استان فارس با احتساب مهاجرت

فرست بوده است. خالص اين تحواّلت طی دوره مذکور، کاهش نرخ رشد متوسط جمعیت استان 

ذکور، ترکیب سنی جمعیت استان را نیز دگرگون کرده را موجب شده است. همچنین تحوالت م

است مهاجرت فزاينده روستائیان به شهرها نیز باعث افزايش ضريب شهرنشینی در استان گرديده 

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

 جمعیت استان و سهم آن در کشور -1-1

 381۷036، جمعیت اين استان معادل 13۷5سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال بر اساس 

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

نفر  43368۷8، جمعیت اين استان 1385بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

خ رشد متوسط سالیانه شده است. نردرصد از جمعیت کل کشور را شامل می 15/6بوده که 

 گردد.درصد محاسبه می ۲8/1معادل  13۷5-85استان طی دهه  جمعیت

نفر  4596658، جمعیت اين استان 1390بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

شده است. نرخ رشد متوسط سالیانه درصد از جمعیت کل کشور را شامل می 1۲/6بوده که 

گردد. بر اساس سرشماری درصد محاسبه می 1۷/1برابر  1385-90جمعیت استان طی دوره 

درصد از  0۷/6نفر بوده که  4851۲۷4، جمعیت اين استان 1395عمومی نفوس و مسکن سال 
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شده است. نرخ رشد متوسط سالیانه جمعیت استان طی دوره جمعیت کل کشور را شامل می

 درصد بوده است. 13/1 برابر 1385-95درصد و طی دهه  08/1برابر  1390-95ساله پنج

هزار  4909معادل  1396بینی مرکز آمار ايران، جمعیت استان فارس در سال بر اساس پیش

 هزار نفر بوده است. 810۷0نفر  و جمعیت کشور معادل 

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

ای که در سال يادشده در گونهرود بههای کم تراکم بشمار میفارس تقريباً در رديف استان

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

 نفر در کیلومترمربع بوده است. 40برابر  1396تراکم نسبی جمعیت در سال 

نفر در  6۷/3، 1385نفر در سال  ۲4/4به  13۷5نفر در سال  05/5بعد خانوار در استان از 

، بعد خانوار در کشور 1395يافته است. در سال کاهش 1395نفر در سال  3۷/3و  1390سال 

 1396بینی مرکز آمار ايران، بعد خانوار استان در سال نفر بوده است. بر اساس پیش 31/3معادل 

 نفر بوده است. 35/3معادل 
 

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

 عنوان
 کشور استان

 بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت

13۷5 

 84/4 1۲398۲35 600554۷۲ 05/5 ۷55۲۲9 381۷036 کل

 63/4 ۷9489۲5 36840۲3۷ 83/4 448۲۷۲ ۲163119 شهری

 ۲۲/5 4449310 ۲3۲15۲35 39/5 30695۷ 165391۷ روستايی

1385 

 03/4 1۷501۷۷1 ۷0495۷8۲ ۲4/4 10۲۲۷۲8 43368۷8 کل

 89/3 1۲405584 48۲59964 1۲/4 644180 ۲65۲94۷ شهری

 36/4 509618۷ ۲۲۲35818 45/4 3۷8548 1683931 روستايی

1390 

 55/3 ۲118564۷ ۷5149669 6۷/3 1۲51061 4596658 کل

 48/3 154۲۷848 53646661 6۲/3 858944 3106۷3۲ شهری

 ۷3/3 5۷5۷۷99 ۲1503008 80/3 39۲11۷ 14899۲6 روستايی

1395 

 31/3 ۲41۲9490 ۷99۲6۲۷0 3۷/3 1438۲51 4851۲۷4 کل

 ۲۷/3 180۷5۷8۷ 5914684۷ 34/3 1018۷84 34016۷5 شهری

 43/3 6053۷03 ۲0۷۷94۲3 46/3 41946۷ 1449599 روستايی

 1395و  1390، 1385، 13۷5های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال
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 تعداد جمعیت استان و کشور به تفكیک مناطق و جنس      واحد: نفر-2جدول 

 عنوان
 کشور استان

 روستايی شهری کل روستايی شهری کل

13۷5 

 ۲3۲3۷699 3681۷۷89 60055488 165391۷ ۲163119 381۷036 جمع

 11۷10136 188050۲3 30515159 835۲31 1105461 194069۲ مرد

 115۲۷563 1801۲۷66 ۲95403۲9 818686 105۷658 18۷6344 زن

1385 

 ۲۲۲35818 48۲59964 ۷0495۷8۲ 1683931 ۲65۲94۷ 43368۷8 جمع

 11۲899۲0 ۲45۷644۲ 3586636۲ 85۷061 134۷۷91 ۲۲0485۲ مرد

 10945898 ۲36835۲۲ 346۲94۲0 8۲68۷0 1305156 ۲13۲0۲6 زن

1390 

 ۲1503008 53646661 ۷5149669 14899۲6 3106۷3۲ 4596658 جمع

 1088۲031 ۲۷0۲3638 3۷905669 ۷53358 156۲556 ۲315914 مرد

 106۲09۷۷ ۲66۲30۲3 3۷۲44000 ۷36568 15441۷6 ۲۲80۷44 زن

1395 

 ۲0۷۷94۲3 5914684۷ ۷99۲6۲۷0 1449599 34016۷5 4851۲۷4 جمع

 1065۷0۲8 ۲9841414 4049844۲ ۷43۷31 1۷1۷5۲0 ۲461۲51 مرد

 101۲۲395 ۲9305433 394۲۷8۲8 ۷05868 1684155 ۲3900۲3 زن

 1395و  1390، 1385، 13۷5های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

 به تفكیک مناطق     واحد: هزار نفر بینی تعداد جمعیت و خانوار استان و کشورپیش -3جدول 

 عنوان
 کشور استان

 بعد خانوار خانوار معیتج بعد خانوار خانوار جمعیت

1396 

 ۲9/3 ۲46۷3 810۷0 35/3 1466 4909 کل

 ۲4/3 18598 60۲81 30/3 1050 3460 شهری

 4۲/3 60۷5 ۲0۷89 48/3 416 1449 روستايی

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

 و جنس      واحد: هزار نفربینی تعداد جمعیت استان و کشور به تفكیک مناطق پیش-4جدول 

 عنوان
 کشور استان

 روستايی شهری کل روستايی شهری کل

1396 

 ۲0۷89 60۲81 810۷0 1449 3460 4909 جمع

 10531 30518 41049 ۷34 1۷54 ۲488 مرد

 10۲58 ۲9۷64 400۲۲ ۷15 1۷06 ۲4۲1 زن

 مأخذ: مرکز آمار ايران، دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری
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 های سنینسبت جنسی، میزان شهرنشینی و ترکیب گروه -1-2

اند که نسبت به سال درصد جمعیت استان را مردان تشکیل داده ۷3/50برابر  1395در سال 

درصد جمعیت  6۷/50برابر  1395يافته است. در سال درصد(، اين نسبت کاهش 38/50)1390

 اند.کشور را مردان تشکیل داده

نفر مرد به ازای صد زن بوده است. اين  5/101برابر  1390سال  نسبت جنسی در استان در

، نسبت 1395يافته است. در سال نفر مرد به ازای صد زن افزايش 103به  1395شاخص در سال 

نفر مرد به ازای صد زن بوده است. بررسی فوق، تفاوت محسوسی را در  ۷/10۲جنسی در کشور، 

 سازد.ر نمیترکیب جنسی جمعیت استان و کشور آشکا

، 1395درصد در سال  1/۷0به  1390درصد در سال  6/6۷ضريب شهرنشینی استان از 

يافته است. مهاجرت روستائیان به شهرها و تبديل برخی از مناطق روستايی به شهر از افزايش

باشد. ازآنجاکه پديده شهرنشینی شتابان و داليل رشد ضريب شهرنشینی طی دوره مذکور می

مندی خاصی بوده است، پیامدهای ناخواسته بسیاری را موجب شده است. ازجمله ظامخارج از ن

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

درصد  5/۷0برابر  1396بینی مرکز آمار ايران، ضريب شهرنشینی استان در سال بر اساس پیش

 بوده است. 

 ۷4به  1395درصد بوده که در سال  4/۷1برابر  1390شهرنشینی کشور در سال ضريب 

 درصد افزايش يافته است.

 3/۲۲که اين شاخص از طوریيافته است. به، ضريب جوانی جمعیت افزايش1390-95طی دوره 

 يافته است.افزايش 1395درصد در سال  9/۲۲به  1390درصد در سال 

 15-64با افزايش ضريب جوانی جمعیت، از سهم جمعیت  زمانطی دوره موردبررسی هم

به  1390درصد در سال  1/۷۲شده است. میزان جمعیت اين گروه سنی از ساله استان کاسته

يافته است. تحوالت مذکور در ساختار سنی جمعیت، باعث ، کاهش1395درصد در سال  9/۷0

ساله  65ساله و جمعیت  0-14معیت ديگر نسبت جعبارتبه؛ افزايش نرخ وابستگی گرديده است
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درصد در انتهای دوره  41درصد در ابتدای دوره به  8/38ساله، از  15-64و بیشتر به جمعیت 

 رسیده است.

 عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان -1-3

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

باشد. طبیعی است هر کننده میزان زادوولد در يک جامعه مین باروری نیز از عوامل تعییندر سنی

يابد. نرخ چه نرخ باروری و تعداد زنان در سنین باروری زيادتر باشد، میزان زادوولد نیز افزايش می

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

ومیر است که میزان جمعیت را تحت ايط بهداشتی و پزشکی جامعه از عوامل اثرگذار بر مرگشر

 باشد.های جمعیتی مؤثر بر میزان جمعیت، مهاجرت میدهد. از ديگر پديدهتأثیر قرار می

 

 باروری زنان -1-3-1

ست. عوامل يافته ادهند که طی دو دهه اخیر میزان باروری در استان کاهشها نشان میبررسی

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

دختران تا سطوح باالی تحصیلی، ازدواج ديرهنگام آنان و هزينه باالی پرورش و نگهداری 

ايش شود. عالوه بر عوامل فوق، افزفرزندان از عوامل مؤثر در کاهش میزان باروری قلمداد می

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

 اند.میزان باروری مؤثر بوده

 6/1و به  1385نوزاد در سال  ۷/1به  13۷5نوزاد در سال  93/۲میزان باروری زنان استان از 

و رسیدن  1360عیت در دهه يافته است. با توجه به رشد فزاينده جمکاهش ،1390نوزاد در سال 

، نرخ باروری طی دوره مذکور اندکی 1390-95سن متولدين اين دهه به سن ازدواج در دوره 

رو افزايش مزبور به دلیل افزايش زنان در نوزاد رسیده است. از اين 8/1افزايش يافته و به رقم 

های می توان به سیاستسن باروری است نه افزايش فرزندآوری زنان و اين افزايش باروری را ن

 تشويقی افزايش جمعیت نسبت داد.
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 روند شاخص باروری زنان در استان فارس -5جدول 

 1395سال  1390سال  1385سال  13۷5سال  عنوان

 8/1 6/1 ۷/1 93/۲ شاخص باروری زنان

 1395 و 1390، 1385، 13۷5مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 

 

 قازدواج و طال -1-3-2

شده است. در اين مورد طالق در استان ثبت 9506مورد ازدواج و  365۲0، تعداد 1396در سال 

مورد(، کاهشی  4۲۷۷۷) 1395های صورت گرفته در استان نسبت به سال سال تعداد ازدواج

يافته است. درصد افزايش 8/1ها، درصد داشته است. همچنین تعداد طالق 6/14معادل 

، 1396مورد در سال  9506به  1395مورد در سال  9340ها در استان از د طالقديگر تعدابیانبه

صورت گوياتری نشان يافته است. شاخص ديگری که وضعیت ازدواج و طالق را بهافزايش

معادل  1395باشد. میزان اين شاخص در استان در سال دهد، نسبت طالق به ازدواج میمی

و وضعیت  استيافته درصد افزايش ۲6به رقم  1396ال درصد بوده که اين نسبت در س 8/۲1

ها در درصد ازدواج ۲6دهد که نشان می 1396دهد. اطالعات سال تری را نشان مینامناسب

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

برای  1396باشد. میزان اين شاخص در سال می برابر مناطق روستايی استان 3/1شهری، تقريباً 

درصد بوده است. مشکالت و  9/۲0و  8/۲6مناطق شهری و روستايی استان به ترتیب 

باشد های زندگی شهری نسبت به زندگی روستايی ازجمله عوامل بروز اين پديده میپیچیدگی

 (.6)جدول 
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 ایی استانشده در نقاط شهری و روستازدواج و طالق ثبت -6جدول 

 1396سال  1395سال  عنوان

 جمع استان

 365۲0 4۲۷۷۷ ازدواج

 9506 9340 طالق

 ۲6 8/۲1 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

 مناطق شهری

 31۷۲۲ 36۲48 ازدواج

 8501 8359 طالق

 8/۲6 1/۲3 درصد(ازدواج )نسبت طالق به 

مناطق 

 روستايی

 4۷98 65۲9 ازدواج

 1005 981 طالق

 9/۲0 15 درصد(ازدواج )سبت طالق به ن

 1396و  1395های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 شدهمیـزان متولدین ثبت -1-3-3

، نشان از کاهش متوسط 1365-96شده طی دوره زمانی بررسی روند زمانی تعداد متولدين ثبت

های نتیجه اعمال سیاست درصدی اين متغیر طی دوره مذکور دارد. اين روند، 9۷/1ساالنه 

کنترل موالید و عواملی از قبیل باال رفتن سن ازدواج، افزايش هزينه تربیت و رشد کودکان، 

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

 84۲19بر برا 1396شده در سال باشد. تعداد متولدين ثبتومیر نوزادان گرديده است، میمرگ

 (.۷درصدی برخوردار بوده است )جدول  6/3از کاهش  1395مورد بوده که نسبت به سال 
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 شده در استان فارسمتولدین ثبت -7جدول  

 متولدين پسر و دختر سال

1365 156139 

13۷5 ۷۲508 

13۷9 64104 

1380 65930 

1381 64630 

138۲ 681۲5 

1383 6601۷ 

1384 ۷۲091 

1385 ۷4698 

1386 ۷6096 

138۷ ۷۷0۷۷ 

1388 806۲۷ 

1389 81۷65 

1390 80848 

1391 8۲۷36 

139۲ 84586 

1393 8۷۲64 

1394 88۷90 

1395 8۷359 

1396 84۲19 

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

واقعه بوده که نسبت به سال  ۲۲318برابر  1396شده استان در سال ومیرهای ثبتتعداد مرگ

در  5/4ومیر استان برابر ، نرخ مرگ1396درصد داشته است. در سال  6/1، افزايشی معادل 1395

 (.8است )جدول  بدون تغییر مانده  1395هزار نفر جمعیت بوده که نسبت به سال 

 
 

 شده در استان فارسومیرهای ثبتتعداد مرگ-8جدول 

 1396 سال 1395سال  عنوان

 ۲۲318 ۲1959 (واقعه)ومیر تعداد مرگ

 5/4 5/4 (نفر در هزار)ومیر نرخ مرگ

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال  

 

 مهـاجرت -1-3-5

وانتقال سکونتی انسان از مکانی به مکان مهاجرت يک پديده جمعیت شناختی است که به نقل

هايی که شرايط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نشود. مردم غالباً از سرزمیديگر مربوط می

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

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

، 1365تا  1345های است. اين استان طی سالوانتقاالت جمعیتی بوده نوسانات زيادی در نقل

به استانی مهاجر فرست  13۷5-85و  1365-۷5استانی مهاجرپذير بوده ولی در دو دهه 

 شده است.تبديل

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

اند که ود شغل ازجمله عواملی بودهسالی، کمبود آب و کمبويژه صنايع بزرگ، خشکصنايع به

 باعث شده خالص مهاجرت در استان، منفی گردد.

های مهاجر فرست کشور بوده است اما با افزايش از استان 1345استان فارس پیش از سال 

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

در ادامه افزايش  1365تا  1355های شود. در فاصله سالی ديده میاستان تغییرات چشمگیر
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های خدماتی استان و همچنین جنگ تحمیلی، مهاجرپذيری آن ادامه يافته است. در دهه توان

به خاطر خاتمه جنگ و برگشتن تعداد زيادی از مهاجران جنگی به موطن خود و  13۷5تا  1365

های صنعتی و خدماتی، اين استان مهاجر فرست يش توانهمچنین عدم توجه کافی درروند افزا

 شده است.

گونه که در تداوم داشته است. همان 13۷5-85روند مهاجر فرستی استان همچنان در دهه 

 9استان کشور مهاجر فرست و نسبت به  ۲1گردد استان فارس نسبت به ( مشاهده می۷جدول )

هايی همچون ايالم، بوشهر و کهگیلويه و تاناستان مهاجرپذير بوده است. حتی نسبت به اس

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

 همچون دهه پیشین استانی مهاجر فرست بوده است. 13۷5-85دهه 

آمار مهاجرت خارجی )های نظر از مهاجرت، استان فارس صرف1385-90ساله طی دوره پنج

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

استان کشور،  ۲۲باشد.(، استانی مهاجرپذير بوده است. استان فارس نسبت به موجود نمی

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

هر، زنجان، سمنان، يزد، قزوين و خراسان جنوبی، مهاجر فرست و نسبت به گیالن، ايالم، بوش

 (.9جدول های کشور، مهاجرپذير بوده است)مابقی استان

، استانی خارجیهای نظر از مهاجرت، استان فارس صرف1390-95ساله طی دوره پنج

 13سبت به استان کشور، مهاجرفرست و ن 1۷مهاجرفرست بوده است. استان فارس نسبت به 

 (.10جدول استان، مهاجرپذير بوده است)

 

 1375-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -9جدول 

 استان
مهاجران 

واردشده به 
 استان فارس

شده از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هانسبت به ساير استان

 مهاجر فرست -541 ۲39۷ 1856 مرکزی

 مهاجر فرست -666 ۲941 ۲۲۷5 گیالن

 مهاجر فرست -4۲1 ۲548 ۲1۲۷ مازندران
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 1375-85شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -9جدول 

 استان
مهاجران 

واردشده به 
 استان فارس

شده از مهاجران خارج
 استان فارس

خالص 
 مهاجرت

وضعیت استان فارس 
 هانسبت به ساير استان

 مهاجر فرست -188 3۲49 3061 آذربايجان شرقی

 مهاجر فرست -154 1811 165۷ آذربايجان غربی

 مهاجرپذير 1۷8 1940 ۲118 کرمانشاه

 مهاجرپذير 4030 1۷394 ۲14۲4 خوزستان

 مهاجرپذير ۲3۲ 8۷64 8996 کرمان

 مهاجر فرست -163۲ 54۲5 3۷93 خراسان رضوی

 مهاجر فرست -6889 ۲۲0۲5 15136 اصفهان

 مهاجرپذير 1545 43۷4 5919 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذير 505 819 13۲4 کردستان

 مهاجرپذير 834 ۲064 ۲898 همدان

 مهاجر فرست -11۷۷ 3۲1۲ ۲035 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذير 101۲ 16۲۷ ۲639 لرستان

 مهاجر فرست -153 65۲ 499 ايالم

 مهاجر فرست -118 1۲135 1۲01۷ کهگیلويه و بويراحمد

 مهاجر فرست -4801 ۲8961 ۲4160 بوشهر

 مهاجر فرست -4۲1 ۷۲۷ 306 زنجان

 مهاجر فرست -۷36 1048 31۲ سمنان

 مهاجر فرست -3848 10۷16 6868 يزد

 مهاجر فرست -3888 ۲۲04۷ 18159 هرمزگان

 مهاجر فرست -1443۲ 36008 ۲15۷6 تهران

 مهاجر فرست -1۲9 83۷ ۷08 اردبیل

 مهاجر فرست -661 ۲4۷1 1810 قم

 مهاجر فرست -368 96۷ 599 قزوين

 مهاجر فرست -۷55 13۷3 618 گلستان

 مهاجرپذير 136 44۷ 583 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -338 560 ۲۲۲ خراسان جنوبی

 - - - ۲44۲0 خارج از کشور

 - - - ۲3۲۷ اظهارنشده

 1385مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 1385-90شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -10جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

فارس وضعیت استان 

 هانسبت به ساير استان

 مهاجرپذير 81 6۲9 ۷10 مرکزی

 مهاجر فرست -89 ۷۷6 68۷ گیالن

 مهاجرپذير 141 ۷۲۲ 863 مازندران

 مهاجرپذير 530 59۲ 11۲۲ آذربايجان شرقی

 مهاجرپذير 105 484 589 آذربايجان غربی

 مهاجرپذير ۲۷6 699 9۷5 کرمانشاه

 ذيرمهاجرپ 6343 3۲83 96۲6 خوزستان

 مهاجرپذير 406 3333 3۷39 کرمان

 مهاجرپذير 3۷3 1431 1804 خراسان رضوی

 مهاجرپذير 15۲5 56۷۷ ۷۲0۲ اصفهان

 مهاجرپذير ۲130 160۲ 3۷3۲ سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذير ۲10 3۷9 589 کردستان

 مهاجرپذير 690 5۲3 1۲13 همدان

 مهاجرپذير 56۷ 509 10۷6 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذير 31۷ ۷15 103۲ ستانلر

 مهاجر فرست -63 3۲5 ۲6۲ ايالم

 مهاجرپذير ۲060 ۲645 4۷05 کهگیلويه و بويراحمد

 مهاجر فرست -۲694 1۲0۲4 9330 بوشهر

 مهاجر فرست -۲3 189 166 زنجان

 مهاجر فرست -13۷ 395 ۲58 سمنان

 مهاجر فرست -1099 3548 ۲449 يزد

 مهاجرپذير ۲1۲5 69۲4 9049 هرمزگان

 مهاجرپذير ۲5۷۷ 56۲0 819۷ تهران

 مهاجرپذير ۲51 9۷3 1۲۲4 البرز
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 1385-90شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -10جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

خالص 

 مهاجرت

فارس وضعیت استان 

 هانسبت به ساير استان

 مهاجرپذير 111 181 ۲9۲ اردبیل

 مهاجرپذير ۲00 9۲0 11۲0 قم

 مهاجر فرست -6 ۲45 ۲39 قزوين

 مهاجرپذير ۲۲ 404 4۲6 گلستان

 مهاجرپذير 4 198 ۲0۲ خراسان شمالی

 تمهاجر فرس -6۷ 359 ۲9۲ خراسان جنوبی

 - - - 93۲4 خارج از کشور

 - - - 30۲88 اظهارنشده

 1390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1390-95شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -11جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

ص خال

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 هانسبت به ساير استان

 مهاجرپذير 11 ۷85 ۷96 مرکزی

 مهاجر فرست -۲۷5 955 680 گیالن

 مهاجر فرست -۲10 1053 843 مازندران

 مهاجرپذير ۲۷8 545 8۲3 آذربايجان شرقی

 مهاجرپذير ۲۲ 486 508 آذربايجان غربی

 مهاجرپذير 108 698 806 کرمانشاه

 مهاجرپذير 5۲45 44۷9 9۷۲4 نخوزستا

 مهاجر فرست -۷8 3463 3385 کرمان

 مهاجر فرست -3۷6 ۲0۲۲ 1646 خراسان رضوی
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 1390-95شده و خالص مهاجرت در استان طی دوره مهاجران واردشده و خارج -11جدول 

 استان

مهاجران 

واردشده به 

 استان فارس

شده از مهاجران خارج

 استان فارس

ص خال

 مهاجرت

وضعیت استان فارس 

 هانسبت به ساير استان

 مهاجر فرست -16۲۲ 8036 6414 اصفهان

 مهاجرپذير 60 ۲051 ۲111 سیستان و بلوچستان

 مهاجرپذير 98 49۲ 590 کردستان

 مهاجرپذير 3۷8 89۷ 1۲۷5 همدان

 مهاجرپذير 84۲ 619 1461 چهارمحال و بختیاری

 مهاجرپذير 510 646 1156 لرستان

 مهاجرپذير 1۲ ۲1۷ ۲۲9 ايالم

 مهاجرپذير ۲۲95 5۲36 ۷531 کهگیلويه و بويراحمد

 مهاجر فرست -548۷ 16014 105۲۷ بوشهر

 مهاجر فرست -61 ۲33 1۷۲ زنجان

 مهاجر فرست -۷۲9 961 ۲3۲ سمنان

 مهاجر فرست -5694 855۲ ۲858 يزد

 مهاجر فرست -6906 154۷۲ 8566 هرمزگان

 مهاجر فرست -5۷16 1۲۷34 ۷018 تهران

 مهاجر فرست -11۷8 ۲158 980 البرز

 مهاجرپذير 109 18۲ ۲91 اردبیل

 مهاجر فرست -1418 ۲51۲ 1094 قم

 مهاجر فرست -5۷ ۲98 ۲41 قزوين

 مهاجر فرست -13 36۲ 349 گلستان

 جر فرستمها -60 ۲44 184 خراسان شمالی

 مهاجر فرست -۲۷۷ 53۲ ۲55 خراسان جنوبی

 - - - ۷113 خارج از کشور

 - - - 48۲ اظهارنشده

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 جمعیت عشایری استان -1-4

ترين ايل عشايری استان، ايل باشد، بزرگاستان فارس، يکی از مناطق مهم عشايری ايران می

های دره شوری، کشکولی بزرگ، کشکولی ن ايل دارای شش طايفه بانامقشقايی است. اي

 باشد.تیره می 30۷کوچک، شش بلوکی، فارسیمدان و عمله و 

های دومین گروه عشاير استان، ايل خمسه است. اين ايل از تجمع پنج ايل مختلف به نام

ير استان، ايل ممسنی با گرفته است. سومین گروه عشاعرب، اينانلو، بهارلو، نفر و باصری شکل

باشد. عالوه بر اين سه گروه، طوايف مستقل و های بکش، جاويد، رستم و دشمن زياری میطايفه

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

نفر  13۲۲49نفر جمعیت قشالق و  14۷۷90، شامل 138۷جمعیت عشايری استان در سال 

خانوار يیالقی را در برداشته است. در  ۲4۷۲0خانوار قشالقی و  ۲۷۲۷9عیت يیالق بوده که جم

برند. بعد از اقلید درصد( بسر می 0۷/۲۲دوره يیالق بیشترين جمعیت عشاير در شهرستان اقلید )

درصد(، فیروزآباد  ۷3/8درصد(، بوانات ) 68/10درصد(، سپیدان ) 63/18های شیراز )شهرستان

درصد( به  05/3درصد( و پاسارگاد ) 61/5درصد(، مرودشت ) 38/۷درصد(، ممسنی ) 6۲/8)

باشند. شهرستان استهبان در دوره ترتیب دارای باالترين سهم جمعیت عشاير در دوره يیالق می

 يیالق، جمعیت عشايری ندارد.

درصد( ساکن  53/۲3در دوره قشالق بیشترين جمعیت عشاير در شهرستان ممسنی )

درصد دومین شهرستان ازلحاظ  5۲/13باشند. سپس شهرستان فراشبند با سهمی معادل می

درصد( و  ۲6/1۲های کازرون )دو شهرستان، شهرستان ازاينپس باشد.جمعیت عشاير قشالق می

اند. شهرستان آباده دادهدرصد( بیشترين جمعیت عشاير را در دوره قشالق در خود جای 31/۷الر )

 (1۲جدول )ق، جمعیت عشايری ندارد. در دوره قشال
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های ییالق و تعداد خانوارها و میزان جمعیت عشایری به تفكیک شهرستان در دوره-12جدول 

 1387سال  -قشالق

 شرح
 

 شهرستان

 دوره قشالق دوره يیالق

 خانوار
 جمعیت

 (نفر)
درصد سهم 

 جمعیت
 خانوار

 جمعیت
 (نفر)

درصد سهم 
 جمعیت

 100 14۷۷90 ۲۷۲۷9 100 13۲۲49 ۲4۷۲0 کل استان

 0 0 0 50/1 198۲ 3۷4 آباده

 09/1 1605 33۲ 69/0 915 183 ارسنجان

 14/1 169۲ 34۷ 0 0 0 استهبان

 04/0 56 13 0۷/۲۲ ۲919۲ 5586 اقلید

 16/0 ۲3۲ 51 ۷3/8 1154۷ ۲۲64 بوانات

 ۲۲/0 3۲4 59 05/3 403۲ 80۷ پاسارگاد

 81/5 8591 1۷19 15/1 15۲0 ۲95 جهرم

 4۲/0 6۲5 134 69/۲ 3564 ۷9۷ خرم بید

 03/5 ۷439 1389 0۲/0 ۲4 5 خنج

 ۲/4 6۲05 1180 31/1 1۷3۷ 3۲1 داراب

 8۲/۲ 4163 ۷0۷ 90/1 ۲508 381 دشتزرين

 84/0 1۲40 ۲۲6 68/10 141۲6 ۲503 سپیدان

 58/0 851 163 88/0 1159 ۲۲4 سروستان

 19/4 6198 118۷ 63/18 ۲4638 4633 شیراز

 ۲4/۲ 3310 6۷۷ 6۷/1 ۲۲06 4۲9 فسا

 5۲/13 199۷9 3۷3۲ 19/0 ۲46 50 فراشبند

 ۲1/5 ۷۷00 138۷ 6۲/8 1139۷ ۲00۷ فیروزآباد

 1۷/6 9113 1688 ۲5/0 3۲8 59 قیر و کارزين

 ۲6/1۲ 181۲۲ 3340 09/1 1444 ۲89 کازرون

 31/۷ 1080۷ ۲083 18/1 1554 ۲8۲ الر

 1 148۲ ۲۷3 50/0 663 103 المرد

 65/0 95۷ ۲13 61/5 ۷413 1454 مرودشت

 ۲5/0 36۷ 68 0 0 0 مهر

 53/۲3 34۷۷8 5909 38/۷ 9۷59 16۲0 ممسنی

 3۲/1 1954 40۲ ۲۲/0 ۲95 54 ريزنی

 138۷مأخذ: سرشماری اجتماعی، اقتصادی عشاير کوچنده 
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 های نیروی انسانیاشتغال، بیكاری و شاخص -2

بیشتر استان که همان جمعیت در سن کار است، معادل ساله و ، جمعیت ده1390در سال 

نفر آن فعال  14۷۷۷39بوده است. از اين تعداد،  (درصد کل جمعیت استان 9/84)نفر  3903834

درصد  8/3۷باشند. بر اين اساس، نرخ فعالیت استان در سال يادشده برابر و بقیه غیرفعال می

 درصد بوده است. 1/39و برای مناطق روستايی، درصد  3/3۷بوده، اين نرخ برای مناطق شهری، 

اند. بر اين اساس، نفر آن بیکار بوده ۲49556در سال مذکور از کل جمعیت فعال استان معادل 

درصد و برای  ۷/1۷درصد بوده، اين نرخ برای مناطق شهری،  9/16نرخ بیکاری در استان، 

 .(13جدول )درصد بوده است  ۲/15مناطق روستايی، 

 

 1390های نیروی انسانی در سال شاخص-13 جدول

 مناطق شهری کل استان عنوان
مناطق روستايی و 

 غیر ساکن

 1۲380۲8 ۲665806 3903834 ساله و بیشترجمعیت ده

 1/83 8/85 9/84 ساله و بیشتردرصد جمعیت ده

 483۷15 9940۲4 14۷۷۷39 جمعیت فعال

 1/39 3/3۷ 8/3۷ (درصد)نرخ فعالیت 

 4100۷4 818109 1۲۲8183 غلینتعداد شا

 8/84 3/8۲ 1/83 (درصد)نرخ اشتغال 

 ۷3641 1۷5915 ۲49556 تعداد بیکاران

 ۲/15 ۷/1۷ 9/16 (درصد)نرخ بیکاری 

 1390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سال 

 

ساله و بیشتر استان که همان جمعیت در سن کار است، معادل ، جمعیت ده1395در سال 

نفر آن فعال  16۷6453بوده است. از اين تعداد،  (درصد کل جمعیت استان 9/83)نفر  40۷111۷

درصد  ۲/41باشند. بر اين اساس، نرخ فعالیت استان در سال يادشده برابر و بقیه غیرفعال می

 درصد بوده است. 8/4۲درصد و برای مناطق روستايی،  5/40بوده، اين نرخ برای مناطق شهری، 
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اند. بر اين اساس، نفر آن بیکار بوده 19853۷ر از کل جمعیت فعال استان معادل در سال مذکو

درصد و برای  4/1۲درصد بوده، اين نرخ برای مناطق شهری  8/11نرخ بیکاری در استان، 

 .(14جدول )درصد بوده است  5/10مناطق روستايی 

دهد نسانی نشان میهای نیروی ادر خصوص شاخص 1395و  1390مقايسه نتايج دو سرشماری 

درصد مشارکت نیروی کار در استان افزايش و نرخ بیکاری کاهش يافته  1390-95که طی دوره 

 است.

 

 1395های نیروی انسانی در سال شاخص-14جدول 

 مناطق شهری کل استان عنوان
مناطق روستايی و 

 غیر ساکن

 1189461 ۲881656 40۷111۷ ساله و بیشترجمعیت ده

 1/8۲ ۷/84 9/83 ساله و بیشترده درصد جمعیت

 5096۲۲ 1166831 16۷6453 جمعیت فعال

 8/4۲ 5/40 ۲/41 (درصد)نرخ فعالیت 

 456333 10۲1583 14۷۷916 تعداد شاغلین

 5/89 6/8۷ ۲/88 (درصد)نرخ اشتغال 

 53۲89 145۲48 19853۷ تعداد بیکاران

 5/10 4/1۲ 8/11 (درصد)نرخ بیکاری 

 1395عمومی نفوس و مسکن، سال مأخذ: سرشماری 

 

، تغییرات بسیار ناچیزی را 1390-95های اقتصادی در دوره بررسی ترکیب اشتغال برحسب بخش

های اقتصادی ديگر ترکیب اشتغال در بخشعبارتبه؛ سازددر ساختار اقتصادی استان، آشکار می

 (.15جدول ساله مذکور تقريباً ثابت مانده است )استان در دوره پنج
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 1395و  1390های های اقتصادی طی دورهسهم شاغلین استان در بخش-15جدول 

 های اقتصادیبخش
 *(درصد)سهم شاغلین 

 1395سال  1390سال 

 9/۲۲ ۷/۲1 کشاورزی

 6/۲۷ ۲/۲5 صنعت و معدن

 5/49 1/53 خدمات

 های اظهار نشده در بخش خدمات منظور شده است.*فعالیت

 1395 و 1390های مومی نفوس و مسکن سالمأخذ: سرشماری ع

 

 

ساله و مرکز آمار ايران، از کل جمعیت ده 1396بر اساس نتايج طرح آمارگیری نیروی کار سال 

درصد( غیر فعال بوده  5/59درصد آن از لحاظ اقتصادی فعال و بقیه ) 5/40بیشتر استان فارس، 

تصادی برای مناطق شهری و روستايی استان اند. در سال مذکور، نرخ فعالیت يا نرخ مشارکت اق

درصد بوده است  ۲/15و  4/65درصد و برای مردان و زنان به ترتیب  4۲و  9/39به ترتیب 

 (.16)جدول 

بررسی فوق، حکايت از ناهمگن بودن ترکیب جنسی جمعیت فعال استان  دارد و شکاف زيادی 

سازد. هر چند به طور کلی زنان جامعة ما  بین نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان را نمايان می

نقش اساسی در تربیت فرزندان و مديريت منزل را به عهده دارند، اما امروزه میزان مشارکت زنان 

 .های مهم توسعه انسانی محسوب می گردددر فعالیت های اقتصادی به عنوان يکی از شاخص
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بر حسب وضع فعالیت و  1396سال  ساله و بیشتر در 10توزیع نسبی جمعیت  -16جدول 

 جنس در نقاط شهری و روستایی )درصد(

 شرح
جمعیت ده ساله و 

 بیشتر

جمعیت غیر فعال از  جمعیت فعال از نظر اقتصادی

 بیکار شاغل جمع نظر اقتصادی

 59/5 4/4 36/1 40/5 100 کل استان

 34/6 5/۷ 59/۷ 65/4 100 مرد

 84/8 3 1۲/۲ 15/۲ 100 زن

شهری نقاط  100 39/9 34/9 5 60/1 

 58 ۲/۷ 39/3 4۲ 100 نقاط روستايی

1396ماخذ : ، مرکز آمار ايران، نشريه نتايج آمارگیری نیروی کار   

 

درصد آن شاغل  ۲/89، برابر 1396براساس نتايج طرح مذکور از کل جمعیت فعال استان در سال 

درصد  ۲0و  ۷/8ی مردان و زنان به ترتیب درصد( بیکار بوده اند. نرخ بیکاری برا 8/10و بقیه )

 (.1۷محاسبه گرديده است )جدول 

 

1396نرخ اشتغال و بیكاری بر حسب جنس در سال  -17جدول   

 نرخ بیکاری نرخ اشتغال جمعیت فعال شرح

 10.8 89/۲ 100 کل استان

 8/۷ 91/3 100 مرد

 ۲0 80 100 زن

1396گیری نیروی کار ماخذ : ، مرکز آمار ايران، نشريه نتايج آمار  

 

، نشان می1396بررسی توزيع نسبی شاغالن استان بر حسب بخشهای عمده اقتصادی در سال 

درصد در بخش صنعت و  5/۲9درصد در بخش کشاورزی،  6/19دهد که ازکل اين شاغلین، 

 (.18درصد در بخش خدمات مشغول فعالیت بوده اند )جدول  9/50معدن و 
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  1396شاغالن ده ساله و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت در سال توزیع نسبی  -18جدول 

 خدمات صنعت و معدن کشاورزی جمع عنوان

 50/9 ۲9/5 19/6 100 کل استان )مرد و زن(

 49/4 30/3 ۲0/۲ 100 مرد

 58/5 ۲5/۲ 16/3 100 زن

1396ماخذ : ، مرکز آمار ايران، نشريه نتايج آمارگیری نیروی کار 
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 43 بودجه و درآمدهای استان  

 

 جه و درآمدهای استانودب
 استان ایهزینهبودجه عمرانی و  -1

ای )عمرانی( استان از محل درآمدهای های سرمايه، اعتبارات مصوب تملک دارايی1396در سال 

است.  يافتهافزايشدرصد  49میلیون ريال بوده که نسبت به سال قبل  ۲0606088عمومی برابر 

درصد( بوده است. میزان  44/9یلیون ريال )معادل م 9۲۷۲494يادشدهمیزان تخصیص اعتبارات 

بوده است. اعتبارات درصد(  99/۷)میلیون ريال 9۲4۲6۷3عملکرد اعتبارات عمرانی مبلغ 

 9میلیون ريال بوده که نسبت به سال قبل 6۷۲6309در اين سال،  استان نیز ای مصوبهزينه

درصد  6/99آنعملکرد و درصد 96/6يادشدهمیزان تخصیص اعتبارات  .است يافتهافزايشدرصد 

 (.1جدول )میزان تخصیص بوده است 
 

  واحد: میلیون ریال           1391 -96خالصه بودجه استانی:  -1جدول 

 1396 1395 1394 1393 139۲ 1391 شرح

  مصوب

 ۲۷33۲39۷ ۲131۷390 1۷651965 145۷4180 1130951۷ 11۲۲43۷8 هادريافتی

از محل درآمدهای 

 یاستان
۷583۷1۷ 10058968 1۲988۷85 1۷651965 ۲131۷390 ۲۲۷14569 

از محل درآمدهای 

 ملی
3640661 1۲50549 1585395 0 0 461۷8۲8 

 ۲۷33۲39۷ 199961۷8 1594۲054 145۷4180 1130951۷ 11۲۲43۷8 هاپرداختی

 6۷۲6309 6169۷۲1 5133394 38۷0601 ۲993603 ۲۷31834 ایهزينه

های تملک دارايی

 ایايهسرم
849۲544 8315914 10۷035۷9 10808660 138۲645۷ ۲0606088 

   تخصیص

 ۲03۷450۲ 1984۲630 1630۲6۲0 1444۷۲6۲ 10۲38۲03 ۷05۷946 هادريافتی
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  واحد: میلیون ریال           1391 -96خالصه بودجه استانی:  -1جدول 

از محل درآمدهای 

 استانی
۷05۷946 10۲38۲03 1444۷۲6۲ 1630۲6۲0 1984۲630 ۲03۷450۲ 

از محل درآمدهای 

 ملی
0 0 0 0 0 0 

 15۷۷۲030 1۲1۲3609 9351684 1059۷۷43 6۲69905 59۷5604 هاپرداختی

 6499536 58۷5361 4639040 38۲444۲ ۲9۷8489 ۲644508 ایهزينه

های تملک دارايی

 ایسرمايه
3331096 3۲91416 6۷۷3301 4۷1۲644 6۲48۲48 9۲۷۲494 

   عملكرد

 ۲03۷450۲ 1984۲630 1630۲6۲0 1444۷۲6۲ 10۲38۲03 ۷05۷946 هادريافتی

از محل درآمدهای 

 استانی
۷05۷946 10۲38۲03 1444۷۲6۲ 1630۲6۲0 1984۲630 ۲03۷450۲ 

از محل درآمدهای 

 ملی
0 0 0 0 0 0 

 15۷۲0۷39 1۲11۲۲41 8۲۷1161 1030۷505 6۲۲3061 59۷43۲0 هاپرداختی

 64۷8066 5863993 4613015 3554310 ۲9۷۷966 ۲644508 ایهزينه

های تملک دارايی

 ایسرمايه
33۲981۲ 3۲45095 6۷53195 3658146 6۲3۲۷4۲ 

9۲4۲6۷3 

 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 و عمرانی ایهزینهاعتبارات عملكرد  -2

میلیون  64۷8066ای استان از محل درآمد عمومی برابر ، عملکرد اعتبارات هزينه1396در سال 

 ۲در جدول  1396ای اجرايی استان در سال هريال بوده است. عملکرد اعتبارات جاری دستگاه

، سازمان مسکن و شهرسازی و اداره کل راه و 1391شده است. الزم به ذکر است که در سالارائه

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



 45 بودجه و درآمدهای استان  

و سازمان صنايع  و رفاه اجتماعی کار ه کل تعاون،و اداره کل تعاون باهم ادغام و تحت عنوان ادار

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

 .اندادامه داده

 

 1396های اجرایی از محل درآمد عمومی: عملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 1396 دستگاه اجرايی

 64۷8066 جمع

 41169۷ استانداری

 0 احوالاداره کل ثبت

 0 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 66996 اداره کل اوقاف و امور خیريه

 0 اداره کل امور مالیاتی فارس

 5434۷ اداره کل بازرسی و نظارت

 1048۷۲ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 6۲3698 یها و اقدامات تأمینی و تربیتاداره کل زندان

 50413 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

 1۷315۲ اداره کل ورزش و امور جوانان فارس

 ۲1۲584 اداره کل دامپزشکی

 346313 اداره کل منابع طبیعی

 16149۲ زيستاداره کل حفاظت محیط

 ۲05498 اداره کل راه و شهرسازی فارس

 10۲51۷ اداره کل راه و شهرسازی الرستان

 15939۷ و رفاه اجتماعی کار اداره کل تعاون،

 8۲53۲ اداره کل امور عشاير

 6۷05۷ اداره کل هواشناسی

 0 شورای عالی حوزه علمیه قم
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 1396های اجرایی از محل درآمد عمومی: عملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 1396 دستگاه اجرايی

 0 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 0 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 0 دانشگاه پیام نور

 0 بسیج سازندگی سپاه فجر فارس

 0 المصطفی العالمیه جامعه

 0 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

 0 های عمومی کشورنهاد کتابخانه

 0 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 0 اداره کل گمرک

 0 نیروی انتظامی

 0 بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

 1543۲۷ اداره کل انتقال خون فارس

 0 احمر فارسجمعیت هالل

 454۷94 وپرورش فارسآموزشسازمان 

 84190 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 ۲43415 اداره کل بهزيستی

 1006۷۲ اداره کل پزشکی قانونی

 49633۲ سازمان جهاد کشاورزی

 4۲35۷ امور اقتصادی و دارايی اداره کل

 39959 سازمان تبلیغات اسالمی

 3939 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 0 بنیاد شهید و امور ايثارگراناداره کل 

 8۷86۷ دستی و گردشگری فارسمیراث فرهنگی، صنايع اداره کل

 1116۲1 شرکت آب و فاضالب روستايی فارس

 0 ای فارسشرکت سهامی سازمان آب منطقه



 47 بودجه و درآمدهای استان  

 1396های اجرایی از محل درآمد عمومی: عملكرد اعتبارات جاری دستگاه -2جدول 

 میلیون ریال

 1396 دستگاه اجرايی

 0 شهرداری شیراز

 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

 0 دانشگاه شیراز

 0 صداوسیمای مرکز فارسسازمان 

 38350 اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی

 0 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 9۲4۲6۷۲ ابرعمرانی استان از محل درآمد عمومی برعملکرد اعتبارات  1396در سال 

بیشترين سهم ش داشته است. درصد افزاي 48/3 ريال بوده که نسبت به سال قبل میلیون

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

درصد( و  1/6(، شرکت آبفا روستايی )درصد 9/8) اداره کل راه و شهرسازی فارس درصد(، 8/1۷)

 (.3)جدول  بوده استدرصد(  ۷/4) های استانشهرداری

 

 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعتبارات عمرانی دستگاهعملكرد ا -3جدول 

 1396 دستگاه اجرايی

 9۲4۲6۷۲ جمع

 1495۷0 استانداری

 1۲۷01 احوالاداره کل ثبت

 91۲3 اسناد و امالکاداره کل ثبت

 0 اداره کل دادگستری

 9300۷ اداره کل اوقاف و امور خیريه

 0 ارساداره کل امور مالیاتی ف

 65358 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 346833 اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعتبارات عمرانی دستگاهعملكرد ا -3جدول 

 1396 دستگاه اجرايی

 556989 اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

 34938 اداره کل دامپزشکی

 1۲5564 اداره کل منابع طبیعی

 ۷14۲4 زيستاداره کل حفاظت محیط

 463539 اداره کل راه و شهرسازی فارس

 330900 اره کل راه و شهرسازی الرستاناد

 1۷0845 اداره کل امور عشاير

 ۲510 اداره کل بازرسی و نظارت

 18۷31 اداره کل هواشناسی

 189۷9 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 44۷195 های استانای و پايانهونقل جادهاداره کل حمل

 150 اداره کل پست

 0 اداره کل اطالعات

 ۲8416 کار و رفاه اجتماعی استان فارس ،تعاوناداره کل 

 ۲۷131 اداره کل گمرک

 0 های فارساداره کل فرودگاه

 ۲6488 ها و اقدامات تأمینی و تربیتیاداره کل زندان

 0 اداره کل بیمه سالمت

 ۲6340۲ بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 116۲4 اداره کل پزشکی قانونی

 901۲ قال خون فارسای آموزشی انتپايگاه منطقه

 0 پارک علمی و تحقیقاتی استان فارس

 590334 جهاد دانشگاهی

 3۲315 احمر فارسجمعیت هالل

 150000 دانشگاه شیراز

 0 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب -دانشگاه شیراز

 110000 دانشگاه صنعتی شیراز



 49 بودجه و درآمدهای استان  

 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعتبارات عمرانی دستگاهعملكرد ا -3جدول 

 1396 دستگاه اجرايی

 0 مرکز آموزش عالی کازرون

 ۲480۲4 دمات بهداشتی درمانی فارسدانشگاه علوم پزشکی و خ

 1۷555 دانشکده علوم پزشکی و خدمات...فسا

 14139 دانشکده علوم پزشکی و خدمات...جهرم

 6۲۲9 مجتمع آموزش علوم پزشکی گراش-دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 ۷93 دانشگاه پیام نور

 1000 ديوان محاسبات

 0 دستی فارسصنايع اداره کل

 0 ری جمهوری اسالمیسازمان خبرگزا

 0 سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج.

 4۲00 اداره کل امور اقتصادی و دارايی

 91۲46 و گردشگری صنايع میراث فرهنگی، اداره کل

 164889 وپرورشآموزش اداره کل

 ۲9908 اداره کل بهزيستی

 590334 سازمان جهاد کشاورزی

 0 آوریم و فنرسانی علوای اطالعمرکز منطقه

 0 آهن جمهوری اسالمیشرکت سهامی راه

 0 های کشورشرکت مادر تخصصی فرودگاه

 33358 های علمیهشورای عالی حوزه

 6۲95 و تجارت معدن سازمان صنعت،

 309۷9 سازمان تبلیغات اسالمی

 900 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی فارس

 19600 نسازمان بنیاد شهید و امور ايثارگرا

 0 های علمی و صنعتیسازمان پژوهش

 ۷500 ای فارسشرکت سهامی برق منطقه

 ۷040۷5 شرکت آب و فاضالب روستايی

 1۷93136 ایشرکت سهامی سازمان آب منطقه
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 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعتبارات عمرانی دستگاهعملكرد ا -3جدول 

 1396 دستگاه اجرايی

 50۲946 شرکت آب و فاضالب فارس

 0 شرکت مخابرات فارس

 666۲40 شرکت آب و فاضالب شیراز

 138۷10 های صنعتیشرکت سهامی شهرک

 0 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری

 6350 3شرکت سهامی غله و بازرگانی منطقه 

 0 شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

 0 شرکت ملی گاز استان فارس

 39۷30 شرکت سهامی توزيع برق استان فارس

 3961 شرکت سهامی توزيع برق شیراز

 3۲5691 های استانشهرداری

 34۲۷8 مرکز فارسداوسیمای ص

 8861 فرماندهی نیروی انتظامی استان فارس

 10845 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 0 ره(خمینی )کمیته امداد امام 

 0 یفنّاورای علوم و کتابخانه منطقه

 3۷60 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

 5140 های عمومیاداره کل کتابخانه

 0 سناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمیمرکز ا

 ۲5385 وزارت راه و شهرسازی

 15۷0۲ وبودجهسازمان برنامه

 1۷53 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین

 0 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 0 سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس

 ۲9148 ارتش -های بسیجهزينه–ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

 0 اداره کل تعزيرات حکومتی

 1۲911 دانشگاه علوم پزشکی الرستان



 51 بودجه و درآمدهای استان  

 (های اجرایی از محل درآمد عمومی )میلیون ریالعتبارات عمرانی دستگاهعملكرد ا -3جدول 

 1396 دستگاه اجرايی

 0 دانشگاه علمی کاربردی

 0 ایدانشگاه فنی و حرفه

 0 سازمان قضايی نیروهای مسلح

 ۲۷0۲0 ها و تأسیسات عمومی دولتیسازمان مجری ساختمان

 0 مرکز آموزش عالی استهبان

 11831 ای عمومی کشورهنهاد کتابخانه

 1۲00 وزارت اطالعات

 ۷0۲5 مقدس دفاع ارزشهای نشر و آثار حفظ بنیاد

 1000 نخبگان ملی بنیاد

 0 دانشگاه فسا

 10866 علمیه حوزه خدمات مرکز

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 استاندرآمدهای عمومی  -3

نسبت به سال  کهمیلیون ريال بوده  ۲۲۷14569استان عملکرد درآمدهای عمومی  1396در سال 

درصد  86/3 برابر از درآمدهای استان یمالیاتسهم درآمدهای  يافته است.افزايشدرصد  6/5قبل 

بوده که نسبت به سال قبل کاهش يافته است. میزان درآمدهای عمومی استان به تفکیک نوع 

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

 

  میلیون ریال                             1392-96درآمدهای عمومی استانی:  -4جدول 

 1396 1395 1394 1393 139۲ شرح
 ۲۲۷14569 ۲131۷390 1۷651965 1۲988۷85 10058968 مصوب

 1960084۷ 1۷995۷80 15۲31069 110۷3۲11 884۷81۷ درآمدهای مالیاتی
 3358399 4135835 3۷۷۷056 ۲618۲1۲ ۲309584 هاشرکتمالیات -بند اول
 ۷3۷۷966 5۷۲9330 45804۲5 38593۲1 3159098 مالیات بر درآمد-بند دوم
 ۷۷06۲5 509590 4۷466۷ 510۲۲۲ 456۲59 مالیات بر ثروت-بند سوم

 0 0 0 0 0 مالیات بر واردات-بند چهارم
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  میلیون ریال                             1392-96درآمدهای عمومی استانی:  -4جدول 

 1396 1395 1394 1393 139۲ شرح
 809385۷ ۷6۲10۲5 63989۲1 4085456 ۲9۲۲8۷6 مالیات بر کاال و خدمات-بند پنجم

درآمدهای حاصل از انحصارات و 
 مالکیت دولت

۲344۲ 9095 ۲6۲00 51۲00 ۷48۷5 

درآمدهای حاصل از خدمات و 
 فروش کاال

63586۲ 939۷۷۲ 104۲641 116۲۲40 1۲۲4618 

درآمدهای حاصل از جرائم و 
 خسارات

504686 849153 10۷8۲60 1388980 1161300 

 65۲5۲9 ۷18800 ۲۷3600 116569 46350 قهدرآمدهای متفر
 400 390 195 985 811 ایهای سرمايهواگذاری دارائی

 ۲03۷450۲ 1984۲630 1630۲6۲0 1444۷۲6۲ 10۲38۲04 عملكرد
 1859356۲ 1۷691664 138۲0616 1۲385603 8554149 درآمدهای مالیاتی

 ۲8999۷3 ۲۷۷۲601 331340۷ 3545604 ۲45301۷ هامالیات شرکت -بند اول
 636۷19۲ 654۷601 5038۷4۲ 3۷86۲68 ۲۷64646 مالیات بر درآمد -بند دوم
 ۷3841۷ ۷49۷43 5415۷8 5133۷9 38855۷ مالیات بر ثروت -بند سوم
 0 0 0 0 0 مالیات بر واردات -بند چهارم
مالیات بر کاال و  -بند پنجم

 خدمات
۲94۷9۲9 445035۲ 49۲6889 ۷6۲1۷19 858۷980 

های حاصل از انحصارات و درآمد
 مالکیت دولت

34469 35301 54۲4۷ ۷۲490 ۷3048 

درآمدهای حاصل از خدمات و 
 فروش کاال

8۲0440 9۷4966 1103۷64 109۷433 10۲5415 

درآمدهای حاصل از جرائم و 
 خسارات

۷۲۷۲۲1 904401 1۲1۲93۲ 89۷649 64589۷ 

 36580 833۷3 1109۷0 1469۷۷ 101۷۲5 درآمدهای متفرقه
 0 ۲1 91 14 ۲00 ایهای سرمايهواگذاری دارائی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 1394مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 بانکـداری
گذاران توسط شبکه بانکی صورت ها و اعطای آن به سرمايهخلق پول از طريق جذب سپرده

انداز خصوصی و هدايت آن در مسیر تجهیز پسگیرد. بدين ترتیب که سیستم بانکی با می

بنابراين ؛ گرددهای تولیدی را موجب میزا، نهايتاً گسترش ظرفیتهای تولیدی و اشتغالفعالیت

هر چه گردش پول بیشتر از طريق سیستم بانکی صورت گیرد، اقتصاد دارای عملکرد بهتری 

ها باشد. بررسیگذاری میزان سپردهها میترين شاخصخواهد بود. در اين رابطه يکی از مهم

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

 

 هاهای مردم نزد بانکسپرده -1

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

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

 ها طی دورهمیلیارد ريال بوده است. بررسی روند زمانی میزان سپرده ۷16۲89برابر  1396

های مردم دارد. نرخ رشد های استان در جذب سپرده، حکايت از موفقیت نسبی بانک96-138۷ 

باشد. در سطح کشور میزان رشد می درصد ۲8ها طی دوره مذکور، ی حجم سپردهمتوسط ساالنه

درصد بوده است. همچنین درصد افزايش  8/۲6ی اين متغیر طی همین دوره، متوسط ساالنه

درصد محاسبه  8/34برابر  1395نسبت به سال  1396های بانکی استان در سال میزان سپرده

درصد بوده  3/۲9 گرديده است. درصد افزايش اين متغیر در سطح کشور طی دوره يادشده معادل

ها در استان از کشور ها درزمینة جذب سپرده، عملکرد بانک1396ديگر در سال عبارتاست. به

 های بانکی استان نسبت به کشور طی دوره زمانیباالتر بوده است. سهم سپرده

داری نداشته و از دهد که میزان اين شاخص طی دوره مزبور تغییرات معنی ، نشان می96-138۷ 

 افزايش يافته است. 1396درصد در سال  4/4به  138۷درصد در سال  4
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های دوره سالدهد که در همه گذاری در استان فارس و کشور نشان میمقايسه سرانه سپرده

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

 5/1۷گذاری در استان فارس از شود. سرانه سپردهتر میشويم اين شکاف بیشتر مینزديک

يافته است. نرخ رشد ، افزايش1396میلیون ريال در سال  9/145به  138۷میلیون ريال در سال 

درصد و میزان افزايش آن طی دوره  6/۲6متوسط ساالنه اين شاخص در استان طی دوره مذکور، 

 5/۲۷و  ۲/۲5رقام در سطح کشور به ترتیب درصد بوده است. اين ا ۲/33معادل  96-1395

 (.1درصد بوده است )جدول 
 

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

96-1387 

 1396 1395 1394 139۲ 1389 138۷ شرح

های بانکی استان سپرده
 فارس )میلیارد ريال(

۷۷69۲ 1۲3638 ۲۷4939 458۲48 531436 ۷16۲89 

 های بانکی کشورسپرده
 )میلیارد ريال(

1943۲81 318۷6۷1 6844166 10619015 1۲۷۲8364 16464055 

های استان نسبت سپرده
 درصد(کشور )فارس به 

4 3/9 4 3/4 ۲/4 4/4 

گذاری در استان سرانه سپرده
 فارس )میلیون ريال(

1۷/5 ۲۷/۲ 58/5 5/95 5/109 9/145 

اری در کشور گذسرانه سپرده
 (میلیون ريال)

۲6/9 43 6/88 5/134 3/159 1/۲03 

 

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

 شرح
نرخ رشد ساالنه طی 

 )درصد( 138۷-96دوره 
درصد تغییرات طی 

 1395-96های سال

 8/34 ۲8 میلیارد ريال(فارس )های بانکی استان سپرده

 3/۲9 8/۲6 لیارد ريال(میکشور )های بانکی سپرده

 8/4 1/1 درصد(کشور )های استان فارس به نسبت سپرده

 ۲/33 6/۲6 میلیون ريال(فارس )گذاری در استان سرانه سپرده

 5/۲۷ ۲/۲5 (میلیون ريالکشور )گذاری در سرانه سپرده

 مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و محاسبات گزارش
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 هاتـرکیب سپرده -2

های استان اعم از دولتی، های بانکی بحث شده در قسمت قبل مربوط به کلیه بانکانده سپردهم

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

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

های بانکها و مؤسسات ذکرشده، در اين قسمت ترکیب مجموع سپردهبانکهای بانکی سپرده

تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ) يیها

گیرد که اطالعات بانک و حکمت ايرانیان( موردبررسی قرار میملت، ملی، صنعت و معدن، پست

های موجود در وجود است )مجموع تعداد و مبلغ انواع سپردهآن در سالنامه آماری استان م

های است(. با عنايت به اينکه حجم چشمگیری از سپردهدرج گرديده ۲های مزبور در جدول بانک

تواند معرف های يادشده میهای بانکباشد، ترکیب سپردههای يادشده میاستان متعلق به بانک

 های بانکی استان باشد.قابل قبولی برای ترکیب کل سپرده

دهد که در اين سال، نشان می 1396های يادشده در سال بررسی ترکیب میزان سپرده بانک

های درصد سپرده ۲/۲9گذاری بلندمدت، ها را سپرده سرمايهدرصد از میزان سپرده 6/4۷

ری و الحسنه جادرصد قرض ۲/8انداز، الحسنه پسدرصد قرض 1/6مدت، گذاری کوتاهسرمايه

ها را درصد از میزان سپرده 8/۷6است. درمجموع دادهها تشکیل میدرصد را نیز ساير سپرده 9/8

 داده است.گذاری تشکیل میهای سرمايهسپرده

درصد از تعداد  48دهد که حدود ها در سال يادشده نشان میبررسی فراوانی تعداد سپرده

داده است و بیشترين درصد تعداد تشکیل می اندازالحسنه پسهای قرضها را سپردهسپرده

درآمد ها متعلق به اين نوع سپرده بوده است. معموالً اين نوع سپرده گذاری توسط اقشار کمسپرده

های بانکی درصد از تعداد سپرده ۷/۲6گیرد. در سال مذکور و بعضاً متوسط جامعه صورت می

گذاری های سرمايهدرصد آن را سپرده 9/6مدت و گذاری کوتاههای سرمايهاستان را سپرده

 1۷ها، الحسنه جاری از کل سپردههای قرضداده است. سهم تعداد سپردهبلندمدت تشکیل می

 (.۲درصد بوده است )جدول  3/1ها درصد و سهم تعداد ساير سپرده
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 1396های استان در پایان سال ها نزد بانکتعداد و مبلغ انواع سپرده -2جدول 

 هااع سپردهانو
 تعداد

 )فقره(

 مبلغ

 )میلیون ريال(

 هاسهم انواع سپرده

 تعداد

 )درصد(

 مبلغ

 )درصد(

 100 100 509105۲0۷ ۲30008۲6 جمع

 ۲/8 1۷ 41۷03۷13 3916630 الحسنه جاریقرض

 1/6 48 3094438۷ 11048846 اندازالحسنه پسقرض

 ۲/۲9 ۷/۲6 148۷60846 6150555 مدتگذاری کوتاهسرمايه

 6/4۷ 9/6 ۲4۲35895۲ 1581035 گذاری بلندمدتسرمايه

 9/8 3/1 4533۷309 303۷60 ساير

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 اندازالحسنه جاری و پسهای قرضسپرده -2-1

های های استان شامل بانکالحسنه جاری نزد بانکهای قرض، میزان سپرده1396در سال 

صادرات، توسعه تعاون، سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزی، مسکن، ملت،  تجارت، توسعه

 ۲/8میلیون ريال بوده که  41۷03۷13بانک و حکمت ايرانیان معادل ملی، صنعت و معدن، پست

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

جهت است که شود ازآنبرده میهای ديداری نامآن تحت عنوان سپرده سپرده که در اقتصاد از

ها در شود و بقیه سپردهداشته میها نگهقانونی در بانکذخیره عنوان ها بهقسمتی از اين سپرده

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

های طرف و پرداخت بهره به حسابها ازيکی بانکبديهی است در صورت افزايش کاراي

گیرد و الحسنه جاری، حجم مبادالت و دادوستدها بیشتر از طريق نظام بانکی صورت میقرض

ها نسبت به کند. البته امروزه بانکاين مسئله به رونق اقتصادی کشور کمک شايان توجهی می

 کنند.دهند، قسمتی از اين دين را ادا میه میقبل با توجه به خدمات بیشتری که به مشتريان ارائ
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باشد. مزيت اين نوع از انداز میالحسنه پسقرض سپرده الحسنه،های قرضنوع ديگر سپرده

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

آوری و اين منابع در مسیر رشد و جامعه جمع اندازهای اندک قشرهای ضعیفها، حتی پسسپرده

گردد که گذاری موجب میگیرد. هرچند رواج اين نوع از سپردهتوسعه اقتصادی جامعه قرار می

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

بايست در روش اعطای سود سد میرهای اقتصادی جامعه مدد جست ولی به نظر میگردش چرخ

 کشی( تجديدنظر به عمل آورد.)قرعه گذاریاين نوع سپرده

انداز جمعاً به مبلغ الحسنه پسفقره سپرده قرض 11048846تعداد  1396در سال 

های مزبور موجود بوده است. بر اين اساس در سال مذکور میلیون ريال نزد بانک 3094438۷

انداز معادل الحسنه پسهای قرضگذار در حسابری توسط هر سپردهگذامتوسط میزان سپرده

هزار ريال در  ۲801گذار طور متوسط هر سپردهديگر بهعبارت هزار ريال بوده است. به  ۲801

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

درصد از کل  1/6سازد. در سال مذکور خوبی نمايان میرا به هاگذار در اين نوع حسابسپرده

 (.۲داده است )جدول ها تشکیل میهای يادشده را اين نوع از سپردههای بانکمیزان سپرده

 
 گذاریهای سرمایهسپرده -2-2

گذاری در اقتصاد بسیار بااهمیت است. با استفاده از اين نوع های سرمايهکاربرد و نقش سپرده

اند: گذاری بر دو نوعهای سرمايهگردد. سپردهها، کنترل و نظارت بر اقتصاد میسر میپردهس

مدت به گذاری کوتاهفقره سپرده سرمايه 6150555تعداد  1396مدت و بلندمدت. در سال کوتاه

های مزبور موجود بوده است. بر اين اساس در سال میلیون ريال نزد بانک 148۷60846مبلغ 

گذاری های سرمايهگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهمتوسط میزان سپرده مذکور،

گذاری در دهد که متوسط سپردههزار ريال بوده است. شاخص فوق نشان می ۲418۷مدت، کوتاه

های استان درصد از کل میزان سپرده ۲/۲9باشد. در سال مذکور ها در استان پائین میاين حساب

 داده است.ها تشکیل میهرا اين نوع از سپرد
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گذاری بلندمدت به مبلغ فقره سپرده سرمايه 1581035همچنین در سال مذکور، تعداد 
های مزبور موجود بوده است. در سال مذکور، متوسط میزان میلیون ريال نزد بانک ۲4۲35895۲

ار ريال هز 15۲391گذاری بلندمدت، های سرمايهگذار در حسابگذاری توسط هر سپردهسپرده
های مزبور به اين نوع از های بانکدرصد از کل میزان سپرده 6/4۷بوده است. در سال يادشده 

 (.۲ها اختصاص داشته است )جدول سپرده
 

 های استانعملكرد بانک -3

ها، بهترين عملکرد را درزمینة درصد میزان سپرده 65/۲0، بانک ملی با جذب 1396تا پايان سال 

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

ترين عملکرد اند. در سال يادشده، پايینهای بعدی قرار داشتهدرصد در رده 69/14و  4۲/18

 (.3درصد( بوده است )جدول  04/0مربوط به بانک توسعه صادرات )
 

  1396نگی در سال های استان درزمینۀ جذب نقدیعملكرد بانک -3جدول 

 هادرصد سپرده ها )میلیون ريال(مبلغ سپرده نام بانک

 69/14 ۷4۷933۲3 تجارت

 04/0 ۲۲060۲ توسعه صادرات

 34/1 68۲5836 توسعه تعاون

 88/6 35033405 سپه

 93/5 30165166 رفاه کارگران

 ۲۷/11 5۷3999۷9 صادرات

 ۷1/9 4941۷85۷ کشاورزی

 86/9 50۲13083 مسکن

 4۲/18 93۷6461۲ ملت

 65/۲0 10510803۷ ملی

 ۲3/0 11۷88۷8 صنعت و معدن

 5۷/0 ۲896614 بانکپست

 41/0 ۲08۷815 حکمت ايرانیان

 100 509105۲0۷ جمع

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 تسـهیالت اعطائی -4

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

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

میلیون ريال بوده که نسبت به  133۷۷8451معادل  1396بانک و حکمت ايرانیان در سال پست

درصد برخوردار بوده است. از کل مانده تسهیالت اعطايی  1/15از کاهشی معادل  1395سال 

درصد در بخش  6/18درصد در بخش کشاورزی،  3/14برابر  1396های استان در سال نکبا

درصد در بخش خدمات و  9/55درصد در بخش مسکن و ساختمان و  3/11صنعت و معدن، 

شده است. بر اين اساس، بخش خدمات و بازرگانی، بیشترين عملکرد و بخش بازرگانی تزريق

اند. مقايسه ترکیب جذب را در زمینه جذب اعتبارات داشتهمسکن و ساختمان، کمترين عملکرد 

گويای اين مطلب است که از  1396و  1395های های اقتصادی در سالاعتبارات برحسب بخش

های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان کاسته شده و به سهم بخش سهم بخش

های استان مانده تسهیالت پرداختی بانکخدمات و بازرگانی افزوده گرديده است. روند تغییرات 

های مسکن و ساختمان و خدمات و بازرگانی، روندی کاهشی و در در بخش 1395-96طی دوره 

است. طی دوره يادشده، میزان مانده های کشاورزی و صنعت و معدن، روندی افزايشی بودهبخش

 5/14و  53انی به ترتیب و خدمات و بازرگ های مسکن و ساختمانتسهیالت پرداختی به بخش

های کشاورزی و صنعت و معدن درصد کاهش داشته و میزان مانده تسهیالت پرداختی به بخش

 (.5درصد افزايش داشته است )جدول  3/۲6و  8/3ترتیب به
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های استان به بخش غیردولتی برحسب میزان مانده تسهیالت پرداختی بانک -5جدول 

 واحد : میلیون ریال     های عمده اقتصادی بخش

 سال
 

 های اقتصادیبخش

 1396سال  1395سال 
 دورهدرصد تغییرات مبالغ طی 

 مبلغ 96-1395
 سهم

 )درصد(
 مبلغ

 سهم
 )درصد(

 8/3 3/14 190۷1۷31 ۷/11 183۷1136 کشاورزی

 3/۲6 6/18 ۲484۲453 5/1۲ 196۷5۷50 صنعت و معدن

 -53 3/11 150۷۷۲۷9 3/۲0 3۲048۷34 مسکن و ساختمان

 -5/14 9/55 ۷4۷86988 5/55 8۷51۷۷34 خدمات و بازرگانی

 -1/15 100 133۷۷8451 100 15۷613354 جمع

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، 

 

 هاشاخص نسبت تسهیالت اعطایی به سپرده -5

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

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

که مانده میزان تسهیالت اعطايی معادل بوده، درحالی میلیارد ريال ۷16۲89برابر  1396

ها در میلیارد ريال بوده است. بر اين اساس نسبت مانده تسهیالت اعطايی به سپرده 3348۷9

 56معادل  1395گردد. اين نسبت در سال درصد محاسبه می 8/46استان برابر سال مذکور در 

های اقتصادی و درصد بوده است. بديهی است که بهبود نسبت فوق باعث افزايش سطح فعالیت

، استان فارس از حیث میزان شاخص فوق در بین 1396گردد. در سال رونق اقتصادی می

های کهگیلويه و بويراحمد، تهران و خراسان شمالی به انو است ۲9های کشور حائز رتبه استان

اند. بررسی فوق های اول تا سوم بوده، حائز رتبه۲/88و  5/88، 8/94هايی معادل ترتیب با نسبت

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

 (.6گردد )جدول ديگر تزريق می
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 1396ها در سال های کشور و رتبه آنهای استاننسبت تسهیالت اعطایی به سپرده-6ل جدو

 میلیارد ريال(ها )مانده سپرده استان
 مانده تسهیالت

 )میلیارد ريال(

 نسبت تسهیالت به سپرده

 رتبه درصد(میزان )

6/6۲ ۲۷9،1۲6 445،9۲1 آذربايجان شرقی  ۲0 

 1۷ ۷1/9 158،۷88 ۲۲0،898 آذربايجان غربی

 ۷ 80 ۷5،461 94،34۲ اردبیل

 ۲4 5۷/5 514،303 894،4۲3 اصفهان

 30 45/1 15۷،064 348،5۷۷ البرز

 5 86/3 45،۷۲3 5۲،996 ايالم

 ۲5 51/8 80،189 154،۷۲5 بوشهر

 ۲ 88/5 8،14۷،3۷6 9،۲08،199 تهران

 6 80/1 ۷5،۷۷0 94،553 چهارمحال و بختیاری

 19 6۷/5 48،554 ۷1،9۲۲ خراسان جنوبی

 ۲6 50/9 38۷،۲60 ۷61،۲94 خراسان رضوی

 3 88/۲ 50،469 5۷،۲۲3 خراسان شمالی

 31 44/9 ۲45،390 546،088 خوزستان

 11 ۷۷/۲ ۷8،110 101،18۷ زنجان

 10 ۷۷/6 ۷4،986 96،601 سمنان

 ۲۷ 50/۲ 60،۷38 1۲0،9۲1 سیستان و بلوچستان

 ۲9 46/8 334،8۷9 ۷16،۲89 فارس

 1۲ ۷6/8 103،95۷ 135،306 قزوين

 ۲8 48 85،580 1۷8،134 قم

 13 ۷4/۷ 68،311 91،465 کردستان

 14 ۷4/3 ۲۲8،۲3۷ 30۷،۲44 کرمان

 ۲۲ 61/5 113،459 184،5۲5 کرمانشاه

 1 94/8 4۲،445 44،۷84 کهگیلويه و بويراحمد

 4 8۷/9 11۷،848 134،1۲6 گلستان
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 1396ها در سال های کشور و رتبه آنهای استاننسبت تسهیالت اعطایی به سپرده-6ل جدو

 15 ۷4 191،1۷1 ۲58،198 گیالن

 8 ۷9/5 95،416 119،994 لرستان

 9 ۷9/1 ۲9۷،14۲ 3۷5،805 مازندران

 ۲1 61/5 104،۷۲3 1۷0،۲5۷ مرکزی

 18 69/1 96،905 140،۲88 هرمزگان

 ۲3 61/1 9۲،۷4۲ 151،۷58 همدان

 16 ۷۲/6 135،008 186،014 يزد

مأخذ: سايت اينترنتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران



 
 

 63 بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی

 

 

 خارجی داخلی و تجارتبازرگانی، 
 صادرات غیرنفتی استان فارس -1

 میزان و روند صادرات -1-1

نسبت  میلیون دالر بوده که 1303برابر  1396مجموع ارزش صادرات غیر نفتی استان در سال  

بیشترين سهم از صادرات استان ازلحاظ است. درصدی را تجربه کرده  ۲5افزايش  قبل،به سال 

 بوده است. آن مربوط به بخش فرش و صنايع دستی و کمترين ارزش مربوط به بخش صنعت

 میلیون دالر 1393-96ارزش صادرات غیرنفتی استان:  -1جدول 

 سال           
 شرح                     

1393 1394 1395 1396 
 درصد تغییرات 

95-96 

 63 350 ۲15 ۲0۲ 169/6 صنعت

 18 14۷ 1۲5 108 9۷ معدن

 ۷ 334 31۲ ۲13 1۷8 کشاورزی

 54 ۷4 48 ۲5 19/۷ دستیفرش و صنايع

 ۲ 90 88 0 0 خدمات

 ۲1 308 ۲55 10۲ 135/۷ پتروشیمی

 ۲5 1303 1043 650 600 جمع

سهم استان در کل 
صادرات غیرنفتی کشور 

 ))درصد

1/6 1/8 ۲/8 3/۲ 14/3 

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس    
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 نفتی کشورصادرات غیر ازسهم استان  -1-2

طور به 1396 تا 1393دوره  در، کل صادرات غیرنفتی کشور ازسهم صادرات غیرنفتی استان 

 1396همچنین سهم صادرات غیرنفتی استان در سال است.  شدهمحاسبهدرصد  ۲/3برابر  متوسط

 (.۲جدول )درصد بوده است 3/۲در مقايسه با کشور برابر 
 

 1393 -96درکل صادرات غیرنفتی کشور: صادرات غیرنفتی استان  سهم -2جدول 

 سال

 شرح
1393 1394 1395 1396 

 3/۲ ۲/8 1/8 1/6 درصد(کشور )سهم استان در کل صادرات غیرنفتی 

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

 تجارت از طریق گمرک استان -2

هزار تن به ارزش  ۲33/5از طريق گمرکات فارس برابر دهصادرشمقدار کاالهای  1396در سال 

يافته درصد نسبت به سال قبل افزايش ۲0بوده که ازلحاظ ارزش، به میزان میلیون دالر  ۲4۷/6

 میلیون 1303) 1396کل صادرات غیرنفتی استان در سال با ارزش . اين مقدار در مقايسه است

 ادرات غیرنفتی استان، از طريق گمرکات فارسدرصد از کل ص 18/9که  دهدمینشان  ،دالر(

است.  صادرشده )منطقه ويژه اقتصادی شیراز، فرودگاه شیراز، فرودگاه الر و فرودگاه المرد(

درصد  3/6نسبت به سال قبل،  1396ترتیب سهم گمرکات فارس از صادرات کاال در سال اينبه

 .(3)جدول  افزايش يافته است
 

 1391-96کاالهای صادرشده از طریق گمرکات استان: مقدار و ارزش  -3جدول 
 درصد -میلیون دالر -هزار تن 

 سال 
 شرح

1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 
 درصد تغییرات

95-96 

 63- ۲33/5 639/1 4/645 8/541 ۲/845 0/1۲0 مقدار

 ۲0 ۲4۷/6 ۲05/8 0/185 5/1۷۷ ۷/199 1/144 ارزش

سهم از کل 
 صادرات

۷/13 4/33 3/69 ۲/53 19/6 18/9 3/6 

 مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ايران 
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ارزش واردات گمرک استان  1396بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ايران، در سال 

میلیون دالر بوده که نسبت به سال  86) فرودگاه شیراز و منطقه ويژه اقتصادی شیراز ( برابر 

رزش واردات گمرکات يادشده در مقايسه با ا يافته است. همچنین سهمدرصد کاهش 3قبل،  

 (.4درصد بوده است )جدول  ۲/0ارزش واردات گمرکات کل کشور برابر 
 

 1396و  1395های گمرک استان و کشور در سال واردات ایمقایسه آمار -4جدول 

 درصد -میلیون دالر -هزار تن 
 درصد تغییرات 1396 1395 

95-94 
 ارزش وزن

 سهم
 وزن

 ارزش

 

 مسه

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 3- ۲/1 0/۲ 0/1 86/۲ ۲3/8 ۲/0 1/0 88/8 ۲3/3 فارس

 ۲4/۷ 16/3 100 100 54459 38855 100 100 43684 33399 کشور

 مأخذ: گمرک جمهوری اسالمی ايران

 

 تعاونی های بازرگانی-3

 است: های تعاونی فعال استان به شرح زير بودهتعداد شرکت 1396در سال 

 14600نفر شاغل و  1500نفر عضو،  1۲355واحد تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان با  10۷ -الف

 (6میلیون ريال سرمايه )جدول

-1393های تعاونی فعال تامین نیاز تولیدکنندگانمشخصات عمومی شرکت -6جدول 

96 - 

 سال
 تامین نیاز تولیدکنندگان

 سرمايه)میلیون ريال( )نفر(شاغالن تعداد اعضا)نفر( تعداد شرکت

1393 100 1۲1۷9 ۲140 15664 

1394 10۷ 13800 ۲183 15030 

1395 11۷ 1۲986 ۲3۲3 15060 

1396 103 1۲355 1500 14600 

 1396ماخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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نفر  1036۷نفر عضو،  ۲۲0518کنندگان با واحد شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف ۲0۲ -ب

 (۷میلیون ريال سرمايه)جدول  66009شاغل و 

-1393کنندگانمصرف ازین نیفعال تام یتعاون یشرکتها یمشخصات عموم -7جدول 

96 

 سال
 کنندگانتامین نیاز مصرف

 سرمايه)میلیون ريال( شاغالن)نفر( تعداد اعضا)نفر( تعداد شرکت

1393 ۲13 346409 110۲۲ 9۷145 

1394 ۲۲8 ۲95153 6349 106655 

1395 ۲3۷ ۲9۷189 5045 84163 

1396 ۲0۲ ۲۲0518 1036۷ 66009 

 1396ماخذ: سالنامه آماری استان، سال 

نفر شاغل و  613نفر عضو،  1448واحد شرکت تعاونی تامین نیاز صنوف خدماتی با  54 -ج

 (8میلیون ريال سرمايه)جدول  4103۷

 

 96-1393صنوف خدماتی  ازین نیتام یشرکتها یمشخصات عموم -8جدول 

 سال
 تامین نیاز صنوف خدماتی

 سرمايه)میلیون ريال( شاغالن)نفر( تعداد اعضا)نفر( تعداد شرکت

1393 13 966 1۷3 3۲۲39 

1394 1۲ 901 161 36435 

1395 69 1۷10 460 3946۲ 

1396 54 1448 613 4103۷ 

 1396ماخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 319356واحد، تعداد اعضا اين شرکتها  18۷ی روستايی های تعاونتعداد شرکت 1396در سال 

 (.9نفر بوده است )جدول  830نفر و تعداد شاغالن آنها 
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 1393-96های تعاونی روستایی مشخصات عمومی شرکت-9 جدول
 سرمايه)میلیون ريال( شاغالن)نفر( تعداد اعضا)نفر( تعداد شرکت سال

1393 16۷ 34561۲ ۷95 96838 

1394 1۷3 ۲93۲11 404 94۲66 

1395 1۷1 ۲98869 ۷58 100060 

1396 18۷ 319356 830 10۲610 

 1396ماخذ:سالنامه آماری استان، سال 

 

های واحد و تعداد شرکت 28های تعاونی روستایی تعداد اتحادیه 1396همچنین در سال 

 میلیون ریال سرمایه بوده اند. 26513شرکت بوده که دارای  217تعاونی عضو 

 

 1393-96تعاونی روستایی  هایاتحادیهمشخصات عمومی -10 دولج

 تعداد سال
های تعاونی شرکت

 عضو
 سرمايه)میلیون ريال(

ذخیره قانونی )میلیون 

 ريال(

1393 ۲6 ۲14 3۲1۷8 116۷1۷ 

1394 ۲6 ۲31 ۲8554 10۲993 

1395 ۲8 ۲4۲ ۲8999 13064۷ 

1396 ۲8 ۲1۷ ۲6513 13548۲ 

 1396استان، سال ماخذ:سالنامه آماری 

 

 انبارها -4

و تعداد انبار  6واحد، تعداد انبار سرپوشیده معمولی  4تعداد سیلوهای گندم استان  1396در سال 

اند.همچنین موجودی اول سال هزار تن ظرفیت داشته 545واحد بوده که در مجموع  8روباز 

ه است. همه گندم وارد شده تن بوده که نسبت به سال قبل افزايش يافت 455580سیلوهای استان 

تن بوده است. گندم صادر شده از سیلو نیز شامل  908000به سیلو از داخل استان و به میزان 

تن بوده  ۲9854۷تن و تحويل به ساير سیلوها به میزان  ۷51663تحويل به کارخانه به میزان 

 (.1۲و  11است) جداول 



   

 

 1396سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   68

 هزار تن-بار ذخیره گندم آنهاتعداد و ظرفیت سیلوهای دایر و نوع ان-11 جدول

 سال

 انبار سیلوی گندم

 ظرفیت تعداد
 روباز سرپوشیده معمولی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

1393 3 155 6 155 8 ۲00 

1394 3 155 6 155 8 ۲00 

1395 3 155 6 140 8 ۲00 

1396 4 ۲05 6 140 8 ۲00 

 1396ماخذ:سالنامه آماری استان، سال 

 تن-لكرد سیلوهای گندم در استانعم -12 جدول

 سال

موجودی 

 اول سال

 گندم صادر شده از سیلو گندم وارد شده به سیلو

خريد از داخل 

 استان
 از ساير استانها

از خارج از 

 کشور
 تحويل به کارخانه

تحويل شده به 

 ساير سیلوها

 

1393 1۲۷451 854901 ۲8145 0 541000 15۷864 

1394 318۲96 ۷9445۲ 0 0 4۲۲۷49 3۲0105 

1395 369894 90666۷ 0 0 565163 ۲55818 

1396 455580 908000 0 0 ۷51663 ۲9854۷ 

 1396ماخذ:سالنامه آماری استان، سال 
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 خانوار ، تورم و هزینه و درآمددرآمدتوزیع  
 توزیع درآمد -1

رو تعادل بخشی در  گردد. از اينعدالتی مینابرابری در توزيع درآمدها موجب پیدايش فقر و بی

ريزان و های اصلی برنامهمشغولیها و دلتوزيع درآمد و ايجاد عدالت اجتماعی يکی از دغدغه

باشد. برای سنجش نابرابری توزيع درآمد، معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار گذاران میسیاست

را ر جامعة مورد نظر تا حدودی وضعیت توزيع درآمد د معیارهااز اين گیرد، لیکن هر يک می

کنندة کل خصوصیات مورد نظر برای يک شاخص مناسب توزيع برآورده و کنندمشخص می

 .دنباشدرآمد نمی

 

 ضریب جینی-1-1

باشد. ضريب جینی شاخصی ترين معیار سنجش نابرابری توزيع درآمد میضريب جینی، رايج

ندلرد و مستقل از میانگین است.  آماری است که ارزشی بین صفر و يک دارد. اين ضريب  واحد

تر باشد، نشان از برابری بیشتر در توزيع درآمد و هر چه به هر چه اين شاخص به صفر نزديک

يک نزديکتر باشد، حکايت از نابرابری بیشتر در توزيع درآمد دارد. ضريب جینی صفر نشاندهنده 

خانوارها دارای درآمد کامالً يکسانی برابری کامل در توزيع درآمدها است. در اين حالت افراد يا 

هستند. ضريب جینی يک نشاندهنده نابرابری کامل در توزيع درآمدها است. در اين حالت تمام 

های حدّی اين درآمدها به يک فرد يا خانوار اختصاص دارد. ارزش های صفر و يک، حالت

 دهد.های حدّی رخ نمیشاخص هستند و در عمل معموالً حالت

، نشان از بهبود در توزيع درآمدها در 1384-95روند ضريب جینی استان فارس در دوره بررسی 

نقاط شهری و نیز نقاط روستايی استان دارد. میزان اين شاخص در نقاط شهری استان برای سال 

 1394در سال  359۲/0بوده که با نوساناتی در طول دوره مورد بررسی به  3885/0معادل  1384

بهبود يافته است. میزان اين شاخص در نقاط روستايی استان برای  1395سال در  3۲10/0و 

در سال  ۲946/0بوده که با نوساناتی در طول دوره مورد بررسی به  360۲/0معادل  1384سال 
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شود، تغییرات اين بهبود يافته است. همانگونه که مشاهده می 1395در سال  309۷/0و  1394

اط شهری و نقاط روستايی استان نسبتاً چشمگیر بوده است. به بیان ضريب طی دوره مذکور در نق

تر شده است. در اکثر ديگر وضعیت توزيع درآمدها در نقاط شهری و روستايی استان متعادل

توزيع درآمد در نقاط روستايی  1395و  1394های دوره مورد بررسی و از جمله سال های سال

ه است. در نقاط روستايی و شهری کشور نیز چنین روابطی تر از نقاط شهری بوداستان متعادل

 حاکم بوده است.

طی دوره مورد بررسی، میزان اين شاخص در سطح کشور برای نقاط شهری و روستايی نیز  

بهبود يافته است، لیکن بهبود نسبی اين شاخص در نقاط روستايی کشور چشمگیرتر از نقاط 

توزيع درآمد درنقاط شهری استان بهتر از نقاط شهری  ، وضعیت1395شهری بوده است. در سال 

 (.1کشور بوده است. در نقاط روستايی نیز چنین برتری نسبی وجود داشته است )جدول 

 

 1384-95های ضریب جینی شهری و روستایی استان و کشورطی سال -1جدول  

 سال
 کشور فارس

 روستايی شهری روستايی شهری

1384 3885/0 360۲/0 4058/0 3889/0 

1385 355۷/0 3۷91/0 41۷۷/0 39۷۷/0 

1386 394۲/0 3۷45/0 4136/0 3914/0 

138۷ 3۲6۷/0 3445/0 386۷/0 3۷89/0 

1388 3506/0 3۷41/0 3893/0 38۲4/0 

1389 3899/0 3۷88/0 3841/0 3809/0 

1390 35۷0/0 33۲6/0 3568/0 3394/0 

1391 3613/0 3509/0 354۲/0 334۷/0 

139۲ 30۷9/0 3۲50/0 351۲/0 3۲43/0 

1393 3586/0 3۲16/0 3609/0 3401/0 

1394 359۲/0 ۲946/0 3681/0 336۷/0 

1395 3۲10/0 309۷/0 3۷30/0 336۲/0 

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

های کشور، مناطق شهری استان کهگیلويه و بويراحمد، در بین مناطق شهری استان 1395سال 

متعادل ترين و مناطق شهری استان سیستان و بلوچستان،  نامتعادل ترين توزيع درآمد را 
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ن حیث رتبه هیجدهم را به خود اختصاص داده است. اند. در سال مزبور استان فارس از ايداشته

تر از مناطق شهری استان کشور از حیث توزيع درآمد متعادل 1۷به بیان ديگر مناطق شهری 

 اند. استان فارس بوده

های کشور، مناطق روستايی استان کهگیلويه و در بین مناطق روستايی استان 1395سال 

اند. وستايی استان مرکزی، نامتعادل ترين توزيع درآمد را داشتهبويراحمد، متعادل ترين و مناطق ر

در سال مزبور استان فارس از اين حیث رتبه بیست و چهارم را به خود اختصاص داده است. به 

تر از مناطق روستايی استان کشور از حیث توزيع درآمد متعادل ۲3بیان ديگر مناطق روستايی 

  (.۲اند )جدول استان فارس بوده

 

 1395های کشور در سال ضریب جینی شهری و روستایی استان -2جدول 

 استان
 نقاط روستايی نقاط شهری

 رتبه میزان رتبه میزان

 ۲9 33۲3/0 ۲4 3413/0 آذربايجان شرقی

 6 ۲۷۲8/0 5 ۲۷30/0 آذربايجان غربی

 14 ۲898/0 3 ۲6۷9/0 اردبیل

 ۲۷ 3115/0 ۲۲ 3355/0 اصفهان

 ۲3 3095/0 1۷ 3190/0 البرز

 19 30۲۷/0 30 3996/0 ايالم

 13 ۲88۷/0 ۲3 338۲/0 بوشهر

 18 3008/0 ۲6 3۷60/0 تهران

 8 ۲۷91/0 1۲ 3003/0 چهارمحال و بختیاری

 ۲ ۲4۲0/0 8 ۲853/0 خراسان جنوبی

 ۲0 3035/0 ۲1 3303/0 خراسان رضوی

 15 ۲900/0 ۲0 3۲45/0 خراسان شمالی

 3 ۲484/0 ۲۷ 3۷93/0 خوزستان

 4 ۲6۲8/0 6 ۲۷83/0 زنجان

 ۲1 3081/0 10 ۲901/0 سمنان

 1۷ ۲96۷/0 31 4036/0 سیستان و بلوچستان
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 ۲4 309۷/0 18 3۲10/0 فارس

 16 ۲956/0 11 ۲963/0 قزوين

 10 ۲8۲4/0 16 3159/0 قم

 5 ۲۷13/0 ۲ ۲6۲۷/0 کردستان

 ۲6 3113/0 14 3108/0 کرمان

 11 ۲861/0 ۷ ۲813/0 کرمانشاه

 1 ۲۲50/0 1 ۲439/0 هگیلويه و بويراحمدک

 ۲5 3106/0 ۲9 388۷/0 گلستان

 9 ۲811/0 ۲8 3884/0 گیالن

 1۲ ۲881/0 8 ۲853/0 لرستان

 ۷ ۲۷33/0 13 3048/0 مازندران

 31 3409/0 15 315۷/0 مرکزی

 30 33۷8/0 ۲5 349۷/0 هرمزگان

 ۲۲ 308۷/0 19 3۲۲9/0 همدان

 ۲8 3۲9۲/0 4 ۲۷0۲/0 يزد

 - 336۲/0 - 3۷30/0 ل کشورک

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

 تورم -2

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

های مختلف کاالها و خدمات است که توسط خانوارهای شهری مصرف شاخص بهای گروه

اال يا خدمت را در مجموعه کاالها و خدمات مشمول شاخص، ضريب شود. وزن يا سهم هر کمی

گويند. ضريب اهمیت، نسبت هزينه پرداختی خانوارها برای آن کاال يا خدمت به کل اهمیت می

بندی کاالها و خدمات مصرفی براساس هزينه خانوارها است. در محاسبه شاخص کل، گروه

مصرف فردی بر حسب هدف( است که شامل بندی )طبقه CIOCOPالمللی بندی بینطبقه

 قلم کاال و خدمت نماينده است. 386گروه فرعی و  4۷گروه اصلی،  1۲
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، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان در 1395بر اساس سال پايه 

درصد  1/۷بوده که درصد تغییر آن نسبت به سال قبل )میزان تورم(،  1/10۷برابر  1396سال 

 (.3)جدول  استدرصد بوده 8برابر  1395شده است. میزان تورم در سال محاسبه

 است.درصد بوده 1/8، نرخ تورم در سطح کشور برابر 1396در سال 

 

 شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان -3جدول 

 (1395=100) 1395سال پایه:  

 1396 1395 1394 1393 139۲ 1391 1390 شرح

 1/10۷ 0/100 6/9۲ 8/8۲ 6/۷۲ 1/55 6/4۲ شاخص کل

 1/۷ 8 8/11 14 8/31 3/۲9 تورم )درصد(

 و محاسبات گزارش 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال   

 

های اصلی کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، درصد تغییرات شاخص بهای گروه

، 1396های اصلی چه میزان است. در سال دهد که میزان تورم در هر يک از گروهمی نشان

های ازآن، گروهدرصد( بوده است. پس 1/14بیشترين درصد تغیر قیمت مربوط به گروه آموزش )

درصد( بیشترين درصد تغییر قیمت  ۲/۷درصد( و پوشاک و کفش ) ۷/11ها )خوراکی و آشامیدنی

است درصد( بوده  ۲ارتباطات ) اند. کمترين درصد تغییر قیمت نیز مربوط به گروهرا داشته

 (.4جدول)
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 های اصلی کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان شاخص قیمت گروه -4جدول 

 (1395=100) 1395سال پایه: 

 های کاالها و خدماتگروه
ضريب 
 اهمیت

1390 1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 
درصد 
 تغییرات

96-1395 

 1/۷ 1/10۷ 0/100 6/9۲ 8/8۲ 6/۷۲ 1/55 6/4۲ 100 شاخص کل

 6/11 6/111 0/100 ۷/90 8/80 ۷5 5/53 36 54/۲4 ها و دخانیاتها و آشامیدنیخوراکی

 ۷/11 ۷/111 0/100 ۷/90 ۷/80 8/۷4 5/53 1/36 ۲1/۲4 هاخوراکی و آشامیدنی-1

 ۲/4 ۲/104 0/100 8/90 9/86 3/84 ۷/55 4/۲9 33/0 دخانیات-۲

 ۷/5 ۷/105 0/100 4/93 6/83 6/۷1 ۷/55 3/45 46/۷5 و خدماتکاالهای غیرخوراکی 

 ۲/۷ ۲/10۷ 0/100 3/9۲ 9/8۲ 5/۷0 ۲/49 1/36 19/5 پوشاک و کفش-3

مسکن، آب، برق، گاز و ساير -4
 هاسوخت

3۲/39 6/5۲ 6/60 6/۷3 1/84 5/93 0/100 1/106 1/6 

خانگی و تعمیر و مبلمان و لوازم-5
 نگهداری

11/3 3/39 0/55 5/۷9 9/8۷ 8/94 0/100 3/104 3/4 

 6/3 6/103 0/100 0/94 5/80 ۷/65 0/4۷ ۷/3۷ 89/5 بهداشت و درمان-6

 ۷/4 ۷/104 0/100 3/94 5/86 0/۷1 8/5۲ ۲/4۲ 63/9 ونقلحمل-۷

 0/۲ 0/10۲ 0/100 0/99 5/96 0/93 4/85 ۷/۷6 ۲8/3 ارتباطات-8

 8/4 8/104 0/100 ۲/96 4/80 8/61 0/4۷ 3/36 56/1 تفريح و فرهنگ-9

 1/14 1/114 0/100 8/83 8/69 3/6۲ 0/56 ۷/50 05/۲ آموزش-10

 0/6 0/106 0/100 ۷/91 0/۷9 8/66 6/45 3/31 89/0 هتل و رستوران-11

 8/5 8/105 0/100 6/89 ۲/8۲ 4/۷4 ۲/60 5/39 54/4 کاالها و خدمات متفرقه-1۲

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 ه و درآمد خانوارهزین-3

 هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی -3-1

میلیون ريال بوده که  8/305های ساالنه يک خانوار شهری استان، ، متوسط هزينه1396در سال 

يافته است. میزان تغییر برای يک خانوار شهری درصد افزايش ۲/8برابر  1395نسبت به سال 

 (.5بوده است )جدول درصد  ۷/15کشور طی دوره مزبور، 
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 میلیون ریال          های ساالنه یک خانوار شهری استان و کشورمتوسط هزینه -5جدول 

 1396 1395 1394 1393 139۲ 1391 1390 عنوان
 درصد تغییرات

96-1395 

 ۲/8 8/305 5/۲8۲ 8/۲63 ۲۲5 198 19۷ 150 استان فارس

 ۷/15 5/3۲9 8/۲84 ۲6۲ ۲34 9/۲05 ۲/164 ۷/13۲ کشور

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری هزينه و درآمد خانوارهای شهری سال
 

 1/1۷۷های ساالنه يک خانوار روستايی استان، ، متوسط هزينه1396همچنین در سال 

يافته است. میزان تغییر برای درصد افزايش 6/3برابر  1395میلیون ريال بوده که نسبت به سال 

 (.6درصد بوده است )جدول  9/13وار روستايی کشور طی دوره مزبور، يک خان
 

 های ساالنه یک خانوار روستایی استان و کشور     میلیون ریالمتوسط هزینه -6جدول  

 1396 1395 1394 1393 139۲ 1391 1390 عنوان
 درصد تغییرات

96-1395 

 6/3 1/1۷۷ 9/1۷0 8/155 0/135 0/1۲9 3/139 ۲/108 استان فارس

 9/13 ۷/1۷8 9/156 9/146 5/138 6/1۲9 1/108 9/83 کشور

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری هزينه و درآمد خانوارهای شهری سال 
 

 های غیرخوراکی خانوارهای استانسهم هزینه -3-2

توان گفت یم ها کاهش يابد،های غیرخوراکی در کل هزينهدر طول يک دوره اگر سهم هزينه

توان های غیرخوراکی خانوار افزايش يابد، میيافته و چنانچه سهم هزينهسطح رفاه خانوار کاهش

های غیرخوراکی در هزينه ساالنه ، سهم هزينه1396يافته است. در سال گفت رفاه خانوار افزايش

های درصد بوده است. سهم هزينه 5/6۲و  3/۷۷خانوارهای شهری و روستايی به ترتیب 

به ترتیب برابر با  1395غیرخوراکی در هزينه ساالنه خانوارهای شهری و روستايی استان در سال 

های غیرخوراکی خانوارهای شهری و ترتیب، سهم هزينهايندرصد بوده است. به 6/63و  8/۷۷

دهنده کاهش اندکی در سطح روستايی استان نسبت به سال قبل کمی کاهش يافته که نشان

 (.۷خانوارهای استان بوده است )جدول رفاه 
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 های غیرخوراکی در هزینه ساالنه خانوارهای شهری و روستایی استانسهم هزینه -7جدول 
 سال

 منطقه
1390 1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 

 3/۷۷ 8/۷۷ 5/۷6 3/۷6 1/۷4 8/۷۲ ۷6 شهری )درصد(

 5/6۲ 6/63 1/6۲ 1/59 5/5۷ 6/5۷ 65 روستايی )درصد(

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری هزينه و درآمد خانوارهای شهری سال
 
 
 

 منابع درآمدی خانوارهای استان -3-3

بگیری، به ترتیب بیشترين ، درآمدهای متفرقه و درآمد از حقوق1396تا  1391های طی سال

بگیری درآمد از حقوق ، سهم1396 اند. در سالسهم را در منابع درآمدی خانوارهای شهری داشته

 نسبت به سال قبل افزايش و سهم درآمد از مشاغل آزاد و درآمدهای متفرقه کاهش يافته است

 (.8)جدول 

سهم متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری استان  برحسب  -8جدول 

 نوع منابع درآمد

 

 سال      

 نوع درآمد   
1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 

 100 100 100 100 100 100 (درصد)جمع 

 9/34 5/30 9/۲9 ۷/30 4/31 6/۲۷ بگیری:درآمد از حقوق

 4/14 8/10 8/8 3/11 ۲/13 4/11 بخش عمومی 

 0 0/0 1/0 0/0 1/0 08/0 بخش تعاونی 

 5/۲0 5/19 0/۲1 3/19 0/18 1/16 بخش خصوصی 

 3/13 5/14 0/15 5/13 8/14 ۷/16 درآمد از مشاغل آزاد:

 4/۲ ۷/1 5/1 ۷/1 5/1 ۲/1 کشاورزی 

 9/10 ۷/1۲ 5/13 9/11 3/13 5/15 غیر کشاورزی 

 8/51 8/54 1/55 8/55 ۷/53 5/55 درآمدهای متفرقه

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری هزينه و درآمد خانوارهای شهری سال 
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درآمدهای متفرقه همواره  ،1396تا  1391های در مورد خانوارهای روستايی استان طی سال

و درآمد از مشاغل آزاد در  داشته استان را بیشترين سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستايی

، پس از درآمدهای متفرقه، 1393و  139۲های جز سالهای دوره مورد بررسی بههمه سال

است. )جدول به خود اختصاص داده استان را بیشترين سهم از منابع درآمدی خانوارهای روستايی

9.) 

 

سهم متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی استان برحسب نوع منابع  -9جدول 

 درآمد
 سال                          

 نوع درآمد
1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 

 100 100 100 100 100 100 (درصد)جمع 

 ۷/۲8 0/۲9 9/۲8 3/3۲ 1/۲9 8/۲4 بگیری:درآمد از حقوق

 8/3 ۲/4 4/3 ۷/۲ 8/۲ 1/5 بخش عمومی 

 ۲/0 0/0 ۲/0 3/0 1/0 1/0 بخش تعاونی 

 ۷/۲4 ۷/۲4 1/۲5 4/۲9 ۲/۲6 5/19 بخش خصوصی 

 36 6/31 4/3۲ 6/۲8 9/۲8 ۷/۲8 درآمد از مشاغل آزاد:

 6/۲۲ 3/1۷ 5/19 6/18 1۷ 8/16 کشاورزی 

 4/13 3/14 9/1۲ 10 8/11 9/11 غیر کشاورزی 

 3/35 ۲/39 ۷/38 39 4۲ 3/46 درآمدهای متفرقه

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج آمارگیری هزينه و درآمد خانوارهای شهری سال
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نیز  1396و  1395های مقايسه متوسط درآمد ساالنه يک خانوار شهری و روستايی استان در سال

 شده است.ارائه 10در جدول 

 

 مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری و روستایی استان    میلیون ریال -10دول ج

 درآمدها
درصد  1396 1395

 تغییرات
96-1395 

 درصد مبلغ درصد مبلغ

ی
هر

ش
 

 9/6 100 9/33۲ 100 3/311 متوسط کل

 3/۲۲ 9/34 ۲/116 5/30 0/95 بگیریدرآمد از حقوق

 -6/۲ 3/13 ۲/44 5/14 4/45 درآمد از مشاغل آزاد

 9/0 8/51 5/1۷۲ 8/54 9/1۷0 درآمدهای متفرقه

يی
ستا

رو
 

 ۲/11 100 ۲/۲01 100 0/181 متوسط کل

 1/10 ۷/۲8 8/5۷ 0/۲9 5/5۲ بگیریدرآمد از حقوق

 4/۲6 36 4/۷۲ 6/31 3/5۷ درآمد از مشاغل آزاد

 -1/0 3/35 ۷1 ۲/39 1/۷1 درآمدهای متفرقه

 های مختلفنتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری سالمرکز آمار ایران، مأخذ: 
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 تولید ناخالص داخلی استان
 ای ای، تولیهههد ناخهههالص داخلهههی منطقهههه ههههای منطقههههتهههرين مؤلفهههه در حسهههابمههههم

Gross Domestic Production per Region )  (تهرين شهاخص   عنهوان مههم  باشد که بهمی

ای مورداسهتفاده قهرار   طور وسیعی در سهطح اقتصهاد منطقهه   به های اقتصادیگیری فعالیتاندازه

عبارت است از ارزش کلیهه کاالهها و خهدمات نههايی کهه در داخهل مرزههای         GDPRگیرد. می

 شود.طی يک سال تولید می (استان)جغرافیايی يک منطقه 

 

 تولید ناخالص داخلی استان و کشور به قیمت بازار -1

میلیارد ريال  589059داخلی استان فارس به قیمت بازار معادل  ، محصول ناخالص1394در سال 

میلیارد ريال( را  1۲314۲۲0درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور ) 8/4بوده که سهمی معادل 

به خود اختصاص داده است. در سال يادشده اين استان ازلحاظ شاخص موردبحث، رتبه پنجم را 

 است. های کشور کسب نمودهدر بین استان

میلیارد ريال بوده  955636های اقتصادی استان معادل در سال يادشده، ستانده کل فعالیت

داده است. های اقتصادی کشور را تشکیل میدرصد از کل فعالیت ۷/4که سهمی معادل 

 368۷50های اقتصادی استان معادل همچنین در سال موردبحث، مصرف واسطه کل فعالیت

های اقتصادی کشور درصد از کل مصارف واسطه فعالیت 5/4ه سهمی معادل میلیارد ريال بوده ک

 را به خود اختصاص داده است.

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

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

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

هايی که دهد. بديهی است رشته فعالیتافزوده تشکیل میدرصد آن را ارزش 4/61واسطه و 

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

 .(1 )جدول ندينماوی انسانی، سرمايه و ... توزيع عوامل تولید نظیر نیر
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 واحد: میلیارد ریال    1394مقادیر حساب تولید استان فارس و کشور در سال -1جدول 

 افزودهارزش مصرف واسطه ستانده شرح
 محصول ناخالص داخلی

 به قیمت بازار

 589059 586886 368۷50 955636 استان

 1۲314۲۲0 1۲۲660۲1 8180394 ۲0446415 کشور

 8/4 8/4 5/4 ۷/4 نسبت استان به کشور )درصد(

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان

 

، رتبه پنجم را در بین 1394هرچند استان فارس ازلحاظ میزان تولید ناخالص داخلی در سال 

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

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

میلیون ريال بوده است که از متوسط  ۷/1۲۲میزان اين شاخص در سال مذکور برای اين استان، 

جدول )دهد. شان میای را نمالحظهباشد و اختالف قابلمیلیون ريال( پائین تر می 156) یکشور

های استان فارس در زمینه توريسم و صنعت، رشد بعد از انقالب اسالمی علیرغم پتانسیل (.۲

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

های اند هرچند که در بخش کشاورزی با تحوالت بیشتری در مقايسه با ساير بخشنبوده

 ايم.ادی مواجه بودهاقتص
 

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

 1394در سال 

 

 

 

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

 رتبه میزان رتبه (درصد)سهم  میزان

 19 104/3 9 3/3 403833 آذربايجان شرقی

 ۲9 ۷9/0 13 ۲/1 ۲54966 آذربايجان غربی

 ۲۲ 101/0 ۲5 1/0 1۲۷91۷ اردبیل

 1۲ 138/5 3 5/۷ ۷0۲814 اصفهان

 9 155/5 8 3/3 41۲131 البرز

 11 144/5 ۲9 0/۷ 83098 ايالم

 1 463/4 6 4/3 5۲640۷ بوشهر
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ها های کشور و رتبه آنتولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان-2جدول 

 1394در سال 

 

 

 

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

 رتبه میزان رتبه (درصد)سهم  میزان

 3 ۲۲3/9 1 ۲3/۷ ۲9۲1019 تهران

 ۲4 9۲/9 ۲8 0/۷ 86989 چهارمحال و بختیاری

 ۲5 88/8 31 0/5 6۷546 خراسان جنوبی

 ۲0 104/0 4 5/4 659۷01 خراسان رضوی

 ۲۷ 80/9 30 0/6 69936 خراسان شمالی

 ۲ 3۷6/6 ۲ 14/3 1۷60۷04 خوزستان

 13 131/۷ ۲4 1/1 138198 زنجان

 8 156/5 ۲۷ 0/9 10۷53۲ سمنان

 31 59/8 19 1/3 16۲9۷6 سیستان و بلوچستان

 15 1۲۲/۷ 5 4/8 589059 فارس

 ۷ 166/5 16 1/۷ ۲095۷0 قزوين

 1۷ 109/5 ۲3 1/1 13834۷ قم

 30 ۷3/6 ۲6 0/9 116360 کردستان

 16 115/0 10 ۲/9 358640 کرمان

 ۲1 10۲/۷ 1۷ 1/6 ۲00351 کرمانشاه

 4 ۲09/6 ۲1 1/۲ 14۷14۲ کهگیلويه و بويراحمد

 ۲8 ۷9/8 ۲0 1/۲ 14۷560 گلستان

 18 106/6 1۲ ۲/۲ ۲68581 گیالن

 ۲6 8۲/3 ۲۲ 1/۲ 144۷۷8 لرستان

 14 1۲8/6 ۷ 3/4 4166۷۷ مازندران

 6 190/۲ 11 ۲/۲ ۲۷1۲06 مرکزی

 10 146/8 14 ۲/1 ۲54۷60 هرمزگان

 ۲3 95/1 18 1/3 165611 همدان

 5 199/0 15 1/8 ۲۲0899 يزد

 - - - 1/5 1۷8909 فرا منطقه

 - 156 - 100 1۲314۲۲0 کل کشور

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان 
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 های عمده اقتصادی در حیات اقتصادی استانجایگاه بخش -2

میلیارد ريال بوده که از اين  589059، میزان تولید ناخالص داخلی استان معادل 1394در سال 

افزوده د آن به ارزشدرص ۷/۲5افزوده بخش کشاورزی، درصد آن به ارزش 3/1۷رقم معادل 

درصد آن به  3/51افزوده بخش ساختمان و درصد آن به ارزش 4/5بخش صنعت و معدن، 

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

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

 (.3تان دارای عملکردی خدماتی، کشاورزی است )جدول اس

 

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

 های اقتصادیبخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 3/1۷ 10۲046 کشاورزی

 ۷/۲5 151139 صنعت و معدن

 4/5 31641 ساختمان

 3/51 30۲060 خدمات

 4/0 ۲1۷3 خالص مالیات بر واردات

 100 589059 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان 

 

 بخش کشاورزی -2-1

 تفکیک است:اين بخش به چهار زير بخش قابل

 زراعت و باغداری -

 ورعسل و شکاردامداری، مرغداری، پرورش کرم ابريشم و زنب -

 جنگلداری -

 ماهیگیری -

میلیارد ريال بوده  10۲046معادل  1394افزوده بخش کشاورزی استان در سال کل ارزش

درصد آن  4/8درصد آن متعلق به زير بخش زراعت و باغداری،  8/89است. از اين میزان معادل 
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درصد،  6/0و شکار،  متعلق به زير بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابريشم و زنبورعسل

 درصد آن به بخش ماهیگیری اختصاص داشته است. 1/1متعلق به بخش جنگلداری بوده و 

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

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

 

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

 های اقتصادیزير بخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 8/89 91643 زارعت و باغداری

 4/8 86۲0 دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابريشم و زنبورعسل و شکار

 6/0 649 جنگلداری

 1/1 1134 ماهیگیری

 100 10۲046 جمع

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان

 بخش صنعت و معدن -2-2

 شود:اين بخش به سه زير بخش عمده زير تقسیم می

 معدن -

 صنعت -

 تأمین آب و برق و گاز طبیعی -

 

میلیارد ريال بوده  151139معادل  1394افزوده بخش صنعت و معدن استان در سال ارزش

درصد،  ۲/46افزوده زير بخش معدن، درصد آن متعلق به ارزش 5اين میزان معادل  است. از

افزوده بخش تأمین آب و برق درصد متعلق به ارزش ۷/48افزوده بخش صنعت و متعلق به ارزش

 (5جدول باشد )و گاز طبیعی می
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 1394های بخش صنعت و معدن استان فارس در سال افزوده رشته فعالیتارزش-5جدول 
 ()واحد: میلیارد ریال

 های صنعت و معدنزير بخش
 افزودهارزش

 (درصد)سهم  میزان

 5 ۷596 معدن

 ۲/46 698۷4 صنعت

 ۷/48 ۷3669 تأمین آب و برق و گاز طبیعی

 100 151139 جمع

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان   

های صنعت و معدن، زير بخش تأمین آب ین زير بخشگردد در بگونه که مشاهده میهمان

درصد( را به خود اختصاص داده است. در زير  ۷/48افزوده )و برق و گاز طبیعی، بیشترين ارزش

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

های الستیکی و پالستیکی با د فرآوردهدرصد و تولی 9۷/9با سهمی معادل  های شیمیايیفرآورده

اند. رشته افزوده را به خود اختصاص دادهدرصد به ترتیب بیشترين ارزش ۷4/8سهمی معادل 

کند. های اقتصادی استان ايفا میفعالیت ساخت فلزات پايه، نقش کمرنگی را در فعالیت

بخش صنعت )ساخت(، به اين  افزوده زيردرصد ارزش 5۲/1که در سال موردبررسی، تنها طوریبه

 (.6فعالیت اختصاص داشته است )جدول 

 
 

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

 (ساخت)های صنعت زير بخش
 افزوده )میلیارد ريال(ارزش

 درصد()سهم  میزان

 44/65 3119۷ تولید محصوالت غذايی

 1/1۲ ۷81 یدنیهاتولید انواع آشام

 0/00 0 های توتون و تنباکوتولید فرآورده

 1/38 965 تولید منسوجات

 0/۷5 5۲6 تولید پوشاک

 0/0۲ 16 های وابستهتولید چرم و فرآورده
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 1394استان فارس در سال  (ساخت)های بخش صنعت افزوده رشته فعالیتارزش-6جدول 

 (ساخت)های صنعت زير بخش
 افزوده )میلیارد ريال(ارزش

 درصد()سهم  میزان

 1/55 1085 تولید چوب و محصوالت چوبی به جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر بافی

 0/89 6۲3 های کاغذیتولید کاغذ و فرآورده

 0/65 453 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانه

 ۲/14 149۲ های حاصل از پااليش نفت تولید کک، فرآورده

 9/9۷ 6963 های شیمیايیتولید مواد شیمیايی و فرآورده

 1/04 ۷۲۷ های دارويی و شیمیايی و گیاهیتولید داروها و فراورده

 8/۷4 610۷ های الستیکی و پالستیکیتولید فرآورده

 8/69 6069 های معدنی غیرفلزیتولید ساير فرآورده

 1/5۲ 1060 تولید فلزات پايه

 8/۲9 5۷94 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی ساخته شده، به جز ماشین

 ۲/6۲ 1831 ای، الکترونیکی و نوریتولید محصوالت رايانه

 ۲/۲8 159۲ تولید تجهیزات برقی

 1/۷3 1۲06 بندی نشده در جای ديگربقهآالت و تجهیزات طتولید ماشین

 0/۷۲ 505 تريلر تولید وسايل نقلیه موتوری، تريلر و نیم

 0/05 3۷ تولید ساير تجهیزات حمل و نقل 

 0/8۷ 605 تولید مبلمان

 0/31 ۲18 تولید ساير مصنوعات

 0/03 ۲1 آالت و تجهیزاتتعمیر و نصب ماشین

 100 698۷4 جمع

 1394های کشور، ايران، حساب تولید استانمأخذ: مرکز آمار 

 

 بخش سـاختمان -2-3

میلیارد ريال بوده است.  31641معادل  1394افزوده بخش ساختمان استان در سال ارزش

ها است. ساير های مسکونی و ساير ساختمانمحدوده و قلمرو اين فعالیت شامل احداث ساختمان

های زير وزشی، بهداشتی، ورزشی، تجاری و ساختمانهای صنعتی، آمها شامل ساختمانساختمان
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باشد. آهن، فرودگاه، مترو و خط انتقال نیرو میبنايی از قبیل سد، سیلو، بند، تونل، پل، جاده، راه

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

های اقتصادی در فرآيند تولید کثر بخشای تولیدشده در ابخش ساختمان از کاالهای واسطه

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

های اقتصادی را در پی طور غیرمستقیم رونق ديگر فعالیتگردد لذا رونق اين بخش بهديگر می

درصد تولید ناخالص داخلی  4/5افزوده اين بخش در استان ، ارزش1394خواهد داشت. در سال 

درصد به زير  5/66افزوده اين بخش، داده است. در سال يادشده از کل ارزشاستان را تشکیل می

ها اختصاص داشته درصد به زير بخش ساير ساختمان 5/33های مسکونی و بخش ساختمان

 (.۷است )جدول 

 

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

 های ساختمانزير بخش
 افزودهارزش

 (درصد) سهم میزان

 5/66 ۲1048 های مسکونیساختمان

 5/33 10593 هاساير ساختمان

 100 31641 جمع

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان

 

 بخش خدمـات -2-4

میلیارد ريال بوده است. اين  30۲060معادل  1394در سال افزوده بخش خدمات استان ارزش

 گردد:زير بخش عمده تقسیم می 1۲بخش به 

 فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالهافروشی و خردهعمده -

 ونقل، انباری داری و پستحمل -

 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا -

 اطالعات و ارتباطات-

 فعالیتهای مالی و بیمه-

 امالک و مستغالت -
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 ای، علمی و فنیفعالیتهای حرفه-

 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی-

 اداره امور عمومی و خدمات شهری -

 آموزش -

 فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی -

 ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی -

فروشی، تعمیر وسايل فروشی، خردهعمده» ،«امالک و مستغالت» های، بخش1394در سال 

 16و  ۲/۲0، 3/30به ترتیب با سهمی معادل « ونقل و انبارداری و پستحمل»و  ،«نقلیه و کاالها

اند. در سال يادشده، کمترين سهم افزوده بخش خدمات داشتهدرصد، بیشترين سهم را در ارزش

( اختصاص داشته 8/0عات و ارتباطات)های خدمات به بخش اطالافزوده در بین زير بخشارزش

 (.8است)جدول 

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

 های خدماتزير بخش
 افزودهارزش

 (درصد) سهم میزان

 ۲/۲0 60931 فروشی، تعمیر وسايل نقلیه و کاالهافروشی و خردهعمده

 16 48349 داری و پستونقل، انبارحمل

 1/1 3440 فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا

 8/0 ۲515 اطالعات و ارتباطات

 ۲/۲ 6696 فعالیتهای مالی و بیمه

 3/30 9145۲ امالک و مستغالت

 1 3159 ای، علمی و فنیفعالیتهای حرفه

 1 3084 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

 6/8 ۲5968 خدمات شهریاداره امور عمومی و 

 3/8 ۲5143 آموزش

 9/8 ۲6810 فعالیتهای مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی

 5/1 4514 ساير خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی

 100 30۲060 جمع

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان
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 ی استانهای اقتصادمزیت نسبی رشته فعالیت -3

از رابطه زير به  (Revealed Comparative Advantage)شاخص مزيت نسبی آشکارشده 

 آيد:دست می

 

 

 

 

 
 

های اقتصادی استان دارای مزيت نسبی يک از بخشدهد که کدامنشان می RCAشاخص 

افزوده يک بخش اقتصادی موردنظر استان را در تولید ناخالص است. اين شاخص سهم ارزش

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

يک بود آن بخش در استان دارای مزيت نسبی  تر ازبزرگ RCAدهد. اگر مورد مقايسه قرار می

تر يا مساوی يک بود فاقد مزيت نسبی است. ذکر اين نکته ضروری است که است و اگر کوچک

باشد. لذا ممکن است يک افزوده میشاخص جهت تعیین مزيت نسبی، ارزشمعیار اصلی اين 

گذاری مناسب طور بالقوه قابلیت توسعه داشته و دارای مزيت باشد اما سرمايهبخش اقتصادی به

پائینی داشته  RCAرو افزوده آن پائین باشد و ازايندر آن بخش صورت نگرفته است و ارزش

 کند.گیری میمزيت نسبی بالفعل را اندازه بنابراين، اين شاخص،؛ باشد

رشته فعالیت اقتصادی استان،  84گردد، در بین ، مشاهده می9طور که در جدول همان

(، اختصاص دارد. پس از فعالیت 03/3بیشترين مزيت نسبی به فعالیت حمل و نقل از طريق لوله )

( و سپس زراعت و 0۲/3ز طبیعی)مذکور، بیشترين مزيت نسبی استان در بخش تولید و توزيع گا

های اقتصادی استان ترين بخش( است. بخش زراعت و باغداری يکی از مهم18/۲باغداری )

افزوده را به خود اختصاص رشته فعالیت اقتصادی بیشترين ارزش 84که در بین طوریاست. به

ی وسیع کشاورزی هادرصد(. استان به دلیل شرايط آب و هوايی متنوع، دشت 56/15داده است )

های اصلی تولید محصوالت زراعی و باغی کشور محسوب و امکانات مناسب يکی از کانون

بخش  افزودهارزش i در استان 

 تولید ناخالص داخلی استان

RCAi= بخش فزودهاارزش  i در کشور   

 تولید ناخالص داخلی کشور
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های های زراعی زير کشت رتبه سوم را در بین استانگردد. اين استان ازلحاظ میزان زمینمی

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

ای در کشور به استان فارس هد. همچنین مقام اول سطح زير کشت و تولید ذرت دانهدمی

های مناسب در سطح کشور اختصاص دارد و در ساير محصوالت زراعی و باغی نیز دارای رتبه

( و 88/1های تولید محصوالت غذايی )باشد. پس از بخش زراعت و باغداری، بخشمی

 های بعدی قرار دارند.یث مزيت نسبی در اولويت( از ح۷6/1ساختمانهای مسکونی )

آهن های حمل و نقل از طريق راهرشته فعالیت، رشته فعالیت 84در سال موردبررسی در بین 

ترين مزيت (، دارای پايین0۲/0( و دباغی و تولید چرم و فرآورده های وابسته )0۲/0بین شهری )

در زمینه دو رشته فعالیت ساخت محصوالت از اند. گفتنی است که استان نسبی در استان بوده

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

 

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

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

 ۲/18 ۷/14 15/56 91643 46383 1380۲6 زراعت و باغداری

 0/35 0/0۷ 0/0۲ 135 5066 5۲0۲ گاوداری صنعتی

 0/88 1/4۲ 1/۲5 ۷38۲ ۲1۲83 ۲8664 دام سنتی

 0/۷3 0/19 0/14 8۲4 491۷ 5۷41 مرغداری

پرورش زنبور عسل، کرم 

ابريشم، شکار و ساير 

 فعالیتهای کشاورزی

56۲ ۲83 ۲۷9 0/05 0/10 0/45 

 1/18 0/09 0/11 649 ۲۲5 8۷4 جنگلداری

 0/34 0/56 0/19 1134 686 18۲0 ماهیگیری

ام ، گاز استخراج نفت خ

طبیعی و خدمات پشتیبانی 
6134 ۲43 5891 1/00 10/91 0/09 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

 معادن

 0/46 0/63 0/۲9 1۷05 1080 ۲۷85 استخراج ساير معادن

 1/88 ۲/8۲ 5/30 3119۷ 648۷3 96069 تولید محصوالت غذايی

 1/۲6 0/11 0/13 ۷81 18۲0 ۲601 تولید انواع آشامیدنیها

های توتون و تولید فرآورده

 کوتنبا
0 0 0 0/00 0/04 0/00 

 0/35 0/4۷ 0/16 965 ۲05۷ 30۲1 تولید منسوجات

 0/3۷ 0/۲4 0/09 5۲6 311 838 تولید پوشاک

های تولید چرم و فرآورده

 وابسته
36 ۲0 16 0/00 0/13 0/0۲ 

تولید چوب و محصوالت 

چوبی به جز مبلمان، حصیر و 

 مواد حصیر بافی

1956 8۷1 1085 0/18 0/60 0/31 

های تولید کاغذ و فرآورده

 کاغذی
11۷1 549 6۲3 0/11 0/34 0/31 

های چاپ و تکثیر رسانه

 ضبط شده
53۲ ۷9 453 0/08 0/10 0/۷6 

های تولید کک، فرآورده

 حاصل از پااليش نفت
30181 ۲8689 149۲ 0/۲5 ۲/05 0/1۲ 

تولید مواد شیمیايی و 

 های شیمیايیفرآورده
14۷9۷ ۷834 6963 1/18 3/1۷ 0/3۷ 

های تولید داروها و فراورده

 دارويی و شیمیايی و گیاهی
1۲6۷ 539 ۷۲۷ 0/1۲ 0/5۷ 0/۲۲ 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

های الستیکی و تولید فرآورده

 پالستیکی
115۲۲ 5415 610۷ 1/04 0/61 1/۷0 

های تولید ساير فرآورده

 معدنی غیرفلزی
1۲395 63۲6 6069 1/03 1/0۷ 0/96 

 0/11 1/65 0/18 1060 106۷ ۲1۲۷ تولید فلزات پايه

تولید محصوالت فلزی 

ساخته شده، به جز 

 آالت و تجهیزاتماشین

13469 ۷6۷5 5۷94 0/98 0/8۲ 1/۲0 

ای، تولید محصوالت رايانه

 الکترونیکی و نوری
۲6۷۲ 841 1831 0/31 0/۲5 1/۲6 

 0/54 0/50 0/۲۷ 159۲ 1938 3530 تولید تجهیزات برقی

ت آالت و تجهیزاتولید ماشین

بندی نشده در جای طبقه

 ديگر

۲1۲3 916 1۲06 0/۲0 0/61 0/33 

تولید وسايل نقلیه موتوری، 

 تريلرتريلر و نیم

 

 

4031 35۲5 505 0/09 1/۲9 0/0۷ 

تولید ساير تجهیزات حمل و 

 نقل
۲54 ۲1۷ 3۷ 0/01 0/06 0/10 

 0/۷0 0/15 0/10 605 463 106۷ تولید مبلمان

 0/19 0/19 0/04 ۲18 ۲01 419 تولید ساير مصنوعات

آالت و تعمیر و نصب ماشین

 تجهیزات
۲94 ۲۷۲ ۲1 0/00 0/06 0/06 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

 1/30 0/4۷ 0/6۲ 3640 9658 13۲98 تولید، انتقال و توزيع برق

 3/0۲ 3/۷8 11/40 6۷1۲9 3۷4۷ ۷08۷۷ تولید وتوزيع گاز طبیعی

آبرسانی،مديريت پسماند، 

 فاضالب و فعالیتهای تصفیه
4649 1۷49 ۲900 0/49 0/34 1/4۷ 

 1/۷6 ۲/03 3/5۷ ۲1048 33681 54۷۲9 ساختمان های مسکونی

 0/۷1 ۲/5۲ 1/80 10593 1485۲ ۲5445 ساير ساختمان ها

عمده فروشی وخرده فروشی 

به جز وسايل نقلیه موتوری و 

 موتورسیکلت

۷۷0۲۲ ۲۲۲35 54۷8۷ 9/30 10/50 0/89 

عمده فروشی و خرده فروشی 

يل نقلیه موتوری و تعمیر وسا

 و موتورسیکلت

80۷4 19۲9 6144 1/04 0/8۷ 1/19 

حمل و نقل از طريق راه آهن 

 بین شهری
104 91 13 0/00 0/13 0/0۲ 

 1/14 6/۲6 ۷/11 41899 14194 56093 ساير حمل ونقل زمینی

 3/03 0/۲۲ 0/66 3914 1560 54۷3 حمل و نقل از طريق لوله

 0/00 0/۲1 0/00 0 0 0 حمل و نقل آبی

 1/40 0/19 0/۲۷ 15۷4 ۲۲۷0 3845 حمل و نقل هوايی

انبارداری و فعالیتهای 

 پشتیبانی حمل و نقل
1109 ۲55 854 0/14 0/51 0/۲9 

 0/35 0/05 0/0۲ 94 133 ۲۲۷ فعالیتهای پست و پیک

 1/11 0/۲۲ 0/۲4 1416 ۲91 1۷06 تأمین جا)اقامتگاه ها(

فعالیتهای خدماتی مربوط به 

آشامیدنی ها)رستوران  غذا و
5518 3493 ۲0۲4 0/34 1/۲4 0/۲8 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

 ها(

 0/16 1/49 0/۲3 1369 15۷8 ۲94۷ ارتباطات

ساير فعالیتهای اطالعات و 

 ارتباطات
1530 385 1146 0/19 0/60 0/3۲ 

 0/46 1/۲5 0/5۷ 3363 4086 ۷449 بانک و موسسات مالی

 0/8۷ 0/5۲ 0/45 ۲640 10۷8 3۷1۷ بیمه

ت های خدمات ساير فعالی

 مالی و بیمه
844 150 693 0/1۲ 0/55 0/۲1 

خدمات واحدهای مسکونی 

 شخصی
5۷۲88 1۷۷3 55516 9/4۲ ۷/55 1/۲5 

خدمات واحدهای مسکونی 

 اجاری
۲8۷5۷ 853 ۲۷903 4/۷4 3/56 1/33 

خدمات واحدهای غیر 

 مسکونی
9486 ۲۲۲6 ۷۲60 1/۲3 1/30 0/95 

 0/6۲ 0/۲1 0/13 ۷۷3 1۷6 948 خدمات دالالن مستغالت

 0/۲۲ 0/30 0/0۷ 383 4۲8 811 تحقیق وتوسعه

ای، های حرفهساير فعالیت

 علمی و فنی
958۲ ۷085 ۲49۷ 0/4۲ 0/49 0/86 

 1/۲9 0/04 0/05 ۲۷9 94 3۷۲ فعالیتهای دامپزشکی

 0/3۷ 0/01 0/00 11 ۲0 31 فعالیت های اجاره داری

 1/۷1 0/۲۲ 0/38 ۲۲58 ۲813 50۷1 کاريابی و استخدام

فعالیتهای آژانس های 

 مسافرتی و کاروان
645 ۲09 436 0/0۷ 0/13 0/55 
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

ساير فعالیتهای پشتیبانی 

کسب و کار طبقه بندی نشده 

 در جای ديگر

51۲ 133 3۷8 0/06 0/05 1/38 

 0/44 0/99 0/44 ۲5۷۲ 1161 3۷34 امور عمومی

 0/۷3 1/35 0/99 5818 136۲ ۷180 خدمات شهری

 1/۲9 1/64 ۲/1۲ 1۲4۷6 485۷ 1۷333 دفاعیامور 

 0/85 0/۷1 0/60 3546 4۷9 40۲6 امور انتظامی

 1/08 0/۲4 0/۲6 1556 644 ۲۲00 تأمین اجتماعی اجباری

 1/43 0/91 1/۲9 ۷6۲6 3۲8 ۷955 آموزش ابتدائی دولتی

 1/۲6 0/06 0/0۷ 409 101 511 موزش ابتدائی خصوصیآ

وزش  متوسطه عمومی و آم

سطه فنی و حرفه ای متو

 دولتی

10۲33 ۲09 100۲4 1/۷0 1/۲3 1/39 

آموزش  متوسطه عمومی و 

متوسطه فنی و حرفه ای 

 خصوصی

43۷ 84 353 0/06 0/0۷ 0/80 

 0/95 0/66 0/6۲ 3669 69۲ 4361 آموزش عالی دولتی

 0/93 0/44 0/41 ۲405 803 3۲0۷ آموزش عالی خصوصی

 آموزش بزرگساالن دولتی

 
449 ۷9 3۷0 0/06 0/06 0/99 

 0/۷8 0/06 0/05 ۲8۷ 1۲9 416 آموزش بزرگساالن خصوصی

فعالیت های مربوط به 

 سالمت انسان
30۷00 49۲6 ۲5۷۷4 4/38 3/09 1/4۲ 

 0/65 0/۲۷ 0/18 1036 ۲46 1۲83 مددکاری اجتماعی
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سال -های اقتصادی استان فارسمقادیر حساب تولید و مزیت نسبی رشته فعالیت-9جدول 

 سهم: درصد              ریال                              میلیارد مبالغ:                            1394

 هاشرح فعالیت
 ستانده
 استان

مصرف 
 واسطه
 استان

 افزودهارزش
 استان

افزوده سهم ارزش
 استان GDPاز 

سهم 
افزوده از ارزش

GDP کشور 

شاخص 
 مزيت نسبی

 0/۷6 0/43 0/33 1943 ۷81 ۲۷۲4 هنر،سرگرمی و تفريح

سازمان های مذهبی و 

 سیاسی
1546 ۷۲۷ 819 0/14 0/13 1/09 

تعمیررايانه و کاالهای 

 شخصی و خانگی
4۲۲ ۲51 1۷1 0/03 0/04 0/۷6 

ساير فعالیتهای خدماتی 

 شخصی
۲583 100۲ 1581 0/۲۷ 0/44 0/61 

 - 99/61 99/63 586886 368۷50 955636 جمع

 - 0/39 0/3۷ ۲1۷3 - - خالص مالیات بر واردات

 - 100 100 589059 - - تولید ناخالص داخلی

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان   

 

 

 رشد تولید ناخالص اسمی استان -4

درصد کاهش يافته است.  9/0معادل  1393-94تولید ناخالص داخلی اسمی استان طی دوره 

خلی اسمی منفی بوده است. تولید ناخالص دا 1394يعنی رشد اقتصادی اسمی استان در سال 

کشور طی دوره مذکور نیز کاهش يافته است. میزان کاهش اين شاخص در سطح کشور برابر 

 درصد بوده است. 3/4

 

درصد  3/1۷، از رشد متوسط ساالنه 1390-94همچنین میزان اين شاخص در استان طی دوره  

 شته است.درصد دا 5/16طور متوسط ساالنه رشدی برابر برخوردار بوده و در سطح کشور به
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درصد  ۲معادل  1393-94همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه استان به قیمت جاری طی دوره 

کاهش يافته است. تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به قیمت جاری طی دوره مذکور نیز کاهش 

 درصد بوده است. 5/5يافته است. میزان کاهش اين شاخص در سطح کشور برابر 

درصد و در کشور،  1/16رشد متوسط ساالنه شاخص يادشده در استان، ، 1390-94طی دوره 

 (.10درصد بوده است )جدول  1/15

 

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

 شرح
 استان

1390 1391 139۲ 1393 1394 

ی
ت جار

قیم
تولید ناخالص داخلی به قیمت  

 (لمیلیارد ريا)بازار 
3106۲3 4083۲5 533۲45 594411 589059 

تولید ناخالص داخلی سرانه به 

 (میلیون ريال)قیمت بازار 
6/6۷ 9/8۷ 5/113 ۲/1۲5 ۷/1۲۲ 

 

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

 شرح
 کشور

1390 1391 139۲ 1393 1394 

ی
ت جار

قیم
قیمت  تولید ناخالص داخلی به 

 (ريال میلیارد)بازار 
6689۷34 911494۲ 1۲۲19۷3۷ 1۲8۷۲91۷ 1۲314۲۲0 

به  تولید ناخالص داخلی سرانه

 قیمت بازار )میلیون ريال(
89 8/119 ۷/158 1/165 156 

 1394های کشور، مأخذ: مرکز آمار ايران، حساب تولید استان
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 بخش دوم

 امور اجتماعی و فرهنگی
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نگیامور اجتماعی و فره  
 

 پرورش و آموزش -

 آموزش عالی -

 بهداشت و درمان -

 بهزیستی و تأمین اجتماعی -

 فرهنگ و هنر -

 گردشگری-

 بدنیتربیت -

 امور قضایی -
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 وپرورشآموزش
 

 میـزان باسوادی در استان -1

ساله و  6، میزان باسوادی در جمعیت 1395بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد بوده است. میزان باسوادی در  6/8۷درصد و  8/88ر استان فارس و کشور به ترتیب باالت

و  (درصد 1/84درصد و  91در کشور )درصد  9/85درصد و  6/91مردان و زنان استان به ترتیب 

درصد )در کشور به  5/8۲درصد و  5/91باسوادی در نقاط شهری و روستايی استان به ترتیب 

، استان فارس از نظر میزان باسوادی بعد از 1395درصد( بوده است. در سال  5/۷8و  ۷/90ترتیب 

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

 است.

 

 تعداد سواد آموزان استان -2

نفر  ۲۲016ان، های نهضت سوادآموزی است، تعداد سوادآموزان تحت پوشش دوره1396در سال 

نفر در دوره تحکیم  319۷نفر در دوره انتقال و  3۷۲۲نفر در دوره سوادآموزی،  1509۷شامل 

درصد از اين تعداد سوادآموز، در  5۲/8درصد کاهش يافته است.  36بوده که نسبت به سال قبل، 

 (.1اند )جدول مناطق شهری و مابقی در مناطق روستايی بوده
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های نهضت سوادآموزی استان برحسب نقاط موزان تحت پوشش دورهسوادآ -1جدول 

 1396و  1395های شهری و روستایی: سال

 سال
 دوره

 نقاط روستايی نقاط شهری جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع 

1395 

 ۷561 3090 10651 880۷ 3۷45 1۲55۲ 16368 6835 ۲3۲03 دوره سوادآموزی

 ۲513 ۲19 ۲۷3۲ ۲843 184 30۲۷ 5356 403 5۷59 دوره انتقال

 ۲840 330 31۷0 ۲103 161 ۲۲64 4943 491 5434 دوره تحکیم

1396 

 5359 1۷64 ۷1۲3 6098 18۷6 ۷9۷4 1145۷ 3640 1509۷ دوره سوادآموزی

 1۷09 140 1849 1۷8۷ 86 18۷3 3496 ۲۲6 3۷۲۲ دوره انتقال

 1544 148 169۲ 145۲ 53 1505 ۲996 ۲01 319۷ دوره تحکیم

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 آموزان استاندانش -3
 آموزانتعداد دانش -3-1

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

درصد  3/6نفر بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل  8801۷۲برابر  9۷-1396سال تحصیلی 

 ، معادل9۷-1396آموزان استان فارس در سال تحصیلی افزايش يافته است. از مجموع دانش

اند که اين نسبت در مقايسه با سال قبل، تغییر چندانی درصد دختر بوده 8/48 درصد پسر و ۲/51

 (.۲نیافته است )جدول 

 آموزان استان برحسب جنستعداد دانش -2جدول  

 سال تحصیلی
 انآموزتعداد دانش

 پسر جمع
 سهم

 )درصد(
 دختر

 سهم
 )درصد(

9۲-1391 809089 416344 4/51 39۲۷45 6/48 

93-139۲ ۷93853 406905 ۲/51 386948 8/48 

94-1393 843413 4338۷9 4/51 409534 6/48 

95-1394 8۲6۷66 4۲۲688 1/51 4040۷8 9/48 

96-1395 849169 434۷81 ۲/51 414388 8/48 

1396-9۷ 8801۷۲ 45130۷ 51/۲ 4۲8865 48/8 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
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 آموزان استانهای تحصیلی از کل دانشسهم دوره -3-2

درصد در دوره  5۷/.0، معادل 9۷-1396آموزان استان فارس در سال تحصیلی از تعداد کل دانش

درصد در دوره  ۲1/36دايیدرصد در دوره ابت 53/05دبستانی،درصد در دوره پیش 5/96استثنايی، 

 سال ودرصد در دوره تکمیلی بزرگ 453/درصد در دوره متوسطه دوم،  15/4۷متوسطه اول، 

 (.3اند )جدول سال مشغول به تحصیل بودهدرصد در دوره عمومی بزرگ 41/0
 

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

 97-1396س در سال تحصیلی و جن
 دختر پسر سهم دوره )درصد( تعداد دانش آموز تحصیلی دوره

94-1393 843413  

95-1394 8۲6۷66  

96-1395 849169  

1396-9۷ 8801۷۲  

 1990 306۷ 0/5۷ 505۷ استثنايی

 ۲5690 ۲6۷33 5/96 5۲4۲3 دبستانیپیش

 ۲۲6190 ۲40۷۲8 53/05 466918 ابتدايی

 9161۷ 96388 ۲1/36 188005 وره اولمتوسطه د

 ۷04۲3 65696 15/4۷ 136119 متوسطه دوره دوم

 5۲8 ۷33 0/14 1۲61 سالعمومی بزرگ

 1۲4۲۷ 1۷96۲ 3/45 30389 سالتکمیلی بزرگ

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال    

 امكانات آموزشی استان -4

ارايه  4در جدول  9۷-1396در سال تحصیلی  تحصیلی هایامکانات آموزشی استان فارس به تفکیک دوره

 شده است. 

در سال تحصیلی  های تحصیلیامكانات آموزشی استان فارس به تفكیک دوره -4جدول  

1396-97 

 کارکنان دفتری و اداری کارکنان آموزشی کالس آموزشگاه سال و دوره تحصیلی

 466 1135 8۷۲ ۲8۲ استثنايی
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در سال تحصیلی  های تحصیلیامكانات آموزشی استان فارس به تفكیک دوره -4جدول  

1396-97 

 (1) (1) 4344 1894 دبستانیپیش

 6991 16889 ۲03۲4 4055 ابتدايی

 4198 9199 ۷61۲ 1596 متوسطه دوره اول

 543۷ 10336 ۷139 1355 متوسطه دوره دوم

به بخش خصوصی آمار کارکنان آموزشی  1390-91(: با توجه به واگذاری دوره پیش دبستانی از سال تحصیلی 1)

 در اين دوره در دسترس نمی باشد.

 1396ه آماری استان، سال مأخذ: سالنام

 های آمـوزشیشاخص -5

آموز در کالس در مقاطع ابتدايی، متوسطه اول ، شاخص تراکم دانش1396-9۷در سال تحصیلی 

بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل در مقطع  19/1و  ۲4/۷،  ۲3و متوسطه دوم به ترتیب

ا افزايش مواجه بوده است. نسبت ابتدايی و متوسطه دوم بدون تغییر و در مقطع متوسطه اول ب

، ۲۷/6آموز به کارمند آموزشی در مقاطع ابتدايی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیبدانش

بوده است. اين شاخص نیز در مقاطع ابتدايی و متوسطه دوم نسبت به سال قبل  13/۲و  ۲0/4

 (. 5)جدول مقطع متوسطه دوم ثابت مانده است افزايش و در 

 های آموزشی در مدارس دولتی و غیرانتفاعی استانشاخص -5جدول 

 آموزشی دوره سال تحصیلی
آموز تراکم دانش

 داير(کالس )در 
آموز به نسبت دانش

 کارمند آموزشی

کل آموز بهنسبت دانش
 کارمندان

 (آموزشی، دفتری و اداری)

1394-95 

 0/19 8/۲5 1/۲3 ابتدايی

 4/14 6/۲0 1/۲4 متوسطه اول

 3/8 ۷/1۲ 0/19 طه دوممتوس

1395-96 

 3/18 1/۲۷ 1/۲3 ابتدايی

 3/14 4/۲0 5/۲4 متوسطه اول

 3/8 ۷/1۲ 1/18 متوسطه دوم

1396-9۷ 

 19/6 ۲۷/6 ۲3/0 ابتدايی

 14/0 ۲0/4 ۲4/۷ متوسطه اول

 8/6 13/۲ 19/1 متوسطه دوم

1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 آموزش عالی
 ن آموزش عالیکارکنا-1

وقت مؤسسات آموزش عالی استان اعم  ، آموزشگران دانشگاهی تمام9۷-1396در سال تحصیلی 

يافته درصد کاهش 4/8نفر بوده که نسبت به سال تحصیلی قبل  4۲61از دولتی و آزاد 

اند. از مجموع آموزشگران درصد از آموزشگران يادشده مرد و مابقی زن بوده ۷1/۷است.

 نفر غیر ۲0درصد( هیأت علمی و  99/5نفر ) 4۲41 وقت در اين سال تحصیلی،تمامدانشگاهی 

 .(۲و  1جداول )اند هیأت علمی بوده

 

 

 وقت مؤسسات آموزش عالی استان بر حسب جنسآموزشگران دانشگاهی تمام -1جدول  

 زن مرد جمع سال تحصیلی

9۲-1391 4014 3010 1004 

93-139۲ 4065 3013 105۲ 

94-1393 4380 3۲08 11۷۲ 

95-1394 4446 1389 1۲5۷ 

96-1395 44۷4 3190 1۲84 

1396-9۷ 4۲61 3055 1۲06 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
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 وقت مؤسسات آموزش عالی استان برحسب مرتبه علمیآموزشگران دانشگاهی تمام-2جدول 

 جمع سال تحصیلی
غیر هیأت  هیأت علمی

 مربی آموزشیار مربی استاديار دانشیار تاداس علمی

9۲-1391 4014 ۲۲0 3۷1 1386 18۷8 84 ۷5 

93-139۲ 4065 ۲3۲ 3۷۷ 1501 1869 5۲ 34 

94-1393 4380 ۲44 41۲ 1۷80 1۷98 55 91 

95-1394 4446 ۲۷5 46۲ 194۲ 1668 5 94 

96-1395 44۷4 353 ۷96 ۲048 1۲19 1۷ 41 

1396-9۷ 4۲61 3۲4 ۷50 1969 1180 18 ۲0 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 

 شدگاننامثبت -2

نفر دانشجوی جديد در مؤسسات آموزش عالی استان  51806، تعداد 1396-9۷در سال تحصیلی 

يافته است. درصد کاهش 6/3اند که نسبت به سال قبل شدهنامهای مختلف تحصیلی ثبتدر دوره

درصد و  3۲/۲درصد، دانشگاه آزاد اسالمی  5۷/6ش عالی دولتی ها و مراکز آموزدانشگاه

اند که شدگان را به خود اختصاص دادهنامدرصد از اين تعداد ثبت 10/۲مؤسسات غیرانتفاعی 

ها و مراکز آموزش عالی دولتی و موسسات غیرانتفاعی نسبت به سال قبل افزايش سهم دانشگاه

های استان در اين سال شدگان دانشگاهنام. از مجموع ثبتو سهم دانشگاه آزاد کاهش يافته است

درصد در دوره  15/8درصد در دوره کارشناسی،  5۲/۲درصد در دوره کاردانی،  ۲8/4تحصیلی، 

مشغول به تحصیل  و تخصصی ایحرفهدکترای های درصد در دوره 3/6کارشناسی ارشد و 

 (.3اند )جدول شده
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های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی ان جدید دورهشدگنامتعداد ثبت -3جدول 

 استان
سال 

تحصیلی 
و نوع 

وابستگی 
به دستگاه 

 اجرايی

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

 استان
سال 

تحصیلی 
و نوع 

وابستگی 
به دستگاه 

 اجرايی

 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

مع
ج

 

رد
م

 

زن
مع 

ج
 

رد
م

 

زن
مع 

ج
 

رد
م

 

زن
مع 

ج
 

رد
م

 

زن
مع 

ج
 

رد
م

 

مع زن
ج

 

رد
م

 

زن
 

گاه
ست

ر د
ساي

ی 
ها

يی
جرا

ا
 

۷1 3۲ 39 

0 0 0 ۲0 

۷ 13 51 ۲5 ۲6 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

اد 
 آز

گاه
نش

دا
می

ال
اس

 

16
۷0

4
 

9۷
99

 69
05

 4۷
۲1

 30
64

 16
5۷

 ۷8
۷5

 4۲
۲6

 36
49

 3۷
86

 ۲3
۲5

 14
61

 

43
 

1۷
 

۲6
 ۲۷

9
 

16
۷

 

11
۲

 

ت 
سا

ؤس
م

 
 

ی 
ولت

رد
غی

- 
عی

تفا
ران

غی
 

5۲
۷0

 ۲1
03

 31
6۷

 

9۷
8

 31
۲

 66
6

 ۲8
84

 10
0۷

 18
۷۷

 14
08

 

۷8
4

 6۲
4

 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 دانشجویان -3

سهم استان فارس از کل  9۷-1396بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور، در سال تحصیلی 

( بوده که نسبت به سال قبل کاهش يافته و استان حايز 6رتبه درصد ) 1/5ر دانشجويان کشو

 ۲/43رتبه پايین تری در کشور گرديده است. نسبت دانشجو به ازای هر هزار نفر جمعیت استان 

يافته است. نسبت يادشده در کشور درصد کاهش 3/11شده که نسبت به سال قبل نفر محاسبه

 يافته است.هزار نفر جمعیت بوده که نسبت به سال قبل کاهش نفر دانشجو به ازای هر 51

های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی ، دانشجويان دوره9۷-1396در سال تحصیلی 

درصد، دانشگاه آزاد  5۲/8ها و مراکز آموزش عالی دولتی نفر بوده که دانشگاه 18۷696استان 
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رصد از اين تعداد دانشجو را به خود اختصاص د 8/6درصد و مؤسسات غیرانتفاعی  38/6اسالمی 

يافته درصد کاهش 10/6اند. تعداد دانشجويان استان نسبت به سال تحصیلی قبل به میزان داده

درصد در دوره   19/8های استان در اين سال تحصیلیاست. از مجموع دانشجويان دانشگاه

درصد در  6/۲رشناسی ارشد و درصد در دوره کا15 درصد در دوره کارشناسی، 59 کاردانی،

درصد از  51/9اند. همچنین مشغول به تحصیل بوده و تخصصی ایحرفهدکترای های دوره

 (.4اند )جدول دانشجويان در سال تحصیلی يادشده مرد و مابقی زن بوده

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

 اه اجرایی برحسب جنسدستگ

 سال تحصیلی و

 دستگاه اجرايی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

دکترای 

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

95-1394 ۲3304۷ 1۲۲۷۷6 110۲۷1 4۷0۷9 143603 31843 5505 501۷ 

96-1395 ۲09893 110565 993۲8 40639 1۲53۲۲ 31۲59 6814 5859 

1396-9۷ 18۷696 9۷3۷3 903۲3 3۷۲39 110۷98 ۲806۷ 60۲4 5568 

 وزارت علوم،

 و فناوری تحقیقات
۲۷66۲ 1351۲ 14150 133 1۷49۲ ۷3۲4 189 ۲5۲4 

 6۷ 0 1619 ۲۷905 0 19845 9۷46 ۲9591 دانشگاه پیام نور

علمی  دانشگاه جامع

 و کاربردی
1۲069 ۷496 45۷3 6۷56 5313 0 0 0 

 0 0 33 1454 0 6۲9 858 148۷ دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فنی و 

 ایحرفه
14438 10951 348۷ 11455 ۲983 0 0 0 

وزارت بهداشت، 

و آموزش  درمان

 پزشکی

13364 5600 ۷۷64 400 4841 1558 4891 16۷4 

های ساير دستگاه

 اجرايی
504 16۷ 33۷ 0 343 153 0 8 

 1۲95 944 145۷4 403۲1 15341 ۲9808 4۲66۷ ۷۲4۷5 دانشگاه آزاد اسالمی
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های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی استان به تفكیک وابستگی به دانشجویان دوره -4جدول 

 اه اجرایی برحسب جنسدستگ

 سال تحصیلی و

 دستگاه اجرايی

 جمع کل
 کارشناسی کاردانی

کارشناسی 

 ارشد

دکترای 

 ایحرفه

دکترای 

 زن مرد جمع تخصصی

-غیردولتی

 غیرانتفاعی
16106 63۷6 9۷30 3154 10146 ۲806 0 0 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 دولتی هایدانشگاه -1 -3

دولتی  ها و مراکز آموزش عالیدر دانشگاه دانشجو 99115 تعداد 9۷-1396 تحصیلی در سال

يافته است. از درصد کاهش ۷/6 قبل تحصیلیال که نسبت به س اندبودهدر حال تحصیل استان 

درصد،  ۲8های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاهسهم  اين تعداد دانشجو

، دانشگاه جامع درصد 13/5فارس  علوم پزشکیهای درصد، دانشگاه ۲9/9پیام نور  دانشگاه

ای و گیان، دانشگاه فنی و حرفهفرهندانشگاه مابقی مربوط به و درصد 1۲/۲علمی و کاربردی 

 60/9درصد در مقطع کاردانی،  18/9ساير مؤسسات بوده است. همچنین از اين تعداد دانشجو، 

درصد در مقطع دکتری 9/4درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  10/8درصد در مقطع کارشناسی، 

 .(5)جدول اند ای و تخصصی مشغول به تحصیل بودهحرفه

 

 های دولتی استان برحسب دورهیان دانشگاهدانشجو -5جدول 

سال 

 تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جمع کل

و  ایحرفهدکتری 

 تخصصی

93-139۲ 1۲5403 14861 94145 8900 ۷49۷ 

94-1393 135064 ۲965۲ 8۷14۷ 9944 83۲1 

95-1394 11۷908 ۲158۲ ۷6643 10۷1۲ 89۷1 

96-1395 10۷۲96 19969 6۷433 1043۲ 946۲ 

1396-9۷ 99115 18۷44 60331 1068۷ 9353 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال   
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 های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانشگاه - 3-1-1

وابسته به وزارت علوم، های نفر دانشجو در دانشگاه ۲۷66۲تعداد  9۷-1396تحصیلی در سال 

های دانشگاه درصد از دانشجويان48/8 اند که تحصیل بوده مشغول به تحقیقات و فناوری

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

 ۲/63درصد،  5/0به ترتیب  های مذکوردانشگاه ای و تخصصیارشد و دکتری حرفه کارشناسی

 اند.دانشگاه يادشده را تشکیل داده درصد از کل دانشجويان 9/8درصد و  ۲6/5درصد، 

 

 های علوم پزشكی استاندانشگاه – 2- 1 -3

های علوم پزشکی استان مشغول به نفر در دانشگاه 13364، تعداد 9۷-1396در سال تحصیلی 

اند. داده های مذکور را زنان تشکیلدرصد دانشجويان دانشگاه 1/58اند که تحصیل بوده

ای و صیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفههای تحدوره دانشجويان

درصد از کل دانشجويان را  49/1درصد و  11/۷درصد،  36/۲درصد،  3تخصصی به ترتیب 

 اند.تشکیل داده

 

 دانشگاه پیام نور استان - 3 -3-1

ه تحصیل دانشجو در دانشگاه پیام نور استان مشغول ب ۲9591، تعداد 9۷-1396در سال تحصیلی 

های تحصیلی اند. دانشجويان دورهدرصد دانشجويان را زنان تشکیل داده 1/6۷اند که بوده

درصد از کل دانشجويان را تشکیل  5/5 درصد و 3/94کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 

 .داده و مابقی نیز مربوط به دوره دکترای تخصصی بوده است

 

 ردی استاندانشگاه جامع علمی کارب - 4 -3-1

دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  1۲069 ، تعداد9۷-1396در سال تحصیلی 

اند. همچنین درصد از دانشجويان دانشگاه يادشده زن بوده 9/3۷اند که مشغول به تحصیل بوده

درصد در دوره  44درصد از دانشجويان دانشگاه جامع علمی کاربردی در دوره کاردانی و  56

 اند.شناسی مشغول به تحصیل بودهکار
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 مؤسسات غیرانتفاعی استان -3-2

نفر  16106برابر  9۷-1396استان در سال تحصیلی  غیرانتفاعی دانشجويان مؤسساتتعداد کل 

های کاردانی، اند. همچنین سهم دورهدرصد از دانشجويان يادشده زن بوده 60/4بوده که 

 1۷/4درصد و  63درصد،  19/6 اد دانشجو به ترتیبکارشناسی و کارشناسی ارشد از اين تعد

 درصد بوده است.

 

 استان آزاد اسالمیدانشگاه  – 3 -3 

های آزاد اسالمی استان مشغول به نفر در دانشگاه ۷۲4۷5، تعداد 9۷-1396در سال تحصیلی 

دانشجويان  يافته است.درصد کاهش 1۷/6اند که نسبت به سال تحصیلی قبل تحصیل بوده

به  و دکترای تخصصی و حرفه ای های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشدهدور

اند درصد از کل دانشجويان را تشکیل داده 1/3و درصد  ۲0/1 ،درصد  55/6درصد،  ۲1/۲ترتیب 

 (.6)جدول 

 

 تحصیلي هایدوره برحسب تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي استان -6جدول   

 سال تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی ع کلجم

و  ایحرفهدکترای 

 تخصصی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد جمع

9۲-1391 11۲۷8۲ ۲۷۲۷۲ ۲/۲4 ۷۲۷9۷ 5/64 1195۷ 6/10 ۷56 ۷/0 

93-139۲ 114045 ۲۷840 4/۲4 69۲04 ۷/60 15834 9/13 116۷ 1 

94-1393 11054۲ ۲5419 ۲3 63966 9/5۷ 19۷13 8/1۷ 1444 3/1 

95-1394 9۷۲۷۲ ۲0348 9/۲0 55040 6/56 ۲0333 9/۲0 843 9/0 

96-1395 8803۲ 1۷۲۲6 5/19 48۲59 8/54 19336 9/۲1 3۲11 6/3 

1396-9۷ ۷۲4۷5 15341 ۲1/۲ 403۲1 55/6 145۷4 ۲0/1 ۲۲39 3/1 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  
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 آموختگاندانش -4 

 و غیرانتفاعی استان دولتی هایدانشگاه -1 -4

های دولتی، دانشگاه آزاد نفر دانشجو از دانشگاه 3914۷تعداد  1395-96در سال تحصیلی 

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

ل تحصیلی فوق، دانشگاه های اند. در سايادشده زن بوده نالتحصیالدرصد از فارغ 4۲/8که 

درصد، دانشگاه جامع  13درصد، دانشگاه پیام نور  6/8وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 43/5درصد، دانشگاه آزاد اسالمی  6/4یپزشکهای علوم درصد، دانشگاه 9/۷علمی کاربردی 

را  نالتحصیالفارغ کل درصد از 0/3درصد و ساير دانشگاه ها  ۲/۷درصد، مؤسسات غیرانتفاعی 

های دولتی استان در اين سال دانشگاه نالتحصیالاند. از مجموع فارغبه خود اختصاص داده

درصد در  15/۷درصد در دوره کارشناسی،  5۷/9درصد در دوره کاردانی،  ۲4تحصیلی، به ترتیب 

 (.۷اند )جدول هبود و تخصصی ایحرفهدکترای های درصد در دوره 5/۲دوره کارشناسی ارشد و 
 

 های دولتی استان برحسب جنسیتالتحصیالن دانشگاهتعداد فارغ -7جدول 

 درصد(زنان )سهم  زن مرد دانش آموختگانتعداد  سال تحصیلی

96-1395 3914۷ ۲۲388 16۷55 4۲/8 

 44/4 11۷5 1469 ۲644 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 64/6 3۲8۲ 1۷95 50۷۷ دانشگاه پیام نور

 33/4 1۲63 ۲5۲4 3۷8۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی

 43/6 ۷88 1019 180۷ فرهنگیاندانشگاه 

 36/6 1۲۲5 ۲1۲3 3348 فنی و حرفه ایدانشگاه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
۲496 10۲8 1468 58/8 

 63/1 65 38 103 ساير دستگاه های اجرايی

 34/۷ 5910 1113۷ 1۷04۷ دانشگاه آزاد اسالمی

 55/۷ 15۷9 1۲55 ۲834 مؤسسات غیرانتفاعی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 بهداشت و درمان
ای که نشانگرهای بهداشتی و ی انسانی است به گونهبهداشت و درمان از ارکان اصلی توسعه

تعريف سازمان ی سازمان ملل دارند. بر اساس های توسعهدرمانی نقش غالبی در ساختار شاخص

ها، افزايش طول عمر، بهداشت جهانی، بهداشت عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماری

ی خدمات پزشکی و پرستاری به منظور تشخیص قوی آموزش بهداشت فردی به اشخاص، ارائه

های مردم و تأمین وسايل زندگی درمان، توسعه و تکمیل خدمات اجتماعی جهت رفع نیازمندی

تری برخوردار گردد. بهداشت، حالت حوی که هر فردی بتواند از سالمت و طول عمر بیشبه ن

بهبود و سالمت کامل جسمی و روانی و اجتماعی است و تنها به فقدان بیماری يا عدم نقص 

شود که در شرايط پس از ابتالی به شود. درمان به کلیه اقداماتی اطالق میعضو محدود نمی

روانی به منظور بازگرداندن سالمت پیشین و از بین بردن عوامل موثر بر  بیماری جسمانی يا

 گیرد.کاهش متوسط عمر بشر با فراهم آوردن امکانات افزايش طول عمر انسان انجام می

 

 امكانات بهداشتی و درمانی -1

خش امکانات بهداشتی و درمانی غالباً ناظر به بعد فیزيکی، تأسیسات، تجهیزات و زيربناهای ب

ی بهداشت و درمان است. اين امکانات از نظر زيربنايی دارای نقش مهمی در فرآيند توسعه

خدمات بهداشت و درمان هستند. مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستايی، مؤسسات درمانی، 

 اند.بخشی، داروخانه و .... از اين قبیلمراکز آزمايشگاهی، مراکز پرتونگاری، مراکز توان
 

 ات درمانی فعالمؤسس

به تمامی مراکز درمانی اعم از بیمارستان، زايشگاه و آسايشگاه که مجهز به تخت درمانی )حداقل 

 باشند:شود. اين مؤسسات شامل سه گروه زير میی درمانی اطالق میتخت( باشند، مؤسسه 15

 مؤسسات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

 نی خصوصیمؤسسات درما-
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ساير مؤسسات درمانی مانند مؤسسات درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسات -

 خیريه، بنیاد شهید، بانک ملی و غیره.

مؤسسه درمانی فعال در استان فارس مشغول فعالیت بوده که تعداد  ۷۷، تعداد 1396در سال 

 .(1رشد داشته است )جدول  ۷/۲قبل، به سال ها نسبت آن

درصد از  86/۷(، استان فارس با در اختیار داشتن 1395کشور )ی سالنامه آماراطالعات بر اساس  

کل مؤسسات درمانی فعال کشور، پس از استان تهران، رتبه دوم را در اين خصوص به خود 

 اختصاص داده است.

 

 تخت ثابت مؤسسات درمانی فعال

باشد که از هم بخش بهداشت و درمان میتخت مؤسسات درمانی فعال يکی از متغیرهای م

های شود. تعداد تختهای مختلف و ترکیبی بهداشت و درمان استفاده میاين متغیر در شاخص

تخت  1۲960درصد به  1با رشدی معادل  1395تخت در سال  1۲83۷مؤسسات درمانی فعال از 

 (.1است )جدول افزايش يافته 1396در سال 

درصد از  36/8(، استان فارس با دارا بودن 1395کشور )مه آماری بر اساس اطالعات سالنا

های ثابت مؤسسات درمانی فعال کشور، پس از استان تهران و خراسان رضوی رتبه سوم را تخت

 های کشور به خود اختصاص داده است. در بین استان

ده هزار  های ثابت مؤسسات درمانی فعال به ازای هردر سال يادشده، شاخص سرانه تخت

نفر جمعیت استان که میزان دسترسی جمعیت به اين نوع از امکانات بهداشتی را سنجش 

تخت(، تغییر  5/۲6تخت بوده است. میزان اين شاخص نسبت به سال قبل ) 4/۲6نمايد برابر می

های (. همچنین اين استان از حیث شاخص مزبور، پس از استان1است )جدول محسوسی نداشته

 گیرد.های کشور قرار میزد و تهران در جايگاه چهارم استانسمنان، ي
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 مراکز بهداشتی و درمانی

مراکز بهداشتی و درمانی شامل درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک و مراکز بهداشت است. 

ر فعالیت مرکز بهداشت عموماً انجام واکسیناسیون و در مواردی توأم با خدمات درمانی است. د

 در استان فارس فعال بوده که نسبت به سال یدرمانمرکز بهداشتی و  59۷، تعداد 1396سال 

 ۲/66) مرکز 395، تعداد 1396افزايش داشته است. از مراکز يادشده در سال  درصد 5.۷قبل 

 (.1اند )جدول بوده درصد(، روستايی 8/33مرکز ) ۲0۲درصد(، شهری و 

 

 مراکز بهداشتی و درمانی شهری

 3/5با افزايشی برابر  1395مرکز در سال  3۷5تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری از 

است. سرانه مراکز بهداشتی و درمانی شهری که تغییر نموده 1396مرکز در سال  395درصد به 

مرکز به ازای ده  10/1کند، از گیری میمیزان دسترسی جمعیت شهری به اين مراکز را اندازه

مرکز به ازای ده هزار نفر جمعیت شهری در  14/1به  1395معیت شهری در سال هزار نفر ج

 (.1است )جدول ارتقا يافته 1396سال 

 

 مراکز بهداشتی و درمانی روستایی

 3/6با رشدی برابر  1395مرکز در سال  190تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستايی از 

است. سرانه مراکز بهداشتی و درمانی روستايی افزايش يافته 1396مرکز در سال  ۲0۲درصد به 

مرکز به ازای  31/1کند، از گیری میکه میزان دسترسی جمعیت روستايی به اين مراکز را اندازه

مرکز به ازای ده هزار نفر جمعیت روستايی  39/1به  1395ده هزار نفر جمعیت روستايی در سال 

 (.1است )جدول ارتقا يافته 1396در سال 

 

 نه بهداشت فعالخا

خانه بهداشت اولین واحد ارائه خدمات اولیه بهداشتی و درمانی در نظام شبکه جامع بهداشتی 

و درمانی است. محل استقرار اين واحد، روستاها است. هر خانه بهداشت بر حسب شرايط 
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نفر  1500جغرافیايی، امکانات ارتباطی و پراکندگی جمعیت، يک يا چند روستا را با جمعیتی حدود 

، 1396دهد. در سال دهد. کارکنان خانه بهداشت را بهورزان زن و مرد تشکیل میپوشش می

نفر بهورز در روستاهای استان فعال بوده است  1985باب خانه بهداشت با نیروی کار  1114تعداد 

ش درصد افزاي 3/3و  3/1به ترتیب  1395که ازنظر تعداد خانه بهداشت و بهورز نسبت به سال 

به ازای هر ده هزار نفر جمعیت روستايی استان تعداد  1396دهند. بدين ترتیب در سال نشان می

باب  6/۷نیز برابر  1395باب خانه بهداشت موجود بوده است. میزان اين شاخص در سال  ۷/۷

نفر بهورز  3/13به ازای هر ده هزار نفر جمعیت روستايی استان،  1395بوده است. در سال 

است ارتقا يافته نفر ۷/13به  1396اند. میزان اين شاخص در سال ارائه خدمات بودهمشغول 

 (. 1)جدول 

 1۲/6(، استان فارس با در اختیار داشتن 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

های خراسان رضوی و مازندران، رتبه های بهداشت فعال کشور، پس از استاندرصد از کل خانه

 در اين خصوص به خود اختصاص داده است.سوم را 

 

 هاآزمایشگاه

بوده که در  آزمايشگاه 4۷6برابر  1395استان در سال  های تشخیص طبیتعداد آزمايشگاه

يافته است. سهم بخش خصوصی از واحدهای يادشده نیز آزمايشگاه افزايش 4۷9به  1396 سال

 (.1بوده است )جدول  ددرص 9/44و  8/44به ترتیب  1396و  1395های در سال

درصد از کل  4/8(، استان فارس با دارا بودن 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

های تشخیص طبی کشور، پس از استان تهران، رتبه دوم را در اين خصوص به خود آزمايشگاه

 اختصاص داده است.

 

 هاداروخانه

 4/۲با رشدی برابر  1395باب در سال  ۷66 های موجود در استان فارس ازتعداد داروخانه 

 (. 1يافته است )جدول افزايش 1396باب در سال  ۷84درصد به 
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 98/6(، استان فارس با در اختیار داشتن 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

های تهران، خراسان رضوی و اصفهان رتبه های کشور، پس از استاندرصد از کل داروخانه

 را در اين خصوص به خود اختصاص داده است. مچهار

 

 مراکز پرتونگاری

 ۲۲۷به  1396مرکز بوده که در سال  ۲14برابر  1395تعداد مراکز پرتونگاری استان در سال  

 (. 1است )جدول مرکز افزايش يافته

درصد از  43/6(، استان فارس با دارا بودن 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

را  های تهران، اصفهان و خراسان رضوی رتبه چهارممراکز پرتونگاری کشور، پس از استان کل

 در اين خصوص به خود اختصاص داده است.

 

 بخشیمراکز توان

سنجی، یزيوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوايیبخشی استان )شامل فتعداد مراکز توان 

 ۷16به  1396بوده که در سال  مرکز 66۷برابر  1395( در سال سنجی و ارتوپدی فنیبینايی

 (.1يافته است )جدول مرکز افزايش 

 86/8(، استان فارس با در اختیار داشتن 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

را در  های تهران و خراسان رضوی، رتبه سومبخشی کشور، پس از استاندرصد از کل مراکز توان

 ختصاص داده است.اين خصوص به خود ا

 

 

 

 های پزشكیمراقبت-2

تخصص بخش بهداشت و های پزشکی غالباً ناظر به بعد نیروی انسانی متخصص و فوقمراقبت

 اند. پزشک از اين قبیلدرمان است. پزشک عمومی، متخصص و دندان
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 پزشكان عمومی

با  1395ر در سال نف 1190های علوم پزشکی استان از تعداد پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه

 (.1، تغییريافته است )جدول 1396نفر در سال  1168درصد به  8/1کاهشی برابر 

های پزشکی را های پزشکی، میزان دسترسی جمعیت به مراقبتهای دسترسی به مراقبتشاخص

های های دسترسی به مراقبتسازند. شاخص سرانه پزشکان عمومی از جمله شاخصنمايان می

های علوم پزشکی استان گردد. شاخص پزشکان عمومی شاغل در دانشگاهب میپزشکی محسو

 4/۲و  5/۲به ترتیب برابر  1396و  1395های به ازای هر ده هزار نفر جمعیت استان در سال

 (.1پزشک عمومی بوده است )جدول 

درصد پزشکان عمومی  4/۷(، نزديک به 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

ل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در استان فارس مشغول فعالیت شاغ

در خصوص اين متغیر جايگاه دوم در بین  1395اند. بر همین اساس استان فارس در سال بوده

 های کشور را به خود اختصاص داده است.استان

 

 پزشكان متخصص

نفر در سال  1301شکی استان از های علوم پزتعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه 

يافته است. شاخص سرانه تغییر 1396نفر در سال  141۲درصد به  5/8با افزايشی برابر  1395

گردد. های پزشکی محسوب میهای دسترسی به مراقبتپزشکان عمومی نیز از جمله شاخص

هر ده هزار  های علوم پزشکی استان به ازایشاخص تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه

 (.1يافته است  )جدول افزايش 1396نفر در سال  9/۲به  1395نفر در سال  ۷/۲نفر جمعیت از 

درصد پزشکان متخصص  48/6(، نزديک به 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در استان فارس مشغول فعالیت 

در خصوص اين متغیر جايگاه پنجم در بین  1395ر همین اساس استان فارس در سال اند. ببوده

 های کشور را به خود اختصاص داده است.استان
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 امكانات بهداشتی و درمانی استان فارس -1جدول 

 1396سال  1395سال  واحد شرح رديف

 ۷۷ ۷5 موسسه تعداد مؤسسات درمانی فعال 1

 1۲960 1۲83۷ تخت سات درمانی فعالهای ثابت مؤستعداد تخت ۲

 4/۲6 5/۲6 هزار نفر جمعیتدر ده های ثابت مؤسسات درمانی فعال استان سرانه تخت 3

 59۷ 565 مرکز تعداد کل مراکز بهداشتی و درمانی  4

 395 3۷5 مرکز تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری 5

 14/1 10/1 ر نفر جمعیتهزادر ده سرانه مراکز بهداشتی و درمانی شهری 6

 ۲0۲ 190 مرکز تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستايی ۷

 39/1 31/1 هزار نفر جمعیتدر ده سرانه مراکز بهداشتی و درمانی روستايی 8

 1114 1100 باب های بهداشت فعالتعداد خانه 9

 ۷/۷ 6/۷ هزار نفر جمعیتدر ده سرانه خانه بهداشت فعال 10

 1985 19۲1 نفر های بهداشتبهورزان فعال در خانهتعداد  11

 4۷9 4۷6 باب هاتعداد آزمايشگاه 1۲

 9/44 8/44 درصد هاآزمايشگاه سهم بخش خصوصی از کل 13

 ۷84 ۷66 باب هاتعداد داروخانه 14

 ۲۲۷ ۲14 مرکز تعداد مراکز پرتونگاری 15

 ۷16 66۷ مرکز بخشیتعداد مراکز توان 16

1۷ 
زشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم تعداد پ

 پزشکی استان
 1168 1190 نفر

18 
سرانه پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم 

 پزشکی استان
 4/۲ 5/۲ هزار نفر جمعیتدر ده

19 
تعداد پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علوم 

 پزشکی استان
 141۲ 1301 نفر

۲0 
م سرانه پزشکان متخصص شاغل در دانشگاه علو

 پزشکی استان
 9/۲ ۷/۲ هزار نفر جمعیتدر ده

 1396 و 1395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 امید به زندگی-3
امید به زندگی از مهمترين شاخص هايی است که متوسط طول عمر افراد يک جامعه را سنجش 

و ....... است و های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زيست محیطی کند. اين شاخص برآيند مولفهمی

رود هايی است که انتظار مینماگر اصلی سالمت يک جامعه است. امید به زندگی متوسط سال

يک فرد در يک کشور زنده بماند. امید به زندگی به عوامل متعدد و متنوعی بستگی دارد. سبک 

اثرگذار زندگی، بهداشت و سالمت، شرايط اقتصادی، نژاد، ژنتیک و جنسیت از مهمترين عوامل 

 بر میزان اين شاخص است.

و  1395و  1390های مرکز آمار ايران بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

ها را برای گیری از آمارهای ثبتی دو مقطع مزبور، امید به زندگی کل کشور و استاننیز با بهره

گونه دهد. همانرا نشان می نتايج اين محاسبات ۲های ياد شده محاسبه نموده است. جدول سال

سال  4/۷0شود امید به زندگی در بدو تولد مردان در استان فارس از مشاهده می ۲که در جدول 

امید به  1395و  1390های است. در سالبهبود يافته 1395سال در سال  1/۷۲به  1390در سال 

های کشور رتبه امید به زندگی است. در بین استانزندگی مردان در استان از کل کشور کمتر بوده

بهبود 1395به جايگاه دهم در سال  1390مردان در استان از جايگاه بیست و دوم در سال 

 (.۲است )جدول يافته

 3/۷6به  1390سال در سال  6/۷3همچنین امید به زندگی در بدو تولد زنان در استان فارس از 

امید به زندگی زنان در استان از کل کشور  1390 است. در سالبهبود يافته 1395سال در سال 

های کشور رتبه امید به زندگی زنان در است. در بین استانبیشتر بوده 1395کمتر ولی در سال 

است بهبود يافته1395به جايگاه هشتم در سال  1390استان از جايگاه شانزدهم در سال 

 (.۲)جدول
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 واحد: سال        امید به زندگی به تفكیک استان و جنس -2جدول 

 استان
1390 1395 

 زن مرد زن مرد

 5/۷5 5/۷۲ ۷4 5/۷1 کل کشور

 9/۷5 5/۷۲ 9/۷3 1/۷1 آذربايجان شرقی

 3/۷6 6/۷1 1/۷3 ۷1 آذربايجان غربی

 6/۷5 3/۷1 ۲/۷3 5/۷0 اردبیل

 ۷۷ ۷3 ۷/۷3 9/۷0 اصفهان

 ۷8 4/۷4 ۲/۷4 4/۷1 البرز

 ۷۲ 5/۷0 ۷۲ 4/۷0 ايالم

 5/۷3 ۷1 4/۷4 4/۷1 بوشهر

 8/۷۷ 3/۷4 3/۷4 3/۷1 تهران

 ۷5 ۲/۷0 1/۷۲ 8/69 چهارمحال و بختیاری

 9/۷3 8/۷0 9/۷0 6/68 خراسان جنوبی

 ۲/۷6 1/۷۲ ۷3 ۲/۷0 خراسان رضوی

 6/۷۲ 8/69 1/۷۲ 6/69 خراسان شمالی

 9/۷3 3/۷1 ۷/۷3 ۲/۷1 خوزستان

 8/۷5 ۲/۷3 5/۷4 5/۷1 زنجان

 1/۷6 ۲/۷3 ۷/۷۲ ۷0 سمنان

 ۲/69 ۷/65 5/69 ۲/6۷ سیستان و بلوچستان

 3/۷6 1/۷۲ 6/۷3 4/۷0 فارس

 3/۷5 8/۷1 8/۷3 9/۷0 قزوين

 6/۷5 5/۷1 ۷/۷4 8/۷1 قم

 1/۷4 6/۷0 8/۷0 1/68 کردستان

 5/۷5 4/۷1 ۷/۷3 9/۷0 کرمان

 3/۷5 4/۷0 4/۷۲ 8/۷0 کرمانشاه

 1/۷3 ۲/۷1 4/۷3 1/۷1 کهگیلويه و بويراحمد

 ۲/۷4 8/۷0 4/۷4 ۷۲ گلستان
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 استان
1390 1395 

 زن مرد زن مرد

 5/۷6 1/۷۲ ۷/۷4 3/۷۲ گیالن

 5/۷4 1/۷1 9/۷۲ 9/۷0 لرستان

 ۷۷ 5/۷3 6/۷4 8/۷1 مازندران

 ۷/۷6 9/۷۲ 9/۷3 1/۷1 مرکزی

 ۷/۷3 9/69 9/۷1 ۷/69 هرمزگان

 6/۷5 ۲/۷1 5/۷3 8/۷0 همدان

 ۷/۷6 ۲/۷3 ۷/۷3 9/۷0 يزد

 مأخذ: مرکز آمار ايران
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 عیبهزیستی و تأمین اجتما
رخورداری از خدمات تأمین اجتماعی حقی است همگانی و بر اساس قانون اساسی دولت موظف ب

يی که وظیفه هادستگاه نيترعمدهافراد جامعه اقدام نمايد.  تکتکاست نسبت به تأمین آن برای 

و  ه(امداد امهام خمینهی )ر   تهیکم ، سازمان بهزيستی،دارندعهدهارائه خدمات تأمین اجتماعی را به 

ی ديگری نظیهر سهازمان بازنشسهتگی    هاسازماناز  توانیمسازمان تأمین اجتماعی هستند. البته 

 ی قرار خواهد گرفت.موردبررس ادشدهی يهادستگاهکشوری نیز نام برد. در ادامه عملکرد 

 

 سازمان بهزیستی استان فارس -1

کارآموزی و بازپروری خدمات  به خدمات اجتماعی، توانیموظايف سازمان بهزيستی را  

 ايجاد اشتغال و کاريابیخدمات  و پیشگیریفرهنگی و ، خدمات یبخشتوان خدماتاجتماعی، 

 :شودیمپرداخته  ادشدهي یهابخشتقسیم کرد که در ادامه به تشريح هرکدام از 
 

 خدمات اجتماعی -1-1 

واحد در سال  133۲از ی( ردولتیغخدمات اجتماعی )دولتی و  دهندهارائهتعداد کل واحدهای  

تعداد  اين در حالیست کهرسیده است، 1396واحد در سال 1۲۷4، به کاهشدرصد  4/4، با 1395

سهم  درصد( کاهش يافته است. 8/11)نفر 6463۷به نفر  ۷33۲5  از ادشدهمددجويان واحدهای ي

 6/4و  8/۷به ترتیب  1396و 1395ی هاسالدر  خدمات اجتماعی دهندهارائه واحدهای دولتی

درصدکل  6/14و   6/13به ترتیب  نیز ادشدهواحدهای ي درصد کل واحدها و سهم مددجويان

 (.1جدول )مددجويان بوده است 
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، مهدکودک، خدمات سرپرستیبخدمات اجتماعی شامل تربیت و نگهداری از کودکان 

برنامه جوانان  ی و خدماتاحرفهفنی و  یهاآموزش و نیازمند، سرپرستیبحمايت از خانوارهای 

 .باشدیمو نوجوانان 

 
 خدمات اجتماعی شهری و روستایی دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -1جدول 

 و تعداد مددجویان مربوطه

 

 خدمات اجتماعی... دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -1ادامه جدول 

 نام واحد

1396 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد

یبتربیت و نگهداری از کودکان 
 سرپرست

- - ۲9 490 ۲9 490 

 39591 1114 39۲43 1104 348 10 مهدکودکدمات خ

و  سرپرستیبحمايت از خانوارهای 
 نیازمند

48 8985  51 14۷45 99 ۲3۷30  

 480 6 400 5 80 1 یاحرفهآموزش فنی و 

 346 ۲6 346 ۲6 - - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 6463۷ 1۲۷4 55۲۲4 1۲15 9413 59 جمع

 ستان فارسمأخذ: سازمان بهزيستی ا

 

 نام واحد

1395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد

یبنگهداری از کودکان  تربیت و
 سرپرست

- - ۲6 56۷ ۲6 56۷ 

 49435 1163 48۷99 1144 636 19 مهدکودکخدمات 

و  سرپرستیبحمايت از خانوارهای 
 نیازمند

94 9۷95  49 135۲8 143 ۲33۲3 

 806 - 806 - - - یاحرفهآموزش فنی و 

 - - - - - - خدمات برنامه جوانان و نوجوانان

 ۷33۲5 133۲ 6۲894 1۲19 10431 113 جمع
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مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش (، 1395اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس
و رتبه استان فارس از  و سهم معاونت اجتماعی سازمان بهزيستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 آورده شده است. ۲جدول مراکز يادشده، در 
 

جتماعی سازمان بهزیستی کشور و مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت ا -2جدول 

 (1395سال مراکز )این افراد خدمت گیرنده و سهم و رتبه استان فارس از 

 واحد نام

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 فارس کشور رتبه
سهم 
 )درصد(

 رتبه

 5 3/8 5۲۲ ۲534۷ 6 4/۲ ۲9 6۲0 سرپرستبی کودکان نگهداری

 1۲ 3 1۷9۲۷ 10۲1166 6 4/8 51 1181 *اجتماعی  هایآسیب

 3 8 39611 643449 3 ۷/6 1114 15۲1۷ مهدکودک

 کودکان ساماندهی سالمت، خانه اجتماعی، ديدهآسیب دختران و زنان بازپروری یواحدها فعالیت * شامل

 طالق، کاهش منظوربه خانواده در مداخله اجتماعی، و خانوادگی فردی، یهابحران در مداخله خیابانی،

 باشد.می کودک تلفن طرح و کودک سالمت مهمانسرای

 1396: سالنامه آماری کشور، سال مأخذ
 

 خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی -1-2 

با  اجتماعیخدمات کارآموزی و بازپروری  دهنده( ارائهیردولتیغتعداد کل واحدهای )دولتی و  
. تعداد رسیده است 1396واحد در سال  96به  1395واحد در سال  93ز ا فزايش ،درصد ا ۲/3

 است. نفر رسیده ۲۲66۲به نفر 183۲5 از ،افزايش درصد ۲3/6نیز با  ادشدهمددجويان واحدهای ي
ی اجتماعی، هابحرانخدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی شامل کاهش طالق، مداخله در 

ی هاانجمنطرح خانه سالمت، کودکان خیابانی،  اجتماعی، دهيدبیآسن بازپروری زنان و دخترا
 .باشدیم همیار و خط تلفن کودک

به  1395نسبت به سال خط تلفن کودکو  تعداد واحدهای کاهش طالق 1396در سال 
نگهداری ، ی اجتماعیهابحرانتعداد واحدهای مداخله در درصد کاهش،  1/11و  3۲/1 ترتیب

 هایتعداد واحد درصد افزايش و ۲۲و  3/33، ۲0به ترتیب ی همیار هاانجمنو  یکودکان خیابان
 بدون تغییر بوده اند. طرح خانه سالمتو  اجتماعی دهيدبیآسبازپروری زنان و دختران 
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خدمات کارآموزی و بازپروری  دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد -3جدول 

 مربوطه اجتماعی و تعداد مددجویان

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس

 
 

 خدمات ... دهندهارائه (یردولتیغواحدهای )دولتی و  -3ادامه جدول 

 نام واحد

1396 

 جمع یردولتیغ دولتی

تعداد 
 واحد

 تعداد
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 81۷0 19 5044 15 31۲6 4 کاهش طالق

 3۷۷6 8 - - 3۷۷6 8 مداخله در بحران

 دهيدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 جتماعی

1 ۲۷ - - 1 ۲۷ 

 15 1 - - 15 1 طرح خانه سالمت

 58۷ 4 58۷ 4 - - بانیکودکان خیا

 ۲65 55 86 19 1۷9 36 ی همیارهاانجمن

 98۲۲ 8 - - 98۲۲ 8 خط تلفن کودک

 ۲۲66۲ 96 5۷1۷ 38 16945 58 جمع

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس

 نام واحد

1395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد تعداد مددجو تعداد واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 4039 ۲8 - - 4039 ۲8 کاهش طالق

 318۲ 10 - - 318۲ 10 مداخله در بحران

 دهيدبیآسبازپروری زنان و دختران 
 اجتماعی

1 ۲1 - - 1 ۲1 

 15 1 - - 15 1 طرح خانه سالمت

 300 3 300 3 - - کودکان خیابانی

 1۷3 41 1۷3 41 - - ی همیارهاانجمن

 10595 9 - - 10595 9 خط تلفن کودک

 183۲5 93 4۷3 44 1۷85۲ 49 جمع
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 یبخشتوانخدمات  -1-3

ال واحد در س 336از  ی(ردولتیغدولتی و ) یبخشتوانخدمات  دهندهارائه کل واحدهای تعداد 

نیز در  ادشدهتعداد مددجويان واحدهای ي و افتهيشافزاي 1396واحد در سال  46۷به  1395

بنابراين، تعداد واحدهای ؛ نفر بوده است109130و   110519 به ترتیب مورداشارهی هاسال

در مقايسه با سال  1396ی و تعداد مددجويان مربوطه در سال بخشتوانخدمات  دهندهارائه

سهم واحدهای دولتی  .دهندیمنشان  کاهش رادرصد  3/1و  افزايش درصد  39رتیب ، به ت1395

درصد  1/۲3درصد و  ۲4به ترتیب  1396و  1395ی هاسالی در بخشتوانخدمات  دهندهارائه

درصد کل مددجويان  53درصد و  ۷8به ترتیب  واحدها نیز کل واحدها و سهم مددجويان اين

 (.4)جدول  بوده است

 
 

 1395ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4شماره  جدول

 نام واحد

1395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 1939 5۲ 1939 5۲ - - روزانه() نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۲3۲5 46 ۲3۲5 46 - - ی(روز)شبانه نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 50 1 50 1 - - (روزانهمزمن )نگهداری بیماران روانی 

 509 8 509 8 - - ی(روزمزمن )شبانهنگهداری بیماران روانی 

 390 6 390 6 - - روزانه(سالمندان )ی بخشتواننگهداری و 

 53۲ 8 53۲ 8 - - ی(روزشبانهی سالمندان )بخشتواننگهداری و 

 18533 ۲9 - - 18533 ۲9 خانواده نگهداری معلول در

 468 14 468 14 - - ی معلولین )روزانه(آموزحرفه

 3935 4۲ 4۷4 31 3461 11 یوتراپيزیف

 81۷ 11 160 8 65۷ 3 یکاردرمان

 1۷46 16 85 11 1661 5 یگفتاردرمان

 ۲۷38 ۷ 38۲ 5 ۲356 ۲ سنجش شنوايی



   

 

 

 1396سال  -گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان فارس   130

 1395ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4شماره  جدول

 نام واحد

1395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 50 1 50 1 - - خانواده و کودک نابینا

 - - - - - - سازی وپاستدکارگاه 

 1۷۲51 66 1۷۲51 66 - - یردولتیغی هاتشکل

 ۲49۲3 - - - ۲49۲3 - یبخشتواناز وسايل کمک  کنندهاستفادهمعلولین 

 4۷13 - - - 4۷13 - محصلین و دانشجويان معلول تحت پوشش

 CBR ۲9 ۲۷148 - - ۲9 ۲۷148معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 ۲45۲ - - - ۲45۲ - تحت پوشش ورزش معلولین

 110519 336 ۲4615 ۲5۷ 85904 ۷9 جمع

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس
 

  1396 ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 نام واحد

1396 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 ۲1۷8 63 ۲1۷8 63 - -  روزانه() نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 10۲8 30 10۲8 30 - - ی(روز)شبانه نیمعلولی بخشتواننگهداری و 

 ۲85 8 ۲85 8 - - ی(روزمزمن )شبانهنگهداری بیماران روانی 

 460 ۷ 460 ۷ -  - روزانه(سالمندان )ی بخشتواننگهداری و 

 3۲3 8 3۲3 8 - - ی(روزشبانهی سالمندان )بخشتواننگهداری و 

 ۲86 ۲9 ۲86 ۲9 - - نگهداری معلول در خانواده

 ۷90 1۷ ۷90 1۷ - - ی معلولین )روزانه(آموزحرفه

 ۲۷93 50 ۷61 3۷ ۲03۲ 13 یوتراپيزیف
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  1396 ی در سالبخشتوانخدمات  دهندهارائهی( ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -4جدول شماره 

 نام واحد

1396 

 جمع یردولتیغ دولتی

 مددجو واحد مددجو واحد مددجو واحد

 5۷8 14 ۲96 11 ۲8۲ 3 یکاردرمان

 633 1۲ ۲11 9 4۲۲ 3 یگفتاردرمان

 ۲۷۲۲ 6 ۲33 4 ۲489 ۲ نجش شنوايیس

 60 1 60 1 -  - خانواده و کودک نابینا

 600 ۲5 600 ۲5 - - سازی وپادستکارگاه 

 34100 ۷۲ 34100 ۷۲ - - یردولتیغی هاتشکل

 ۲1000 ۲9 -  - ۲1000 ۲9 یبخشتواناز وسايل کمک  کنندهاستفادهمعلولین 

 8۲06 58 13۲1 ۲9 6885 ۲9 محصلین و دانشجويان معلول تحت پوشش

 CBR ۲9 ۲4663 9 84۲5 38 33088معلولین تحت پوشش در برنامه 

 - - - - - - LSEتحت پوشش برنامه 

 - - - - - - تحت پوشش ورزش معلولین

 109130 46۷ 5135۷ 359 5۷۷۷3 108 جمع

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس
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مراکز غیردولتی تحت پوشش معاونت (، 1395ور )اطالعات سالنامه آماری کش بر اساس 
در يادشده،  هم و رتبه استان از مراکز، سبخشی سازمان بهزيستی کشور، افراد خدمت گیرندهتوان

 آورده شده است. 5 جدول
 

معاونت  تحت پوشش دولتی و غیر دولتی توانبخشی مراکز روزانهتعداد  -5جدول 

 1395سال در  مت گیرندهسازمان بهزیستی و افراد خد توانبخشی

 واحد نام  

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
سهم 
 )درصد(

 رتبه سهم )درصد( فارس کشور رتبه

 8 6/4 1810 396۷8 ۷ 5 54 10۷۷ جمع

 ۷ 6/5 5۷5 10185 5 8 ۲۲ ۲۷5 ذهنی

 8 0 0 ۲00 6 0 0 ۲ بلع و دهان

 15 3/۲ ۷8 3404 1۲ 3/۲ ۲ 86 حرکتی جسمی

 16 0 0 334 15 0 0 8 نخاعی ضايعه

 3 5/1۲ 50 400 6 1/9 1 11 نابینا و بینا کم

 6 8/5 165 ۲83۲ 8 4/4 3 68 ناشنوا و شنوا کم

 5 6/8 440 5088 5 5/6 ۷ 108 سالمند

 15 9/1 50 ۲600 14 5/1 1 66 روانی

 19 5/1 34 ۲30۷ 18 6/1 1 61 رشد نافذ

 8 8/3 459 1۲061 6 5/4 14 313 زیآمو حرفه

 6 9/3 1۲8 3۲80 9 8/3 3 ۷9 حمايتی تولیدی کارگاه

 1395: سالنامه آماری کشور، سال مأخذ 
 

 پیشگیری فرهنگی و خدمات -1-4

واحد در  1956خدمات فرهنگی و پیشگیری از  دهندهارائهی( ردولتیغواحدهای )دولتی و  تعداد 
نیز  ادشدهاست. تعداد مددجويان واحدهای ي افتهيافزايش 96سال واحد در  ۲006به  1395سال 

اساس، تعداد  نيبر ا نفر بوده است. 6983۷8و  533546 به ترتیب 1396و  1395ی هاسالدر 
، در 1396پیشگیری و تعداد مددجويان مربوطه در سال فرهنگی و خدمات  دهندهارائهواحدهای 

 (.6جدول )يافته است افزايشصددر 1/30و  6/۲، 1395مقايسه با سال 
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 پیشگیری  خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغواحدهای )دولتی و  -6ادامه جدول شماره 

 نام واحد

1395 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد واحد
تعداد  تعداد مددجو

 واحد
تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 6610۲ 1 - - 6610۲ 1 خدمات صدای مشاور

 14۷۷33 135 1۲۷509 1۲8 ۲0۲۲4 ۷ مشاوره حضوری

 199946 1۷48 - - 199946 1۷48 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 581۲ ۲۲ 5۷41 ۲1 ۷1 1 درمان سرپائی معتادين

 5653 18 5303 1۷ 350 1 مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC - - ۲ 314 ۲ 314مرکز 

 - - - - - - درمان بستری معتادين خود معرف

 14۲1 30 14۲1 30 - - ی همیارهاانجمنپوشش تحت 

 106565 - - - 106565 - هاتیمعلولو  هابیآسی از سازآگاه

 533546 1956 140۲88 198 393۲58 1۷58 جمع

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس

 

 پیشگیری خدمات فرهنگی و دهندهارائه ی(ردولتیغتعداد واحدهای )دولتی و  -6جدول شماره 

 م واحدنا

1396 

 جمع یردولتیغ دولتی

 تعداد مددجو تعداد واحد
تعداد 
 واحد

تعداد 
 مددجو

 تعداد مددجو تعداد واحد

 843۷3 1 -  - 843۷3 1 خدمات صدای مشاور

 ۲19۷83 155 193914 149 ۲5869 6 مشاوره حضوری

 19539۲ 1۷40 - - 19539۲ 1۷40 طرح پیشگیری از تنبلی چشم

 4144 ۲1 40۷5 ۲0 69 1 عتاديندرمان سرپائی م

 986۷ 18 9148 1۷ ۷19 1 مشاوره پزشکی ژنتیک

 TC  - - 5 915 5 915مرکز 

 ۲00 - -  - ۲00 1 درمان بستری معتادين خود معرف

 1600 3۲ 1600 3۲ -  - ی همیارهاانجمنتحت پوشش 

 181189 ۲9 181189 ۲9 - - هاتیمعلولو  هابیآسی از سازآگاه

 6983۷8 ۲006 391۷56 ۲5۷  3066۲۲ 1۷50  جمع

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس
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تحت  (مراکز )دولتی و غیردولتی تعداد (،1395اطالعات سالنامه آماری کشور ) بر اساس
سهم و رتبه استان و  پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزيستی کشور و افراد خدمت گیرنده

 آورده شده است. ۷، در جدول ادشدهفارس از مراکز ي
 

تعداد مراکز )دولتی و غیردولتی( تحت پوشش معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی  -7جدول 

 1395سال در کشور و افراد خدمت گیرنده 

 واحد نام

 گیرنده خدمت تعداد افراد غیردولتی و دولتی تعداد مراکز

 فارس کشور
 سهم

 )درصد(
 فارس کشور رتبه

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ۲ 9 6610۲ ۷305۷9 ۲۲ 4/1 1 ۷4  اورمشصدای 

 1 15/9 14۷1۷4 9۲6134 4 ۷ 136 1945 حضوری مشاوره 

 ۷ 3/3 5653 1۷۲999 3 ۷/4 19 ۲56 ژنتیکمشاوره 

 3 6/6 39۷۷۲ 598389 6 5/1 138 ۲۷۲1 اعتیاد

 5 5/9 180685 304۲141 - - - -  چشمپیشگیری از تنبلی 

 1395سالنامه آماری کشور سال مأخذ: 
 

 خدمات ایجاد اشتغال و کاریابی -1-5

نفر تحت پوشش برنامه ايجاد اشتغال و کاريابی سازمان بهزيستی استان  340۷ جمعاً 1396در سال  

 دهد. از افراد تحت پوششدرصد افزايش را نشان می 39/۷معادل  1395که نسبت به سال  اندقرارگرفته

 ی وبخشتوانمشمول برنامه امور نفر  ۲56۷مور اجتماعی، مشمول برنامه ا نفر 461 ، تعداد1396در سال 

 (.8)جدول  اندبودهی و پیشگیری امور فرهنگمشمول برنامه نفر  3۷9

 1396و  1395ی هاسالمددجویان تحت پوشش برنامه ایجاد اشتغال و کاریابی در  – 8جدول 

 نام برنامه
1395 1396 

 درصد تغییرات
 تعداد مددجو تعداد مددجو

 67 461 313 امور اجتماعی

 72 2567 1870 یبخشتوانامور 

 67 379 256 ی و پیشگیریامور فرهنگ

 39/۷ 340۷ ۲439 جمع

 مأخذ: سازمان بهزيستی استان فارس
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 (ره)کمیته امداد امام خمینی  -2

 شهید رجایی و طرح مددجویی طرح -2-1

واحد در سال  16۲به  1395واحد در سال  166، از (ره)تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی  

ی هایپرداختکل مبلغ مستمری و ساير  1396در سال همچنین  است. افتهيکاهش   1396

میلیون ريال  453۲8۲۷درصد افزايش به مبلغ  46/4با  ادشدهي کمیته امداد به مددجويان دو طرح

 .رسیده است

ستان فارس از تعداد واحدهای کمیته (، سهم ا1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری 

با درصد ) 9 ،کمیتهاين  از مجموع مددجويان و (1رتبه با ) درصد 4/5ره( در کشور امام )امداد 

 ( بوده است.1رتبه 

امداد امام  تهیموردحمایت اداره کل کم انیرسانی، مددجوواحدهای خدمت -9جدول شماره 

 نفر، میلیون ریال                                            اهپرداختی ریمعیشت و ساو مبلغ کمک ینیخم
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1395 166 141151 ۷0610 3185۲9 - ۷1۷34 11404 60334 3095018 

1396 16۲ 141901 84844 3185۷۲ - ۷4۷5۲ 1110۷ 599۷۲ 453۲8۲۷ 

 46/4 0/6 ۲/6- 4/۲ - 0/01 ۲0/1 0/5 ۲/4- تغییرات درصد

 هامعیشت و ساير پرداختی* کمک

 1396سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 خدمات عمرانی و آموزشی، خدمات آموزشی فرهنگی -2-2

به مددجويان تحت پوشش کمیته  شدهارائهی و فرهنگهزينه خدمات آموزشی  1396در سال  

درصد کاهش داشته است. همچنین  6/6استان فارس نسبت به سال قبل  (ره)امداد امام خمینی 

درصد  0/1و هزينه مربوطه به ترتیب  شدهانجام، تعداد موارد خدمات عمرانی ادشدهدر سال ي
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ازدواج و هزينه مربوطه  نهيهزکمکتعداد موارد  ضمناًدرصد افزايش داشته است.  64/1 و کاهش 

 درصد افزايش داشته است. 4/8و  کاهش درصد 13/۲-نسبت به سال قبل به ترتیب  نیز

 

 ازدواج نهیهزکمکعمرانی و  خدمات آموزشی فرهنگی، آموزشی، خدمات -10جدول شماره 

 نفر، میلیون ريال                                          (ره)ته امداد امام خمینی کمی توسط شدهپرداخت

 سال

 خدمات فرهنگی و آموزشی

و  تأمینخدمات 
 تعمیر مسکن

 هزينهکمک
 ازدواج

از  کنندگاناستفاده
خدمات تحصیلی و 

 فرهنگی

افراد 
 کنندهشرکت

در 
 هایآموزش

مهارت 
 زندگی

افراد 
 کنندهشرکت

اردوهای در 
تربیت 
 فرهنگی

 مبلغ

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد دانشجو آموزدانش

1395 ۲1408 6۷6۲ 688۷9 16۲95 54013 389۷ 153۷۷5 543۷ 11۲۲88 

1396 ۲19۲1 5010 115905 ۲9411 50451 389۲ ۲5۲344 4۷۲0 11۷69۷ 

 4/8 13/۲- 64/1 0/1- 6/6- 80/5 68/3 ۲5/9- ۲/4 درصد تغییرات

 1396استان فارس، سال  سالنامه آماری مأخذ:
 

 

 

 

 الحسنهقرضوام خودکفایی و وام  -2-3

خودکفايی اعطايی به مددجويان کمیته امداد امام خمینی  یهاوامتعداد و مبلغ  1396در سال  
يافته است. افزايش درصد  38/۲و  درصد18/6به ترتیب ، 1395استان فارس نسبت به سال  (ره)

افزايش يافته درصد  38/۲و  1 اعطايی به ترتیب الحسنهقرض یهاوام و مبلغتعداد همچنین 
 .است
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اعطایی به مددجویان کمیته امداد امام  الحسنهقرضی خودکفایی و هاوام-11شماره جدول 

 نفر، میلیون ريال                                                                                                (ره) خمینی

 سال

 شغلی هایفرصتايجاد 

اعطای وام 
 الحسنهقرض

 وام اشتغال پرداختی

افراد اشتغال يافته 
 از طريق کاريابی

افراد آموزش فنی 
 ديده ایحرفهو 

از محل صندوق 
 اشتغال امداد

از محل تسهیالت 
 بانکی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1395 1538 ۲۲0990 4615 695564 490 1۲9۷۲ 13469 ۲64364 

1396 18۲4 305390 9053 1464۷10 691 ۲۲۲1۲ 1360۷ 365434 

 38/۲ 1 ۷1/۲ 41 110/1 96/۲ 38/۲ 18/6 درصد تغییرات

 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
 
 

 یو وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -2-4

  درصد ۲8/3نسبت به سال قبل با  یو وجوهات امان یاختصاص یجمع درآمدها 1396سال در 

 (.1۲میلیون ريال رسیده است )جدول  ۷4۲۷19افزايش به رقم 

 

 

استان  (ره)ی کمیته امداد امام خمینی و وجوهات امان یاختصاص یدرآمدها -12جدول شماره 

 میلیون ریال                                                                                                              فارس

 سال

جمع درآمدهای 

اختصاصی و وجوهات 

 امانی

 وجوهات امانی درآمدهای اختصاصی

 جمع
درآمدهای 

 محلی

مردمی  هایکمک

 و صدقات
 * ريسا زکات جمع

1395 5۷8۷05 19۷0۲8 0 19۷0۲8 3816۷۷ 41۲58 340419 

1396 ۷4۲۷19 1۷91۷5 0 1۷91۷5 564544 39۷۷53 166۷91 

 51/0- 864 4۷/9 9/1- 0 9/1- ۲8/3 درصد تغییرات

ها، ها، کفارههای نیکوکاری و عاطفهزدگان، درآمد جشن* شامل کمک به ايتام، کمک حوادث و ساختمان زلزله

 باشد.می سهم السادات و ...

 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
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 اجتماعی تأمین -3

و اقدامات  هاروششامل تدابیر،  یامجموعهاجتماعی عبارت است از  تأمینخدمات بخش 

که هدف آن حمايت از نیروی انسانی شاغل در دوران اشتغال،  یامهیبحمايتی و خدمات 

. باشدیم شدهفوتو حمايت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان  یازکارافتادگبازنشستگی، 

اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی و ... متولی  نتأمیسازمان 

یمقرار  یموردبررس 1396را در سال  هاآنخدمات هستند که عملکرد برخی از  گونهنياارائه 

 :میده

 سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران -1 -3 

شاهد تحت  همسر و فرزندان( والدين،پوشش )ی تحت خانوارهاتعداد افراد  1396در سال  

 نفر بوده که نسبت به سال قبل۲4185 پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ايثارگران استان فارس

 بگیرشاهد حقوق و مستمری یتعداد خانوارهااست. همچنین مجموع  افتهيافزايشدرصد  ۲/6

 (.13جدول )ه است درصد کاهش داشت 0/9سال قبل  است که نسبت بهخانوار بوده  1۲۲43برابر 
 

 

شاهد تحت پوشش اداره کل بنیاد شهید و امور  افراد و خانوارهای تعداد -13جدول شماره 

 نفر، میلیون ریال                                                                                ایثارگران استان فارس

 سال

 بگیرتعداد خانوارهای شاهد حقوق و مستمری تعداد افراد خانوارهای شاهد تحت پوشش

 والدين
همسر و 
 فرزندان

 جمع
 جمع بگیرمستمری بگیرحقوق

 تعداد تعداد تعداد

1395 10۲0۷ 13364 ۲35۷1 4۷۲۷ ۷6۲3 1۲350 

1396 10۲65 139۲0 ۲4185 4۷11 ۷53۲ 1۲۲43 

 0/9- 1/۲- 0/3- ۲/6 4/۲ 0/6 درصد تغییرات

 1396استان فارس، سال  ریمأخذ: سالنامه آما

 

بنیاد شهید و امور ايثارگران  اداره کلنفر جانباز تحت پوشش  36398تعداد  1396در سال  

. همچنین مبلغ دهدیمنشان  درصد کاهش را 5/۲که نسبت به سال قبل  اندداشتهاستان قرار 

درصدی، از  10ش نیز با افزاي ادشدهمعیشت برای جانبازان تحت پوشش سازمان يدريافتی کمک
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ی اين سازمان به پرداختمیلیون ريال رسیده است. جمع مبالغ  4010۲1میلیون ريال به  4411۲4

 1۷8۲1۷۷ به 1395میلیون ريال در سال  16۲0161درصدی، از  10 جانبازان نیز با افزايش

 (.14جدول است ) رسیده 1396میلیون ريال در سال 

 

و  دیشه ادیبگیر تحت پوشش اداره کل بنوق و مستمریتعداد جانبازان حق -14جدول شماره 

 میلیون ریال واحد: نفر،                                                به آنان یو مبلغ پرداخت ثارگرانیامور ا

 سال

 اشتغال حالت پوشش تحت جانبازان تعداد

 مبلغ

 معیشتکمک

 پرستاری حق

 ساير

 *هاپرداختی

 مبالغ جمع

 جمع پرداختی
 ۲5 تا

 درصد

۲5 

 و درصد

 باالتر

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1395 3840۲ ۲3580 11۲40 86594 1048311 4010۲1 16518 1۲5061 45۷68 16۲0161 

1396 36398 ۲4090 1۲308 81398 115314۲ 4411۲4 155۲4 13۷569 50345 1۷8۲1۷۷ 

 درصد

 تغییرات
-5/۲ ۲/1 9/5 -6 10 10 -6 10 10 10 

 هزينه تحصیلی، ازدواج، معاش، عیدی، تلفن و ... است.امل کمک* ش

 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 
جانبازان تحت  (، سهم استان فارس از کل1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

درصد،  ۲5(، از جانبازان تا 4درصد )رتبه  ۷کشور  پوشش سازمان بنیاد شهید و امور ايثارگران

 ( بوده است.4رتبه درصد ) ۷/6درصد و باالتر ۲5( و از جانبازان 4درصد )رتبه  ۲/۷

 

 اجتماعی استان فارس تأمین اداره کل -3-2

 تأمین اجتماعی استان اداره کلتحت پوشش  و خاص اصلی شدگانمهیبتعداد  -الف

درصد 4/3 تان فارس با مین اجتماعی اسأت اداره کل اصلی تحت پوشش  شدگانمهیبتعداد کل  

-تعداد بیمهرسیده است. 1396نفر در سال  ۷338۷6 به 1395در سال نفر  ۷039۲۲ ، ازافزايش

 (.15)جدول شدگان خاص تحت پوشش تامین اجتماعی در جدول زير مشخص شده است 
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تأمین اجتماعی استان  اداره کلخاص تحت پوشش  شدگانمهیتعداد ب -15جدول شماره 

 فارس

 *ساير کارگران ساختمانی اختیاری رانندگان بافندگان حرف و مشاغل آزاد معج سال

1395 ۲468۷6 63850 30018 ۷4456 ۲8149 40846 955۷ 

1396 ۲66481 65۷۲9 ۲90۷9 ۷634۷ ۲8845 5۷0۲1 9460 

 1- 39/6 ۲/5 ۲/5 3/1- ۲/9 ۷/9 درصد تغییرات

 باشد. یکم درآمد م یصنف اني، زنبورداران و کارفرماادانیشدگان ص مهیشامل ب *
 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

(، سهم استان فارس از تعداد کل 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور  شدگانمهیبو  اصلی شدگانمهیب، شدگانمهیب

بر  ضمناًاست.  ( بوده6درصد )رتبه  9/4و  (6رتبه ) درصد ۲/5(، 6رتبه )درصد  1/5به ترتیب 

تبعی و اصلی تحت پوشش سازمان تأمین  شدگانمهیباساس اطالعات سالنامه مذکور، تعداد 

 نفر بوده است. ۷18۲۷0و  1086631به ترتیب برابر  1395اجتماعی استان در سال 

 تأمین اجتماعی استان اداره کلتحت پوشش  رانیبگیمستمر -ب

و بازماندگان  ازکارافتادگانشامل بازنشستگان،  ریبگیمستمرنفر  181880تعداد  1396در سال  

تأمین اجتماعی استان اداره کل میلیون ريال مستمری از  ۲13۷99۷۲مبلغی معادل  ریبگیمستمر

 ازنظردرصد و   ۷/5 رانیبگیمستمرتعداد  ازنظر، 1395که نسبت به سال  اندکردهفارس دريافت 

درصد افزايش داشته است. بدين ترتیب مبلغ سرانه مستمری دريافت شده 11/5بلغ مستمری م

هزار  9۷95/8هزار ريال )ماهانه حدود 11۷549/9برابر  1396در سال  ریبگیمستمرتوسط هر 

یمنشان  افزايش رادرصد   3/6حدود 1395ريال( بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال 

 (.1۷و  16ول ا)جد دهد

 اجتماعی استان تأمین اداره کلاصلی تحت پوشش  رانیبگیمستمر تعداد -16جدول شماره 

 ریبگیمستمربازماندگان  ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سال

1395 169130 80511 ۷9۲5 80694 

1396 181880 8۷9۷۲ 8069 85839 

 6/4 1/8 9/3 ۷/5 درصد تغییرات

 1396ارس، سال استان ف مأخذ: سالنامه آماری
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 تأمین اداره کلاصلی تحت پوشش  رانیبگیمستمرمبالغ پرداختی به  -17جدول شماره 

 یلیون ریالم اجتماعی استان
 هاساير پرداختی ریبگیمستمربازماندگان  ازکارافتادگان بازنشستگان جمع سال

1395 191813۲9 11409611 ۷3۲95۲ 403۲16۲ 3006604 

1396 ۲13۷99۷۲ 14۲۷46۲4 ۷۷104۲ 4۲6۷۲84 ۲06۷0۲۲ 

 31/۲- 5/8 5/۲ ۲5/1 11/5 درصد تغییرات

 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری
 

 اداره کلتحت پوشش  شدگانمهیببه  شدهپرداختی هاو غرامتی نقدی هاکمکمیزان  

رصد د 1۷/4، به میزان 1395در مقايسه با سال  1396اجتماعی استان فارس در سال  تأمین

 (.18جدول ) يافته استافزايش
 

تحت پوشش سازمان  شدگانمهیببه  شدهپرداختی هاو غرامتی نقدی هاکمک -18جدول 

 میلیون ریال                                                                                                 تأمین اجتماعی

 جمع سال
 کمک
 هزينه
 ازدواج

 رامتغ
 دستمزدايام
 بارداری

 ايام دستمزد غرامت
 بیماری

 های هزينه
 اقامت و سفر

 بیمار همراه

 های هزينه
 دفن و کفن

 و پروتز
 از ناشی اورتز

 کار
 از ناشی
 ديگر موارد

1395 80۷998 8۲581 16۲150 16۷10 198349 933 18۷35 1۷016 

1396 94849۲ ۷0918 19۲830 15۷۷۲ 19۷818 413 ۲۲084 ۲6894 

 58/1 1۷/9 55/۷- 3/- 5/6- 19 14/۲- 4/1۷ تغییرات درصد

 باشد.ها و... میشامل تعديل سنواتی غرامت دستمزد، تعديل سنواتی کمک *
 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 استان فارسبیمه سالمت اداره کل  -3-3

وشش اداره کل بیمه سالمت استان فارس اصلی و تبعی تحت پ شدگانمهیبتعداد  1396در سال 

ی هاگروهدرصد کاهش داشته است. سهم  5/5نفر بوده است که نسبت به سال قبل  ۲۷4۲0۷9

هزار نفر  ۲0شامل شهرهای زير ) انیروستائاصلی و تبعی به ترتیب  شدگانمهیبمختلف از کل 

درصد، بیمه همگانی  100درصد و ايرانیان  6/3دولت  کارکنان درصد، 9/0جمعیت و عشاير( 

 (.19جدول )درصد کاهش داشته است  9/15درصد و ساير اقشار  19سالمت 
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 1اصلی و تبعی( تحت پوشش اداره کل بیمه سالمتشدگان )مهیبتعداد  -19جدول شماره 
 استان2

 جمع سال
 کارکنان
 دولت

 ايرانیان
 همگانی بیمه

 سالمت
 اقشار ساير روستايیان

1395 ۲۷4۲0۷9 3۷6۲68 0 460۲53 1۷944۷5 111083 

1396 ۲۷68۲۷۲ 36536۷ 13۷۲۷ 634943 1640359 1138۷6 

 ۲/5 8/6- 38 - ۲/9- 1 تغییرات درصد 
 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

 شدگانمهیب(، سهم استان فارس از تعداد 1395کشور )بر اساس اطالعات سالنامه آماری  

 بوده است. (3رتبه )درصد  3/۷مان بیمه سالمت کشور اصلی و تبعی تحت پوشش ساز

 

 فارس احمر استانهالل تیجمع -4

کرد، با توجه به وسعت استان،  سیاحمر خود را تأسهالل یمل تیجمع 1301در سال  رانيدولت ا

 ايبال تيرينظام مد یمناسب برا یها، لزوم وجود ساختارمختلف و شدت و تعداد آن یايتنوع بال

نظر از نوع آن، صرف ،یعیطب یبال کي ب. آثار و عواقرودیاستان به شمار م یاساس یزهاایاز ن

بازماندگان زلزله،  یهایماریبماند. صدمات و ب یپس از وقوع حادثه باق یديتا مدت مد تواندیم

هستند  یو ... آثار لیآن در اثر س یرفتن کشاورز نیمنطقه و از ب کي زیخاک حاصل خ شيفرسا

 گفت توانیم لیدل نی. به همنديآیحساب نمخسارات به نییو تع یابيموالً در ارزکه مع

است که در نگاه اول به  یزیاز آن چ شیب اریبس یعیطب یايبال یو اقتصاد یاجتماع یهانهيهز

 .رسدینظر م

همچنین  .م ناشی از زلزله در استان فارس گزارش نشده استو مصدو مجروح 1396در سال 

درصد کاهش يافته است  ۲4و  ۲0روحین و مصدومان سیل و ساير حوادث به ترتیب تعداد مج

 (.۲0)جدول 

 

________________________________________________________ 

 1 از تاريخ 1391/۷/1 سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است.
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 *نجات احمر ایران در حوزه امداد و های جمعیت هاللفعالیت -20جدول شماره 

 سال

 **سایر حوادث  سیل زلزله

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 و مصدومان )نفر(

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین و 

 )نفر( ومانمصد

 تعداد

 حادثه

تعداد مجروحین 

 )نفر( مصدومانو 

1395 16 6 14۷ 15 1954 3986 

1396 1۷ 0 45 1۲ 1618 30۲5 

 درصد

 تغییرات
6/۲ - -69/4 -۲0 -1۷/۲ -۲4/1 

 ها شرکت نموده است.احمر در آنباشد که جمعیت هاللشده فقط مربوط به حوادثی می* آمارهای ارائه

 باشد.ای میسالی، صاعقه، طوفان شن، گردباد و تصادفات جادهزمین، ريزش کوه، خشک** شامل رانش 

 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

 

افرادی هستند که از طريق توان دريافت که تعداد داوطلبین که با بررسی اطالعات می

درصد  ۲قبل نسبت به سال  1396، در سال کنندهای مالی به سازمان کمک میکمک

نفر در سال  3540به  1395نفر در سال  3616که کل تعداد داوطلبین از طوری؛ بهيافتهکاهش

در  نفر 154۲8به  1395در سال  نفر 141۲5گیرندگان نیز از رسیده است. تعداد آموزش 1396

 است. يافتهافزايشدرصد  ۲/9که نسبت به سال قبل  دهیرس 1396سال 
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های همگانی برگزارشده و تعداد اعضاء، داوطلبان و امدادگران، آموزش -21 جدول شماره

 نفر                                                                  احمرگیرندگان جمعیت هاللتعداد آموزش

ال
س
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 .باشدمی نفر هر برای ساعته 35 اولیه هایکمک دوره شامل آموزشی هایدوره *

 1396استان فارس، سال  مأخذ: سالنامه آماری

________________________________________________________ 
 پیشاهنگی آموزی و آزاد وهالل، کارگری، طالب، دانشجویی، دانشهای غنچهشامل شاخه 1

 باشد.می
 کنند.های مالی به سازمان کمك میاعضاء افرادی هستند که از طریق کمك ۲
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 فرهنـگ و هنـر
ها، ها، روشفرهنگ مفهومی پیچیده است که از آن تعاريف گوناگونی ارايه شده است. اما  ارزش

گیرد. فرهنگ امعه، مشخصات اصلی فرهنگ يک جامعه را در بر میعادات و رسوم يک ج

ای پويا، قابل انتقال و قابل تغییر است. در فرآيند توسعه، مولفه های فرهنگی در تأثیر و تاثر پديده

های فرهنگی در های اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. شرط الزم برای ارتقا مولفهمتقابل با مولفه

ها و تأسیسات يا به بیان ديگر ايجاد امکانات فرهنگی و هنری ه، ايجاد زيرساختهای توسعبرنامه

 است.

 امكانات فرهنگی و هنری -1

شود که در امکانات فرهنگی و هنری به تأسیسات، مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری اطالق می

ها و عادات صورت شها، ارزهايی در راستای تغییر، تقويت و يا توسعه نگرشها، فعالیتآن مکان

گردد. ها، خدمت و يا کاالی فرهنگی ارائه و يا تولید میگیرد. به عبارت ديگر در اين مکانمی

های آزاد ها، آموزشگاهها، مساجد، سینماها، چاپخانهامکانات فرهنگی و هنری شامل کتابخانه

 د.باشهای نمايش تئاتر و مواردی از اين قبیل میهنری، انتشارات، سالن

 

 خانهکتاب-1-1

رود. نقشی که اين فضای شمار میترين فضاهای فرهنگی بهی از جمله مهمعموم یهاخانهکتاب

تعداد  1396سازی جامعه دارد، نقشی بی بديل است. در سال سازی و فرهنگفرهنگی در آگاه

يافته  درصد افزايش ۷/4کتابخانه عمومی در استان وجود داشته که نسبت به سال قبل  ۲۲3

کتابخانه به ازای يکصد هزار نفر  39/4ی عمومی استان از هاکتابخانهاست. بر اين اساس، سرانه 

 کتابخانه به ازای يکصد هزار نفر جمعیت استان افزايش يافته است. 54/4جمعیت استان به 

نسخه بوده که نسبت  ۲54135۷ی عمومی استان، هاکتابخانه در کتابموجودی  1396در سال 

ی هاکتابخانهدرصد کاهش يافته است. بر اين اساس، سرانه کتاب موجود در  ۷/1به سال قبل، 
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کتاب به ازای هزار نفر  518کتاب به ازای هزار نفر جمعیت استان به  533عمومی استان از 

ی هاکتابخانه، تعداد مراجعین به 1396جمعیت استان کاهش يافته است. همچنین در سال 

درصد کاهش يافته است. )جدول  ۷/۷مورد بوده که نسبت به سال قبل  ۲0684۲1عمومی استان 

1.) 

از درصد  3/6، استان فارس با دارا بودن کشوربر اساس اطالعات سالنامه آماری 

است. همچنین سهم استان فارس از کل  قرارگرفتهی عمومی کشور در رتبه چهارم هاکتابخانه

 درصد و رتبه استان از اين نظر هشتم بوده است. 6/0ور در کش شدهترجمهی تألیف و هاکتاب

 
 

 ی عمومی استان هاکتابخانهتعداد و مشخصات -1جدول 
 مشخصات

 سال
 ی عمومیهاکتابخانهتعداد 

 ()باب
 ی موجودهاکتابتعداد 

 (نسخه)
 تعداد اعضاء

 (نفر)
 تعداد مراجعین

 (مورد)

1390 1۷4 14۷684۲ 88656 ۲415۷03 

1391 183 1۷08۷15 93334 ۲535800 

139۲ 191 1854004 93155 ۲836460 

1393 198 ۲۲11480 11190۷ 31065۲5 

1394 ۲03 ۲338۷39 118۷۷5 31۲6599 

1395 ۲13 ۲585548 11۷9۷۲ ۲۲40116 

1396 ۲۲3 ۲54135۷ 1۲9۲15 ۲0684۲1 

 -۷/۷ 5/9 -۷/1 ۷/4 1395-96درصد تغییرات 

 1396و  1395های سالاستان فارس،  سالنامه آماری مأخذ:
 

های وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و خانههای عمومی، کتابخانهافزون بر کتاب

سازی و روند که در آگاهشمار مینوجوانان نیز از جمله مهمترين فضاهای فرهنگی به

تمامی  ها مراکزی هستند که در آنخانهکنند. اين کتابسازی جامعه نقش مهمی ايفا میفرهنگ

گیرد. در خوانی و يادگیری نقاشی، خط و سرود و.... انجام میهای فرهنگی اعم از کتابفعالیت

خانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان فارس باب کتاب 49تعداد  1396سال 

تعداد کتاب 1396درصد افزايش يافته است. در سال  1/۲موجود بوده که نسبت به سال قبل، 
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از رشدی  1395نسخه بوده که نسبت به سال  555041ها برابر خانههای موجود در اين کتاب

 (.۲درصد برخوردار بوده است )جدول  ۷/1۷برابر 

 

ی هاکتابی پرورش فكری کودکان و نوجوانان، تعداد هاکانونهای تعداد کتابخانه -2جدول 

 موجود، اعضاء و مراجعین 

 مشخصات

 سال
 (نسخهموجود )ی هاکتاب هتعداد کتابخان

 تعداد اعضاء

 (نفر) 

 نیتعداد مراجع

 (مورد)

1390 44 41444۲ 4۲181 6910۷1 

1391 50 459۲31 493۲6 9۲5949 

139۲ 54 501604 59041 9۷4589 

1393 54 5358۷6 613۲6 1081۷94 

1394 55 6۲963۷ 6396۲ 1113۲35 

1395 48 4۷14۷8 393۲3 656859 

1396 49 555041 4۷818 ۷3۷985 

 4/1۲ 6/۲1 ۷/1۷ 1/۲ 1395-96درصد تغییرات 

 1396و  1395های استان فارس، سال سالنامه آماری مأخذ:

 

 سینما-1-2

دهی، تغییر و تقويت نگرش و بینش سینما به عنوان ابزاری فرهنگ ساز، نقش موثری در شکل

صندلی  8۲54باب با ظرفیت  16برابر  1396جامعه دارد. تعداد سینماهای فعال استان در سال 

درصد کاهش يافته  1/15و  8/15بوده که از لحاظ تعداد و ظرفیت نسبت به سال قبل به ترتیب 

صندلی به ازای هر هزار نفر جمعیت  ۲است. بدين ترتیب، شاخص ظرفیت سینماهای استان از 

رستان شیراز شه 1396کاهش يافته است. در سال  1396صندلی در سال  ۷/1به  1395در سال 

ی الرستان، گراش، جهرم، استهبان، آباده، داراب، فسا و کازرون نیز هاشهرستانسینما و  8دارای 

ی استان فاقد سالن سینما بوده اند. گرچه امروزه هاشهرستان. ساير اندداشتهيک سینما هرکدام 

ا و خدمات جايگزين، تا ای، ويديوهای خانگی، کامپیوتر و اينترنت به عنوان کاالهامواج ماهواره
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رنگ نموده است، ولی تأثیر تماشای فیلم به صورت حدّی نقش اين ابزار موثر فرهنگی را کم

جمعی در اين فضاهای فرهنگی با هیچکدام از ابزار برشمرده شده در فوق قابل قیاس نیست و 

گ و هنر ها و تنگناهای توسعه بخش فرهنهای استان از ضعففقدان آن در برخی شهرستان

نفر  1466450های سینمايی از ، تعداد تماشاگران فیلم1395-96رود. طی دوره شمار میاستان به

 (.3نفر کاهش يافته است )جدول  11۷0516به 

 از تعداددرصد  8/6، استان فارس با دارا بودن کشوربر اساس اطالعات سالنامه آماری 

سهم  است. قرارگرفتهسوم کشور  رتبهها در  درصد از ظرفیت آن 6ی سینما در کشور و هاسالن

 درصد و رتبه استان از اين نظر چهارم بوده است. 8/4استان از تعداد تماشاگران سینما نیز 

 

 نمایش سالن-1-3

وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد  نمايش هایسالناز ديگر فضاهای مهم فرهنگی و هنری،  

 نمايش هایسالنشود. تعداد ی، تئاتر و موسیقی اجرا میاست. در اين فضاهای فرهنگ اسالمی

باب در سال  46 به 1395باب در سال  44استان، از  وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

صندلی در سال  1۲0۷0درصد افزايش، از  ۷/1با  هااست. ظرفیت اين سالن افتهيشيافزا 1396

 (.3است )جدول  افتهيشياافز 1396صندلی در سال  1۲۲80 به 1395

 

 چاپخانه-1-4

 1/1۷تعداد چاپخانه های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با افزايش 

افزايش يافته است. در  1396چاپخانه در سال  343 به 1395چاپخانه در سال  ۲93درصدی، از 

لتی و بقیه آن به بخش چاپخانه موجود در استان دو 343چاپخانه از  ۲، تعداد 1396سال 

 (.3خصوصی تعلق داشته است )جدول 

 

 

 



 149                                                                                                    فرهنگ و هنر                       

 

 

 امكانات فرهنگی، هنری و عملكرد بخش فرهنگ و هنر استان فارس-3جدول  

 عنوان
واحد 

 یریگاندازه
 درصد تغییرات سال

96-1395 1395 1396 

 -8/15 16 19 باب استان فعال سینماهای تعداد

 -1/15 8۲54 9۷۲۷ لیصند استان سینماهای فعال ظرفیت

 استان جمعیت به سینما ظرفیت نسبت
 به صندلی
 نفر هزار

۲ ۷/1 15- 

 -۲/۲0 11۷0516 1466450 نفر سینمايی هایفیلم تماشاگران تعداد

 ارشاد و فرهنگ کل اداره به وابسته های نمايشسالن تعداد
 اسالمی

 5/4 46 44 باب

 و فرهنگ کل اداره به نمايش وابسته هایسالن ظرفیت
 اسالمی ارشاد

 ۷/1 1۲۲80 1۲0۷0 صندلی

 اداره به های نمايش وابستهسالن اجراشده هایبرنامه تعداد
 اسالمی )تئاتر و موسیقی( ارشاد و فرهنگ کل

 ۷/3۲ 515 388 عدد

 کل اداره به های نمايش وابستهسالن تماشاگران تعداد
 اسالمی )تئاتر و موسیقی( ارشاد و فرهنگ

 9/14 685۷80 596۷99 نفر

 ارشاد و فرهنگ کل اداره نظارت تحت هایچاپخانه تعداد
 اسالمی

 1/1۷ 343 ۲93 باب

 1396و  1395های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 

 تولیدات فرهنگی، هنری-2

 مطبوعات محلی-2-1

، فصلنامه و دوفصلنامه نامه، ماهنامهنامه، دوهفتهمطبوعات محلی در استان در قالب روزنامه، هفته

شود. تعداد عناوين مطبوعات محلی که دارای مجوز انتشار از اداره کل فرهنگ و ارشاد منتشر می

نشريه در سال  1۷۷درصد به  9/9با رشدی برابر  1395نشريه در سال  161اسالمی هستند از 

 (.4افزايش يافته است )جدول  1396
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  تعداد عناوین مطبوعات محلی-4جدول 

 عنوان
واحد 

 یریگاندازه
 درصد تغییرات سال

96-1395 1395 1396 

نامه، تعداد عناوين مطبوعات محلی )روزنامه، هفته
 نامه، ماهنامه، فصلنامه و دوفصلنامه(دوهفته

 -8/15 16 19 باب

 1396و  1395های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 سیما های محلی صدا وتولید برنامه-2-2

 جمهوری اسالمی ایران )مرکز فارس( های محلی صدایبرنامه-2-2-1
ساعت برنامه راديويی با موضوعات فرهنگ، هنر و معارف اسالمی،  41۲8معادل  1396در سال 

اجتماعی، اقتصادی، ورزش و تفريحات سالم، اطالعات عمومی، تاريخی، آموزشی، علم و 

از  1395دفاعی و سیاسی تولید شده که نسبت به سال  های دفاع مقدس و امورآوری، ارزشفن

های ، بیشترين حجم تولیدات برنامه1396است. درسال درصد برخوردار بوده ۷/1رشدی برابر 

درصد( و کمترين آن به موضوع  8/35راديويی به موضوع فرهنگ، هنر و معارف اسالمی )

 (.5)جدول است درصد( اختصاص داشته 9/۲آوری )آموزشی، علم و فن

 

 

 واحد: ساعت      مرکز فارس برحسب موضوع ییویهای رادتولید برنامه زانیم -5جدول 

 1396سال  1395سال  موضوع
 تغییرات درصد

96-1395 

 -19 14۷6 18۲3 اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 ۷/3 103۷ 1000 اجتماعی

 1/43 ۲49 1۷4 اقتصادی

 8/96 555 ۲8۲ سالم تفريحات و ورزش

 -8/11 ۲39 ۲۷1 عمومی اطالعات

 8/15 139 1۲0 تاريخی

 -3/48 119 ۲30 فناوری و علم آموزشی،

 1/111 190 90 دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش
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 واحد: ساعت      مرکز فارس برحسب موضوع ییویهای رادتولید برنامه زانیم -5جدول 

 1396سال  1395سال  موضوع
 تغییرات درصد

96-1395 

 4/8۲ 1۲4 68 سیاسی

 ۷/1 41۲8 4058 جمع

 1396و  1395های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 

 ی اسالمی ایران )مرکز فارس(جمهور های محلی سیمایبرنامه-2-2-2
ساعت برنامه تلويزيونی با موضوعات فرهنگ، هنر و معارف  19۲۲معادل  1396در سال 

اسالمی، اجتماعی، اقتصادی، ورزش و تفريحات سالم، اطالعات عمومی، تاريخی، آموزشی، علم 

 1395سال های دفاع مقدس و امور دفاعی و سیاسی تولید شده که نسبت به آوری، ارزشو فن

های ، بیشترين حجم تولیدات برنامه1396است. درسال درصد کاهش يافته ۲/14معادل 

درصد( و کمترين آن به موضوع  5/48تلويزيونی به موضوع فرهنگ، هنر و معارف اسالمی )

 (.6است )جدول درصد( اختصاص داشته ۷/0تاريخی )

 

 ساعت واحد:      رس برحسب موضوعمرکز فا یونیزیهای تلوبرنامه دیتول زانیم -6جدول 

 1396سال  1395سال  موضوع
 راتییدرصد تغ

96-1395 

 -9/۲۷ 490 680 اجتماعی

 -۲/4 93۲ 9۷3 اسالمی معارف و هنر فرهنگ،

 -14 86 100 فناوری و علم آموزشی،

 -9/13 1۲4 144 اقتصادی

 -6/13 108 1۲5 عمومی اطالعات

 -15 108 1۲۷ سالم تفريحات و ورزش

 -4/18 40 49 سیاسی

 -16 ۲1 ۲5 دفاعی امور و مقدس دفاع هایارزش

 -8/18 13 16 تاريخی

 -۲/14 19۲۲ ۲۲39 جمع

 1396و  1395های مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال   
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 گردشگری
 هابناهای تاریخی فرهنگی و موزه -1

فرهنگی، جايگاه خاصی در  -های تاريخیذبههای جاها و توانمندیاستان فارس به دلیل ويژگی

های ريزیگاهی مطمئن برای برنامهتواند تکیهرو میصنعت گردشگری کشور داشته و ازاين

های اقتصادی کشور باشد. نمود عینی اين توانمندی، تعداد بلندمدت و حضور در عرصه

ريخی فرهنگی استان بازديد ها و بناهای تااز موزه 1396بازديدکنندگانی است که در طول سال 

 اند.آوردهبه عمل

دستی و گردشگری استان، کل بر اساس آمار رسمی اداره کل میراث فرهنگی، صنايع

برابر  1395ها و بناهای تاريخی فرهنگی استان فارس که در سال بازديدکنندگان از موزه

رسیده است. بر اين  1396نفر در سال  ۷6۷881۷درصد افزايش به  ۲/15نفر بوده، با  6663968

درصد(، آرامگاه خواجوی  860ها به ترتیب متعلق به مسجد مشیر )اساس، بیشترين افزايش

درصد( و بیشترين  6/316نما )درصد(، باغ جهان 5/319درصد(، باغ دلگشا ) 491کرمانی )

 3ان )درصد( و تنگ چوگ ۷/13درصد(، بیشابور ) 9/13ها به ترتیب مربوط به باغ ارم )کاهش

 درصد( بوده است.

ها و درصد کل بازديدکنندگان از موزه 3/19، آرامگاه حافظ با سهمی برابر 1396در سال 

ازآن بناهای تاريخی، فرهنگی استان فارس، بیشترين تعداد بازديدکنندگان را دارا بوده است. پس

اند بعدی قرار داشتههای درصد( به ترتیب در رتبه 9/11درصد( و آرامگاه سعدی ) 13باغ ارم )

 (.1)جدول 

(، سهم استان فارس از تعداد 1394بر اساس اطالعات مندرج در سالنامه آماری کشور )سال 

درصد بوده که از اين حیث حائز رتبه اول  8/40بازديدکنندگان از بناهای تاريخی فرهنگی کشور 
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های د بازديدکنندگان از موزهاست. همچنین سهم اين استان از تعداهای کشور بودهدر بین استان

 است.های کشور در جايگاه هفتم قرار داشتهدرصد بوده که بین استان ۷/۲کشور 

 

 واحد: نفر ها و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارستعداد بازدیدکنندگان از موزه -1جدول 

 محل موزه /تاريخی بنای نام
 سال بازديدکنندگان تعداد

1395 

 سال گانبازديدکنند تعداد

1396 

 تغییرات درصد
96-1395 

 ۲/15 ۷6۷881۷ 6663968 استان کل

 4/15 686۷0۲۲ 5948۲56 :تاريخی بناهای

 5/16 3۲۷16 ۲8083 فیروزآباد آتشکده

 1/15 1481۷19 1۲8۷089 شیراز حافظ آرامگاه

 5/14 913869 ۷9۷8۲1 شیراز سعدی آرامگاه

 5/8 5۲0۲6۷ 4۷9۲9۷ شیراز خانکريم ارگ

 -۷/13 19946 ۲3101 کازرون ورپبیشا

 5/3 40561۲ 391935 خرم بید پاسارگاد

 -5/0 913515 91816۷ مرودشت جمشید تخت

 -3 165۷8 1۷095 کازرون چوگان تنگ

 8/4 19۷90 188۷8 مرودشت رجب نقش

 8/6 ۲14863 ۲01۲۲9 مرودشت رستم نقش

 ۷/30 164۲63 1۲566۲ شیراز الملکخانه زينت

 6 89000 84000 شیراز یلمسجد وک

 8/9 55000 50100 شیراز الملکمسجد نصیر

 860 1۲000 1۲50 شیراز مسجد مشیر

 -9/13 1000414 116۲000 شیراز باغ ارم

 6/316 1880۲0 451۲8 شیراز نماباغ جهان

 5/319 156۷00 3۷35۲ شیراز باغ دلگشا

آرامگاه خواجوی 
 کرمانی

 شیراز
48308 ۲85501 491 

 8/6۲ 3۷۷۲49 ۲31۷61 شیراز آبادعفیف باغ

 4/13 811۷95 ۷15۷1۲ :هاموزه

 4/31 ۲4۷1۷4 1881۲1 شیراز وکیل حمام

 ۷/۷ 63655 59115 شیراز پارس

 4/0 14۷144 146503 مرودشت جمشید تخت
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 واحد: نفر ها و بناهای تاریخی فرهنگی استان فارستعداد بازدیدکنندگان از موزه -1جدول 

 محل موزه /تاريخی بنای نام
 سال بازديدکنندگان تعداد

1395 

 سال گانبازديدکنند تعداد

1396 

 تغییرات درصد
96-1395 

 -۷/0 9006 90۷0 شیراز تنانهفت سنگ

 6/5 4۲40 4016 کازرون بیشاپور

 4/4 95000 91000 شیراز تاريخ طبیعی

 ۷/1۲ ۲455۷6 ۲1۷88۷ شیراز نارنجستان

 1396، سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس
 

 هاکننده از هتلتأسیسات اقامتی و گردشگران خارجی استفاده -2

 تأسیسات اقامتی -2-1

زايی و درآمد، بخش قابل توجهی از صنعت گردشگری را تشکیل صنعت هتلداری ازنظر اشتغال

تبع آن سودآوری در اين بخش از اهمیت کسب رضايت، حفظ و نگهداری مشتريان و بهدهد. می

شوند در دو گروه ها میمسافرانی که در سراسر دنیا وارد اقامتگاه .ای برخوردار استويژه

شوند، يک گروه برای تجارت و گروه ديگر افرادی هستند که برای تفريح و بندی میدسته

 روند.به مسافرت میگذراندن اوقات فراغت 

باشد، از آن جمله وجود های ويژه میدر راستای توسعه گردشگری، استان فارس دارای قابلیت

ها و تخت در هتل ۷۷85های اقامتی و پذيرها و مجتمعتخت در مهمان 8164تعداد 

باشد. های استان است که بیانگر آمادگی اين استان برای پذيرايی از گردشگران میآپارتمانهتل

دارای رونق بهتری ، باشندتر میپذيرهای استان فارس ازلحاظ هزينه مناسبکه مهمانازآنجايی

 ها بوده و از توسعه بیشتری برخوردار هستند.نسبت به هتل

درصد  ۷/13با رشدی برابر  1395باب در سال  ۷3های استان از آپارتمانها و هتلتعداد هتل

 3486گونه تأسیسات اقامتی از های ايناست. تعداد اتاقايش يافتهافز 1396باب در سال  83به 

است. افزايش يافته 1396اتاق در سال  3681درصد به  6/5با رشدی برابر  1395اتاق در سال 

تخت  ۷۷85های استان معادل آپارتمانها و هتلهای هتلتعداد تخت 1396همچنین در سال 

 دهد.درصد افزايش نشان می 3/۷برابر  1395بوده که نسبت به سال 
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با رشدی برابر  1395باب در سال  14۲های اقامتی استان از پذيرها و مجتمعتعداد مهمان

گونه تأسیسات های ايناست. تعداد اتاقافزايش يافته 1396باب در سال  143درصد به  ۷/0

افزايش  1396ق در سال اتا 30۲1درصد به  1با رشدی برابر  1395اتاق در سال  ۲991اقامتی از 

های اقامتی استان پذيرها و مجتمعهای مهمانتعداد تخت 1396است. همچنین در سال يافته

دهد )جداول درصد افزايش نشان می 6/0برابر  1395تخت بوده که نسبت به سال  8164معادل 

 (.3و  ۲

 
 های استان فارس آپارتمانتعداد هتل و هتل -2جدول 

 عنوان
 

 هتل

 جمع جمع آپارتمانهتل
 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5

 ۲ و 1
 ستاره

 تعداد 
1395 55 4 9 14 ۲8 18 ۷3 

1396 59 5 9 14 31 ۲4 83 

 تعداد اتاق
1395 ۲915 ۷50 ۷88 6۷۷ ۷00 5۷1 3486 

1396 ۲983 855 ۷13 6۷۷ ۷38 698 3681 

تعداد 
 تخت

1395 5966 1504 1604 13۷5 1483 1۲90 ۷۲56 

1396 6098 1۷18 1435 13۷5 15۷0 168۷ ۷۷85 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
 
 

 سایر مراکز اقامتی استان فارس  -3جدول 

 جمع اقامتی مجتمع پذيرمهمان عنوان

 تعداد 
1395 133 9 14۲ 

1396 133 10 143 

 تعداد اتاق
1395 ۲838 153 ۲991 

1396 ۲838 183 30۲1 

 تعداد تخت
1395 ۷954 165 8119 

1396 ۷954 ۲10 8164 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 هاکننده از هتلگردشگران خارجی استفاده -2-2

اولین دغدغه گردشگران هنگام ورود به مقصد يافتن محلی جهت اقامت شبانه است، نوع و 

 اشته و بر ارزيابی از سفر اثرگذار است. ها اهمیت اساسی دشده در اقامتگاهکیفیت خدمات ارائه

به علت مناسبات سیاسی و بهبود روابط خارجی فضای جديدی برای ورود گردشگران به 

استان  .تواند صنعت گردشگری کشور را به سمت رشد سوق دهدکشور ايجادشده و همین امر می

ی ازجمله تخت جمشید المللهای گردشگری فراوان و بینفارس نیز به علت دارا بودن جاذبه

توانسته گردشگران خارجی زيادی را به خود جذب نمايد. بر اساس آمار رسمی اداره کل میراث 

ها در دستی و گردشگری استان، تعداد گردشگران خارجی استفاده کننده از هتلفرهنگی، صنايع

 ده است.نفر رسی 1۲1914درصد کاهش، به  1/3نفر بوده که با  1۲5۷61، برابر 1395سال 

دهد که نشان می 1396ها در سال بررسی آمار گردشگران خارجی استفاده کننده از هتل
ها ازنظر بازديد گردشگران خارجی از های ارديبهشت و فروردين سال مزبور پرترددترين ماهماه

 (.4است )جدول های گردشگری استان بودهجاذبه

 هالهت از کنندهاستفاده خارجی گردشگران -4جدول 
 جمع سال و ماه

1394 1193۷5 

1395 1۲5۷61 

1396 1۲1914 

 1۷108 فروردين

 ۲38۷4 ارديبهشت

 5135 خرداد

 5881 تیر

 8698 مرداد

 8۷45 شهريور

 16۷44 مهر

 13۲41 آبان

 538۷ آذر

 609۲ دی

 5۲05 بهمن

 5804 اسفند

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 بیاماکن مذه -3 

استان فارس با دارا بودن اماکن مذهبی فراوان، استعداد زيادی در زمینه گردشگری مذهبی دارا 

 ،مسجد 4۲86باب بوده که شامل  ۷0۷3تعداد اماکن مذهبی استان  1396باشد. در سال می

حوزه علمیه بوده است. تعداد اماکن  8۲بقعه، سقاخانه و امامزاده و  1305 ،تکیه و حسینیه 1400

يافته که درصد( افزايش 1/0باب ) 8معادل  1395نسبت به سال  1396ذهبی استان در سال م

 (. 5اين افزايش مربوط به افزايش در تعداد مساجد، تکیه و حسینیه بوده است )جدول 

چراغ )ع(، آستانه سید عالءالدين وجود اماکنی همچون مسجد جامع عتیق، مسجد وکیل، شاه

 ی مهم گردشگری مذهبی استان و شهر شیراز است.هاحسین )ع( از جاذبه

 

 تعداد اماکن مذهبی استان فارس-5جدول

 مسجد جمع سال
تکیه و 
 حسینیه

 بقعه، سقاخانه
 و امامزاده 

 حوزه علمیه

 8۲ 1305 1396 4۲8۲ ۷065 1395سال 

 8۲ 1305 1400 4۲86 ۷0۷3 1396سال 

 زه علمیه استان اداره کل اوقاف و امور خیريه و حو مأخذ:        

 

 زائران حج تمتع، حج عمره، عتبات عالیات - 4
 

 

مجموع زائران مشرف شده از استان فارس به حج تمتع، حج عمره و عتبات  1396در سال 

دهد. کاهش درصد کاهش نشان می 9/۷نفر بوده که نسبت به سال قبل،  3۲۷30عالیات برابر 

 8/1۷باشد که تعداد اين زائران، کاهشی برابر ات میيادشده مربوط به تعداد زائران عتبات عالی

است. سهم زائران حج تمتع، حج عمره و درصد داشته، ولی تعداد زائران حج تمتع افزايش يافته

درصد کل زائران بوده  3/89درصد و  0درصد،  ۷/10به ترتیب  1396عتبات عالیات در سال 

 (. 6است )جدول 
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 ده به حج تمتع، عمره، عتبات عالیات و سوریهتعداد زائران مشرف ش -6جدول 

 سوريه عتبات عالیات حج عمره حج تمتع کل زائران سال

138۷ ۷4015 49۷0 ۲810۲ 30451 1049۲ 

1388 84054 35۲۷ ۲5409 435۷۷ 11541 

1389 1041۲3 4894 16۷13 6۲66۲ 19854 

1390 100840 4515 353۲0 5۲۷81 8۲۲4 

1391 61۲40 38۲9 ۲9933 ۲۷4۷8 0 

139۲ ۷691۲ 3193 ۲1939 51۷80 0 

1393 6149۷ 3۷53 3531۲ ۲۲43۲ 0 

1394 56034 3418 1843۷ 341۷9 0 

1395 35555 0 0 35555 0 

1396 3۲۷30 3509 0 ۲9۲۲1 0 

 - -8/1۷ - - -9/۷ 1395-96درصد تغییرات 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 بدنیتربیت
 كانات ورزشی استانام -1

باب بوده که نسبت بهه سهال    ۷43های ورزشی استان، ، مجموع تأسیسات و مکان1396در سال 

، مجمهوع تأسیسهات و   1396درصد برخوردار بهوده اسهت. در سهال     ۲/1از افزايشی معادل  1395

ه زورخانه بود 18پیست و  39استخر،  ۲5سالن،  41۲زمین،  ۲49های ورزشی استان شامل مکان

های ورزشی، اسهتخر و  ها افزايش و تعداد زمینها و زورخانه، تعداد سالن1395-96است. در دوره 

 (. 1پیست، کاهش يافته است )جدول 

 

 های ورزشی استانتأسیسات و مكان-1جدول  

 زورخانه پیست استخر سالن زمین جمع سال

1391 6۷0 ۲41 354 ۲5 39 11 

139۲ 6۷6 ۲43 358 ۲5 39 11 

1393 683 ۲45 363 ۲5 39 11 

1394 ۷15 ۲50 388 ۲6 38 13 

1395 ۷34 ۲53 400 ۲6 40 15 

1396 ۷43 ۲49 41۲ ۲5 39 18 

 درصد تغییرات
 96-1395 

۲/1 6/1- 3 8/3- 5/۲- ۲0 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 

 نیروی انسانی -2
گیری تان، امکانات انسانی و توان بهرهعالوه بر امکانات فیزيکی و فضاهای ورزشی موجود در اس

تعداد کل داوران و مربیان  1396از فضاهای ورزشی نیز از اهمیت زيادی برخوردار است. در سال 

نفر بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  16556نفر و  6055موجود در استان فارس به ترتیب 
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 ۷/63درصد داوران را زنان و  3/36 ، معادل1396يافته است. در سال درصد کاهش 1/9و  3/14

 5/51درصد مربیان را زنان و  5/48اند. در همین سال، معادل دادهدرصد را مردان تشکیل می

داری بین سهم شود، اختالف معنیگونه که مشاهده میاند هماندادهدرصد را مردان تشکیل می

داری بین سهم زنان و ف معنیگری اختالزنان و مردان داور وجود دارد، ولی در خصوص مربی

 (.۲مردان وجود ندارد )جدول 

 
 

 تعداد مربیان و داوران ورزشی استان برحسب جنس -2جدول 

 سال
 مربیان داوران

 جمع زن مرد جمع زن مرد

1391 3813 1968 5۷81 6454 3800 10۲54 
139۲ 3813 1614 54۲۷ 6454 3800 10۲54 
1393 3843 1665 5508 ۷050 4440 11490 
1394 436۲ ۲634 6996 854۲ 8839 1۷381 
1395 4406 ۲663 ۷069 89۷6 9۲40 18۲16 
1396 3855 ۲۲00 6055 85۲3 8033 16556 

 -1/9 -1/13 -5 -3/14 -4/1۷ -5/1۲ 1395-96درصد تغییرات 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 
 

 ورزشكاران سازمان یافته-3

ای مشخص در يکی گردد که بر اساس برنامهان يافته به ورزشکارانی اطالق میورزشکاران سازم
های ورزشی رسمی به عضويت مراجع ورزشی کشور درآمده و تحت پوشش خدمات از رشته

يافته استان در سال گیرند. تعداد ورزشکاران سازمانورزشی قرار می-درمانی فدراسیون پزشکی
 (.3درصد افزايش يافته است )جدول  1/1ه نسبت به سال قبل نفر بوده ک 184914برابر  1396

 
 
 
 



 163                                                                                                    تربیت بدنی                         

 

 
 یافته استان فارسورزشكاران سازمان -3جدول  

 1396 1395 1394 1393 139۲ واحد عنوان شاخص

درصد 

 تغییرات

96-1395 

تعداد ورزشکاران 

 يافتهسازمان
 1/1 184914 18۲9۲5 164643 180064 1۷4631 نفر

 1396ری استان فارس، سال مأخذ: سالنامه آما 
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 امور قضایی و دادگستری
 استان تشكیالت قضایی -1

شعبه دادگاه  31شعبه دادگاه انقالب، 10 شعبه دادگاه عمومی، 168تعداد  1396در سال 

 شعبه دادسرا در استان فارس وجود داشته است. 15۲و  دنظريتجد

درصد از  6/5ان فارس با دارا بودن (، است1396کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

در  دنظريتجدی هادادگاهدرصد از شعب  4/5ی عمومی کشور در رتبه پنجم، با هادادگاهشعب 

 1/5ی انقالب در رتبه يازدهم و با هادادگاهدرصد از شعب  8/3با  استان(، 3رتبه سوم )مشترک با 

 .باشدیم دادسراها در رتبه پنجم درصد از

کلیه دعاوی و شکايات عمومی و  وفصلحلی که وظیفه رسیدگی و ی عمومهاهدادگاتعداد  

ی هادادگاه. از تعداد کل دهدیمواحد افزايش نشان  9، نسبت به سال قبل دارندعهدهعادی رابر 

ی انقالب هادادگاهدر شهرستان شیراز واقع هستند. همچنین شعب  (درصد ۷/35)عمومی استان 

علیه امنیت ملی، جاسوسی، قاچاق و جرائم مربوط به  اقدام رینظرائمی که وظیفه رسیدگی به ج

 (.1جدول )يافته است کاهش واحد 10، نسبت به سال گذشته دارندعهدهمواد مخدر را به 
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 تشكیالت قضائی استان فارس -1جدول 

 دادسرا دنظريتجددادگاه  دادگاه انقالب دادگاه عمومی سال

1386 1۲1 ۲8 18 114 

138۷ 119 ۲8 16 11۷ 

1388 1۲1 ۲8 1۷ 1۲0 

1389 1۲6 31 18 1۲۷ 

1390 130 31 ۲1 1۲6 

1391 135 3۲ ۲۲ 135 

139۲ 13۲ 30 ۲5 14۲ 

1393 14۲ ۲6 30 144 

1394 148 30 3۲ 145 

1395 159 ۲0 31 155 

1396 168 10 31 15۲ 

 -9/1 0 -50 6/5 95به  96تغییرات 

 1396سال  فارس،مأخذ: سالنامه آماری استان 
 
 
 
 

 نیـروی انتظامی -2

 ی عادیهاسرقت -1- 2

در دسترس  96و  95های عادی در سالهای به دلیل محرمانه بودن، اطالعات مربوط به سرقت

 اکتفا شده است. 94نبوده و لذا برای تحلیل اين بخش به آمار سال 

است که  شدهکشفاستان  مورد سرقت عادی توسط نیروی انتظامی 31508تعداد  1394سال در  

. از اين میزان دهدیمدرصد( کاهش نشان  6/9مورد ) 3365به میزان  1393نسبت به سال 

درصد مربوط به سرقت وسايط نقلیه و لوازم  48درصد مربوط به سرقت از اماکن،  8/۲۲سرقت، 

ت. بوده اسها سرقت ريسادرصد مربوط به  1/۲5درصد مربوط به سرقت احشام و  1/4آن، 

 9/16درصد و  ۲/3درصد،  4/54درصد،  4/۲5به ترتیب  1393در سال  الذکرفوقی هانسبت
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نسبت  سرقت از اماکن و وسايط نقلیه، سهم 1394که در سال  شودیمدرصد بوده است. مالحظه 

 3و  ۲ در جداول 1388-94طی دوره  شدهانجامی هاسرقتروند  است. افتهيشکاهبه سال قبل 

 .است هارائه گرديد

 

در  شدهانجامی عادی هاسرقت(، سهم 1394بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

درصد و رتبه استان از اين نظر  1/4در کشور  شدهانجامی عادی هاسرقتاستان فارس از کل 

درصد )رتبه ششم( و از سرقت  ۷/4ششم بوده است. همچنین سهم استان از سرقت از اماکن 

 .باشدیم (رتبه ششمدرصد ) 8/3يل نقلیه و لوازم آن انواع وسا

 

 

 1394تا  1388ی هاسالنوع در استان فارس در  برحسبی عادی هاسرقتآمار  -2جدول 

 هاسرقتکل  سال
 سرقت از اماکن

 ساير اماکن هامغازه منازل اماکن دولتی جمع

1388 193۲4 348۲ ۲ 18۲4 6۷3 983 

1389 ۲9360 ۷150 18۷ 3959 1050 1954 

1390 3۲469 8013 ۲۲۲ 4011 83۷ ۲943 

1391 3۲۷46 ۷450 306 3603 8۲۲ ۲۷19 

139۲ 4۲9۷0 10698 465 43۷8 933 49۲۲ 

1393 348۷3 88۷5 ۲95 34۷0 610 4500 

1394 31508 ۷1۷9 ۲3۲ 3008 6۲1 3318 

 ۲6/3- 1/8 13/3- ۲1/4- 19/1- 9/6- درصد تغییرات
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 ی عادی بر ...هاسرقتمار آ-2ادامه جدول 

 سال

 سرقت انواع وسايط نقلیه و لوازم آن

جمع ساير سرقت احشام
اتومبیل 

 

موتورس
ی

ت
کل

و  
دوچرخه

لوازم خودرو با  

وسايل داخل آن
 

1388 10831 1688 5890 3۲53 1146 3865 

1389 1663۲ ۲336 6010 8۲86 1۲30 4348 

1390 1۷9۷9 ۲548 519۷ 10۲34 1084 5393 

1391 18949 3031 549۲ 104۲6 91۲ 5435 

139۲ ۲4931 30۷5 5۷3۷ 16119 99 ۷۲4۲ 

1393 189۷6 3۲4۲ 440۷ 113۲۷ 11۲3 5899 

1394 151۲0 ۲331 4310 84۷9 130۲ ۷90۷ 

 34/0 15/9 ۲5/1- ۲/۲- ۲8/1- ۲0/3- درصد تغییرات

 1394استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 درصد ی عادیهاسرقتدر  سهم انواع جرائم-3جدول 

 هاسرقتساير  سرقت احشام سرقت وسايط نقلیه و لوازم آن سرقت از اماکن سال

1388 18 56 6 ۲0 

1389 ۲۲/۷ 5۲/3 3/9 ۲1/1 

1390 ۲5/8 59/6 3/6 10/9 

1391 ۲1/4 53/9 ۲/6 ۲۲/1 

139۲ ۲4/4 56/8 ۲/3 16/5 

1393 ۲5/4 54/4 3/۲ 16/9 

1394 ۲۲/8 48 4/1 ۲5/1 

 1394استان فارس،  مأخذ: سالنامه آماری

 

 تصـادفات -2-2 

فقره تصادف توسط نیروی انتظامی استان فارس به ثبت رسیده  ۲896۲مجموعاً  1396در سال  

 ۲04۷4. از اين تعداد تصادف دهدیمنشان  افزايشدرصد  3/43است که نسبت به سال قبل 

ی بوده است. شهربرونره مربوط به تصادفات فق 8488ی و شهردرونفقره مربوط به تصادفات 
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درصد در  3/۲9ون شهرها و دراستان  1396درصد از کل تصادفات سال  ۷/۷0بدين ترتیب 

ی شهربرونی و شهردرونبیرون شهرها اتفاق افتاده است. اين در حالی است که سهم تصادفات 

 .است درصد بوده 3/50درصد و  ۷/49به ترتیب  1395استان در سال 

 افزايشدرصد  4/101نسبت به سال قبل  1396ی استان در سال شهردرونتعداد تصادفات 

درصد منجر به جرح و  80، ی منجر به خسارتشهردروندرصد از تصادفات  1/18 .دهدیمنشان 

 ۲/66درصد،  5۷/3۲ی يادشده در سال قبل، به ترتیب هانسبتاست.  شدهفوتدرصد موجب 9/1

 (.4 جدولاست )وده درصد ب 1/1درصد و 

 افتهيکاهش 5/15ی استان نسبت به سال قبل شهربرون، تعداد تصادفات 1396ر سال د

درصد از  3/13 ی حاکی از آن است کهشهربروناست. ترکیب خسارات ناشی از تصادفات 

درصد موجب به  1/10درصد منجر به جرح و  6/۷6ی منجر به خسارت،  شهربرونتصادفات 

 ۷/8درصد و ۷۲/61درصد،  53/۲9ی يادشده در سال قبل، به ترتیب هانسبت .است شدهفوت

 (.5جدول است )درصد بوده 

 
 

 واحد: فقره ی استان فارس برحسب سال و نوع خسارتشهردرونتعداد تصادفات  -4جدول 

 سال

 تعداد تصادفات

 تعداد متوفی تعداد مجروح
 خسارتی جرحی فوتی کل تصادفات

1391 1968۲ 86 ۷4۲3 1۲1۷3 8۷44 4۷5 

139۲ 14195 90 6۷35 ۷3۷0 8۲0۷ 508 

1393 13630 106 8033 5491 9۷۷6 483 

1394 9961 10۲ 6380 34۷9 ۷815 491 

1395 10166 118 6۷36 331۲ 8394 494 

1396 ۲04۷4 38۷ 16388 3699 191۷3 435 

 شد.باشدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادفات میتعداد فوت*

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 واحد: فقره ی استان فارس برحسب سال و نوع خسارتشهربرونتعداد تصادفات  -5جدول 

 سال

 تعداد تصادفات

 تعداد متوفی تعداد مجروح
 خسارتی جرحی فوتی کل تصادفات

1391 ۷690 819 4۲06 ۲665 ۷098 ۲009 

139۲ 990۷ ۷۲1 46۲4 456۲ ۷603 ۲06۷ 

1393 9143 641 46۲۲ 3880 ۷581 19۷4 

1394 8084 661 4811 ۲61۲ ۷۷9۲ 1۷66 

1395 1004۷ 8۷8 6۲0۲ ۲96۷ 1035۲ ۲055 

1396 8488 858 650۲ 11۲8 10۷35 ۲091 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

ی و شهروندرتعداد تصادفات  ازنظر(، 1396کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

در  درصد 1/6درصد و  5/5 يی به ترتیب برابر باهاسهمی، استان فارس با دارا بودن شهربرون

 .باشدیم و سوم 4ی هارتبهکشور، دارای 

اين نوع تصادفات  شدگانفوتی منجر به فوت و نیز تعداد شهردرونتعداد تصادفات  لحاظ از

درصدی  9 سهم درصدی از تعداد تصادفات و 8/8، استان فارس با دارا بودن سهم 1396در سال 

 .باشدیم 3رتبه در  شدگانفوتاز تعداد 

اين نوع تصادفات در  شدگانفوتی منجر به فوت و نیز تعداد شهربرونتصادفات  ازنظر تعداد

درصدی از تعداد  8/8 درصدی از تعداد تصادفات و 9، استان فارس با دارا بودن سهم 1396سال 

 .باشدیمدر رتبه اول کشور  شدگانفوت

 

 

 مواد مخـدر -2-3 

مجموعاً  1396در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدرگزارش  بر اساس

 8/14قبل سال است. اين مقدار نسبت به  شدهکشفمواد مخدر در استان فارس  کیلوگرم 4۲964

حاکی از آن است که بیشترين میزان  شدهکشف. ترکیب مواد مخدر دهدیمدرصد افزايش نشان 

 (.6درصد( متعلق به ترياک و شیره ترياک بوده است )جدول  9/۷4کشفیات )
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(، سهم استان فارس از مجموع انواع مواد 1396کشور )اطالعات سالنامه آماری  ر اساسب

 بوده است. )رتبه پنجم( درصد 3/5کشور در  شدهکشفمخدر 

 

 

 شده در استان فارسکشف هایگردانروان و مخدر مواد انواع -6جدول 

 جمع سال

 ساير مواد مواد مخدر )کیلوگرم(

آمپول و  هامحرک کانابیس مواد افیونی

های قرص

 گردانروان

 عدد()

مواد 

پیش 

ساز 

 )لیتر(

هروئین، 

کراک، 

 کريستال

 مرفین

ترياک و 

شیره 

 ترياک

 وادساير م

سوخته و )

)... 

 گراس حشیش
شیشه )متا 

 تامین(آمف

1391 ۲893۷ 1۷5 51 18۷06 89 ۷۲40 ۲58۲ 94 60۷06 8 

139۲ 4۲810 ۷69 18۲ 3۲046 383 9403 0* ۲۷ 11۲۷59 ۲1 

1393 4311۷ 41۷ 95 308۷6 ۲6۷ 11081 308 ۷3 ۲۷14۲56 815 

1394 30551 ۷۷9 10 ۲43۲۲ 14۲ 4856 395 4۷ 460311 4۲ 

1395 3۷416 868 ۲3 ۲9553 ۲63 619۲ 495 ۲۲ ۲81446 14۷ 

1396 4۲964 ۷36 ۲ 3۲164 ۲94 8841 855 ۷3 143۲66 1۷0۷ 

 است. شده منظور مواد ساير ستون در گراس مخدر مواد آمار*
 1396سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 
 

مجموعاً  1396در سال  استان فارس، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش بر اساس

. اين مقدار نسبت به سال انددستگیرشدهاستان فارس  درباط با انواع مواد مخارت نفر در 156۲0

 (.۷)جدول  دهدیمنشان  کاهشدرصد  3/3قبل 

دستگیرشدگان (، سهم استان فارس از کل 1396کشور )اطالعات سالنامه آماری  بر اساس 

صد )رتبه هفتم( بوده در 8/3کشور در  شده به تفکیک نوع جرمدر ارتباط با انواع مواد مخدر کشف

 است.
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 شده به تفكیک نوع جرمدستگیرشدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف -7جدول 

 جمع سال

 و قاچاقچیان
 کنندهتوزيع عوامل

 مخدر مواد

 و معتاد
 کنندهمصرف

 مخدر مواد

 اتباع

 بیگانه

1391 11۷41 10451 115۷ 133 

139۲ 10331 9196 1005 130 

1393 15868 1۲648 ۲946 ۲۷4 

1394 16685 13001 3496 188 

1395 16161 1۲۲88 3684 189 

1396 156۲0 10849 4560 ۲11 

 1396سال مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،                             
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 بخش سوم

 امور زیربنایی
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 امور زیربنایی
 

 

 و ساختمان عمران شهری، مسكن -

 عمران روستایی -

 انرژی -

 راه و ترابری -

 پست و مخابرات -
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 عمران شهری، مسکن و ساختمان
هايی شامل ايجاد تأسیسات، تجهیزات و توان مجموعه فعالیتبخش عمران شهری را می

های تسهیالت زيربنايی در شهرها و نیز ارائه خدمات شهری دانست که به اين مجموعه، در سال

 شده است.مديريت امور شهری و محلی نیز افزوده بهبود اخیر،

برای دستیابی به توسعه مستمر و پايدار شهری متناسب با شرايط و مقتضیات جغرافیايی، 

شده است که شامل تهیه و اجرای ريزیريزی جامعی برای کلیه نقاط جغرافیايی کشور برنامهطرح

گردد. همچنین ايجاد و توسعه تأسیسات، ای و شهری میاحیهای، نهای کالبدی ملی، منطقهطرح

تجهیزات و تسهیالت شهری ازجمله ايجاد تأسیسات آب و فاضالب شهرها، توسعه و بهبود 

ريزی برای بهبود محیط شهری و ونقل عمومی شهری، ايجاد فضاهای سبز و برنامهسیستم حمل

وادث غیرمترقبه، از عمده راهکارهای مرتبط افزايش سطح ايمنی شهرها و شهروندان در مقابل ح

 با بخش عمران شهری هستند.

 

 تعداد و جمعیت شهرهای استان -1

نقطه شهری  10۲، استان فارس دارای 1396بر اساس آخرين تقسیمات کشوری در پايان سال 

ی هانقطه شهری و شهرستان 8الرستان با دارا بودن  بوده است. در سال موردبررسی، شهرستان

های کوار، خنج، نقطه شهری بیشترين و شهرستان 6شیراز، کازرون و فسا هر کدام با دارا بودن 

گراش و ارسنجان تنها با داشتن هرکدام يک نقطه شهری کمترين تعداد شهرهای استان را دارا 

 اند.بوده

، مناطق شهری استان جمعیتی 1395بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

گردد. در درصد جمعیت استان را شامل می 1/۷0اند که دادهنفر را در خود جای 34016۷5معادل 

نفر، بیشترين جمعیت شهری استان را در  15655۷۲همین سال، شهر شیراز با جمعیتی معادل 

 داده است. خود جای
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درصد جمعیت شهری استان در شهر  46آيد، بیش از گونه که از بررسی فوق برمیهمان

شدت تمرکزگرا ديگر پديده شهرنشینی در استان فارس بهعبارتبه؛ باشنداز ساکن میشیر

های اخیر، درروند رو به رشد باشد. علیرغم افزايش تعداد نقاط شهری استان در سالمی

شهر شیراز تغییر محسوسی مشاهده نشده است. شکاف و تمرکزگرايی جمعیت در کالن

و همچنین برتری سطوح خدماتی، آموزشی، بهداشتی و ... در شهر های درآمد در استان نابرابری

های مهاجرتی انجامیده است. اين امر باعث شیراز نسبت به ساير نقاط استان، به تداوم جريان

تر مواجه تر و توسعه کالبدی سريعروز با جمعیت متراکمشهر شیراز روزبهگرديده است که کالن

هايی را در ارائه خدمات شهری به وجود آورده و باعث سايیگردد. بديهی است اين امر نار

گسترش بیکاری و معضالت اجتماعی گرديده است. در صورت تقويت برخی از شهرهای میانی 

تر نمود و از تراکم توان پراکنش جمعیت را متعادلاستان که استعداد جذب جمعیت رادارند، می

 د.ازحد جمعیت در شهر شیراز جلوگیری نموبیش

 
 
 

 های جامع و تفصیلی شهریطرح -2

هايی است که در قالب های هادی شهری ازجمله فعالیتهای جامع، تفصیلی و طرحتهیه طرح

آيند. در سال فصل عمران شهری به مرحله اجرا درمی «ريزی و توسعه شهریبرنامه»برنامه 

، 1395که نسبت به سال  شهر بوده 66تعداد شهرهای دارای طرح جامع در استان برابر  1396

 9تعداد شهرهای دارای طرح تفصیلی در استان برابر  1395است. همچنین در سال تغییری نکرده

تعداد شهرهای دارای  1396يافته است. در سال شهر افزايش 11به  1396شهر بوده که در سال 

درصد  5/18افزايشی برابر  1395شهر بوده که نسبت به سال  3۲طرح هادی در استان 

 (.1است )جدول داشته
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 تعداد شهرهای دارای طرح جامع، تفصیلی و هادی-1جدول 

 1396سال  1395سال  عنوان
 درصد تغییرات

96-1395 

 0 66 66 تعداد شهرهای دارای طرح جامع

 ۲/۲۲ 11 9 تعداد شهرهای دارای طرح تفصیلی

 5/18 3۲ ۲۷ تعداد شهرهای دارای طرح هادی

دفتر فنی استانداری -3اداره کل مسکن و شهرسازی الرستان  -۲ره کل مسکن و شهرسازی فارس. ادا-1مأخذ: 

 فارس

 آب آشامیدنی شهرها-3

انشعاب  1360865معادل  1396های آب آشامیدنی در نقاط شهری استان در سال تعداد انشعاب

 درصد برخوردار بوده است. 1/3از رشدی معادل  1395بوده که نسبت به سال 

، بیشترين تعداد انشعاب آب آشامیدنی در نقاط شهری استان به 1396در سال 

 ( ودرصد 04/0درصد( و کمترين تعداد انشعاب به مصارف ساير ) 6/86کنندگان خانگی )مصرف

(، درصد 3/۷تجاری )مصارف  نیهمچن داشته است. ( اختصاصدرصد 4/0صنعتی )مصارف 

درصد( و مصارف آموزش و اماکن  1)عمومی و دولتی درصد(، مصارف  4مصارف آزاد و بنايی )

 اند.های دوم تا ششم قرارگرفتهدرصد( به ترتیب در رده ۷/0مذهبی )

 ۲4۲361۷81، میزان مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان معادل 1396در سال 

سال  درصد برخوردار بوده است. در 1/1از رشدی معادل  1395مترمکعب بوده که نسبت به سال 

مترمکعب بوده است. اين  1/۷0ی مصرف آب آشامیدنی در نقاط شهری استان برابر ، سرانه1396

 مترمکعب بوده است. 4/۷0معادل  1395شاخص در سال 

بررسی میزان مصرف آب آشامیدنی نقاط شهری استان برحسب انواع انشعابات در سال 

 مترمکعب  1866۷3555دهد که انشعاب خانگی با مصرفی برابر نشان می 1396

درصد(  1/1مترمکعب ) ۲61۷5۲۲درصد( بیشترين و انشعاب صنعتی با مصرفی معادل  ۷۷)

 6/۷ساير )اند. در سال مذکور، انشعاب های کمترين میزان مصرف را به خود اختصاص داده

درصد(، مصارف آموزش  3/3بنايی )درصد(، مصارف آزاد و  6/4دولتی )درصد(، مصارف عمومی و 
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(، از حیث میزان مصرف آب آشامیدنی درصد 8/۲) یتجارو مصارف  درصد( 5/3اماکن مذهبی) و

 (.۲اند )جدول های دوم تا پنجم قرار داشتهبه ترتیب در رده

 

 
 

  تعداد انشعابات و مقدار فروش آب در نقاط شهری استان فارس -2جدول 

 واحد فروش: مترمكعب

 سال 
 شرح

1395 1396 

 کل
 1360865 13۲0۲41 انشعاب

 ۲4۲361۷81 ۲396۲81۷6 فروش

 خانگی
 11۷8183 1138938 انشعاب

 1866۷3555 183466530 فروش

 آموزش و اماکن مذهبی
 888۷ ۷366 انشعاب

 85458۲9 8۷614۷5 فروش

 آزاد و بنايی
 5489۲ 58606 انشعاب

 8119100 8894860 فروش

 صنعتی
 5483 5414 انشعاب

 ۲61۷5۲۲ ۲554016 فروش

 عمومی و دولتی
 130۲5 1۲409 انشعاب

 11093194 108۲۲۷5۲ فروش

 تجاری
 99911 9۷05۷ انشعاب

 6844540 690۲۲30 فروش

 ساير
 484 451 انشعاب

 18468041 18۲۲6313 فروش

 1396و  1395های مأخذ: سالنامه آماری استان، سال

 

 تأسیسات شهری -4

عمران شهری، ايجاد و توسعه تأسیسات و تجهیزات های يکی از برنامه فاضالب شهرها:

آوری و دفع بهداشتی فاضالب باشد که شامل ايجاد و توسعه شبکه جمعفاضالب شهرها می

، 1396های فاضالب شهری است. تا پايان سال خانههای پمپاژ و تصفیهشهرها، ايجاد ايستگاه
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کیلومتر بوده است که  ۲94۲معادل آوری و دفع فاضالب در نقاط شهری استان طول شبکه جمع

انشعاب فاضالب شهری استان  تعداد دهد.درصد رشد نشان می ۷/9برابر  1395نسبت به سال 

فقره در سال  414۲56درصد به  1/۲۲با رشد متوسط ساالنه  13۷5فقره در سال  6۲۷۲فارس از 

درصد  3/11ر ، نرخ رشد شاخص مزبور براب1395-96يافته است. طی دوره افزايش 1396

 (.3است )جدول بوده

 
 

 آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نقاط شهری استان فارسطول شبكه جمع -3جدول 

 (فقره)تعداد انشعاب  کیلومتر() شتریبمتر و میلی ۲00آوری با قطر طول شبکه جمع سال

13۷5 116 6۲۷۲ 

13۷8 ۲45 ۲050۷ 

13۷9 ۲۷8 ۲4۷01 

1381 4۲8 3۲984 

138۲ ۷۷6 40068 

1383 836 51۲05 

1384 1۲۷1 65۲56 

1385 1595 ۷0345 

1388 18۲۷ 18۷0۲0 

1389 ۲006 ۲۲0۷90 

1390 ۲116 ۲36۷35 

1391 ۲۲03 ۲666۲6 

139۲ ۲۲81 ۲03۲3۲ 

1393 ۲394 3۲۷660 

1394 ۲5۲6 339۲58 

1395 ۲683 3۷۲161 

1396 ۲94۲ 414۲56 

 مختلف هایسالمأخذ: سالنامه آماری استان، 

   
آوری فاضالب در حال حاضر تنها درصد پائینی از جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع

های سطحی و زيرزمینی و به مخاطره انداختن باشد و اين مسئله موجب آلودگی منابع آبمی
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محیطی گرديده است. مسائلی از اين قبیل ضرورت تسريع در ايجاد و توسعه شرايط زيست

 نمايد.شهرها را گوشزد می تأسیسات فاضالب
 

حکايت از اين واقعیت دارد که  1395های استان در سال بررسی تعداد کشتارگاه ها:کشتارگاه

های ، تعداد کشتارگاه1395باشند. در سال شهر موجود استان فاقد کشتارگاه می 10۲شهر از  ۷۲

 (.4ری نداشته است )جدول ، تغیی1394کشتارگاه بوده که نسبت به سال  35استان فارس برابر 
 

نشانی نقاط شهری استان های آتش، تعداد ايستگاه1395در سال  نشانی:های آتشایستگاه

 (.4درصد رشد داشته است )جدول  8/0، معادل 1394ايستگاه بوده که نسبت به سال  1۲9معادل 
 

اين قلم کاال بین بار در شهرها در توزيع نقش میادين میوه و تره بار:میادین میوه و تره

کننده است. اين در حالی است که برخی از شهرهای استان فروشان نقشی اساسی و تعیینخرده

بار در نقاط شهری میدان میوه و تره 51، تعداد 1395باشند. در سال گونه میادين میفاقد اين

 (.4تغییری نداشته است )جدول  1394استان وجود داشته که نسبت به سال 
 

فشار روزافزون جمعیت در شهرها، روند تغییر کاربری اراضی را های عمومی و خصوصی: پارک

 نمايد.های مسکونی، تجاری و صنعتی تشديد نموده و میاز فضای سبز، باغ و جنگل به کاربری

در اين میان شهر شیراز مرکز استان بیش از ديگر شهرها در معرض اين تهديد قرار داشته و 

محیطی را به ريب، دگرگونی و تغییر کاربری اراضی پیامدهای نامطلوب زيستدارد. روند تخ

بايست رو مديريت شهری مینمايد. ازاينهمراه دارد و تعادل اکولوژيکی را در شهرها مختل می

های شهری عنايت الزم به ايجاد فضاهای سبز و پارک عمومی داشته باشد تا در توسعه محدوده

های تعداد پارک 1395وء و غیرقابل جبرانی را در پی نداشته باشد. در سال اين مسئله تأثیرات س

 (.4جدول ) واحد بوده است 650عمومی استان معادل 
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 خدمات شهری شهرهای استان فارس-4جدول 
 عنوان
 سال

 1395سال  1394سال 

 35 35 هاتعداد کشتارگاه

 1۲9 1۲8 نشانیهای آتشتعداد ايستگاه

 51 51 ين میوه تره بارتعداد میاد

 650 61۲ های عمومیتعداد پارک

 1395مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،    

 زمین، مسكن و ساختمان -5

های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان برحسب نوع زمین-5-1

 استفاده

مسکونی و تعداد  مترمربع با کاربری 140469قطعه زمین به مساحت  3۲5تعداد  1395در سال 

مترمربع با کاربری غیرمسکونی توسط سازمان مسکن و  6395۲3قطعه زمین به مساحت  116

های درصد از کل مساحت زمین 8۲ديگر عبارتبه؛ شهرسازی استان واگذار گرديده است

يافته های مسکونی اختصاصدرصد آن به کاربری 18های غیرمسکونی و واگذارشده به کاربری

 (.5دول است )ج
 

های واگذارشده توسط سازمان مسكن و شهرسازی استان فارس و الرستان زمین -5جدول 

 واحد مساحت: مترمربع                                                      برحسب نوع استفاده

 سال
 احداث واحد غیرمسکونی احداث واحد مسکونی

 مساحت زمین ه زمینتعداد قطع مساحت زمین تعداد قطعه زمین
13۷6 3990 10۲1405 ۲00 305996 
13۷8 ۲096 5081۷۲ 8۷ 36۲۷95 
13۷9 4۲3 3۲1604 5۲ 55۲360 
1380 594 ۲۷0808 111 165۷303 
1381 1004 344189 ۲05 630۷۲3 
138۲ ۲۲۷۷ 6365۷1 151 1۲84340 
1383 1959 68۷۲8۲ ۲30 ۲493360 
1384 3649 9664۷9 ۲۷۲ 5906105 
1385 1318 411385 38۷ 930۷193 
1386 1368 638664 153 3605555 
138۷ 61۲ 5865۲۷ 141 10390۲۲ 
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1388 6۲۷ ۲19653 113 ۲49۷683 
1389 1116 ۲3۷643 1۲8 193۲4۲9 
1390 135۷ ۲88114 ۲۲3 9044۷۷ 
1391 1684 488۲۷0 158 1۷۷9163 
139۲ 488 ۲196۲5 180 10۷30۲۲ 
1393 ۲۷1 1158۷6 1۲1 9943۷4 
1394 50۷ 1۷۲354 181 619399 
1395 3۲5 140469 116 6395۲3 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال

 مسـكن -5-2

رود. عواملی از قبیل رشد جمعیت، ترين نیازهای زيستی انسان بشمار میمسکن يکی از مهم

ی مسکن بسیار تأثیرگذارند. وضعیت ازدواج، مهاجرت و شهرنشینی و بعد خانوار در تقاضا برا

امروزه مشکل فقدان مسکن يا مسکن مناسب يکی از مشکالت قشر وسیعی از مردم استان 

گريبان است. در بهشهر شیراز مرکز استان همواره با اين معضل دستباشد. بخصوص کالنمی

اختیار های اخیر جهت رفع مشکالت بخش مسکن در استان، بخشی از تسهیالت تکلیفی در سال

های آتی نیز بايد موردحمايت سازان مسکن قرار گرفت. بديهی است اين سیاست در سالانبوه

 گذاران در اين بخش طراحی گردد.های الزم جهت تشويق سرمايهجدی قرار گیرد و مکانیسم

، تعداد واحدهای مسکونی معمولی 1395بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد از کل واحدهای مسکونی معمولی کشور  9/5واحد بوده که  1351696ر استان فارس براب

درصد  8/۲۷واحد( در نقاط شهری و  9۷5601درصد اين واحدها ) ۲/۷۲شده است. را شامل می

 اند.واحد( در نقاط روستايی استان قرار داشته 3۷6095آن )

لح بادوام مانند بتون آرمه، بر اساس تعاريف مرکز آمار ايران، واحدهای مسکونی که از مصا

اسکلت فلزی، آجر و آهن و يا سنگ و آهن احداث شده باشند، واحدهای مسکونی بادوام گفته 

واحد  104۷۷48تعداد واحدهای مسکونی معمولی بادوام استان معادل  1395شود. در سال می

است. آمار فوق  دادهدرصد از کل واحدهای مسکونی معمولی استان را تشکیل می 5/۷۷بوده که 

درصد(  6/۷۷)1390نسبت به سال  1395نشانگر آن است که میزان اين شاخص در سال 

درصد بوده است. در  8/8۲میزان اين شاخص برای کل کشور  1395سال  در بهبوديافته است.
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 8/61و  6/83سال ياد شده میزان اين شاخص در مناطق شهری و روستايی استان به ترتیب 

درصد بوده است. شکاف اين  ۷/60و  ۷/89اطق شهری و روستايی کشور به ترتیب درصد و در من

شود گونه که مالحظه میشاخص در مناطق شهری و روستايی کشور بیش از استان است. همان

درصد واحدهای  ۲/1۷درصد واحدهای مسکونی معمولی استان و  5/۲۲برابر  1395در سال 

يعنی در مقابل سوانح و باليای طبیعی و مواردی از اين ؛ اندمسکونی معمولی کشور بادوام نبوده

 (.6پذيرند )جدول قبیل آسیب

 
و  1390سال  –مقایسه خصوصیات واحدهای مسكونی استان فارس و کشور  -6جدول 

1395 

 عنوان
 کشور استان

1390 1395 1390 1395 

 تعداد کل واحدهای مسکونی معمولی

 ۲۲830003 19954۷08 1351696 11541۲۲ کل

 1۷45۲066 14۷8۲114 9۷5601 806104 مناطق شهری

 53۷۷93۷ 51۷۲594 3۷6095 348018 مناطق روستايی

 درصد() یمعمولسهم واحدهای مسکونی 

 100 100 100 100 کل

 4/۷6 1/۷4 ۲/۷۲ 8/69 مناطق شهری

 6/۲3 9/۲5 8/۲۷ ۲/30 مناطق روستايی

آرمه، ، بتونتعداد واحدهای بادوام )اسکلت فلزی

 (آجر و آهن يا سنگ و آهن

 18910401 15۷5۲068 104۷۷48 895۷83 کل

 15648356 1300۲088 815149 683610 مناطق شهری

 3۲6۲045 ۲۷49980 ۲3۲599 ۲1۲1۷3 مناطق روستايی

کل واحدهای مسکونی نسبت واحدهای بادوام به

 (درصد) معمولی

 8/8۲ 9/۷8 5/۷۷ 6/۷۷ کل

 ۷/89 88 6/83 8/84 مناطق شهری

 ۷/60 ۲/53 8/61 61 مناطق روستايی

 1395و  1390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  
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 های احداث ساختمانتعداد پروانه -5-3

های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در شهرهای استان فارس تعداد پروانه 1396در سال 

 (.۷درصد افزايش داشته است )جدول  ۲/3برابر  1395ال فقره بوده که نسبت به س 9113معادل 
 

 های احداث ساختمانمساحت زمین در پروانه -5-4

های های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری، کل مساحت زمین در پروانه1396در سال 

 درصد 4/۷، افزايشی معادل 1395مترمربع بوده که نسبت به سال  311۷۷9۷استان فارس معادل 

 (.۷داشته است )جدول 

 

 

های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین در نقاط پروانه -7جدول 

 شهری استان فارس

 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  سال

13۷6 10035 34۲9000 

13۷8 11۷03 3۷1۲430 

13۷9 10444 340۷005 

1380 ۷910 30۷01۷3 

1381 11659 38۲08۲8 

138۲ 11681 39۲0888 

1383 11816 403۲۲51 

1384 1۲454 40660۲9 

1385 14659 81۲3096 

1386 1۷3۲1 5330069 

138۷ 154۷8 5396۲۷8 

1388 168۷۲ 8۲83649 

1389 19436 ۷49495۷ 

1390 1549۲ 55۲8۲56 

1391 15۷43 54۲1606 

139۲ 15993 801۲419 

1393 955۷ 3۲864۲6 
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 (مترمربع)مساحت زمین  (فقره)تعداد  سال

1394 104۷5 35۲64۲6 

1395 88۲8 ۲90358۲ 

1396 9113 311۷۷9۷ 

های ساختمانی صادر مرکز آمار ايران، نشريه اطالعات پروانه -۲های مختلف سالنامه آماری استان سال-1مأخذ: 
  1396های کشور سال شده توسط شهرداری

 

های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب تعداد طبقات و تعداد پروانه -5-5

 ساختمان مورداستفاده

های استان های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری، بیشترين میزان پروانه1396در سال 

درصد( و کمترين میزان آن مربوط به  4/49طبقه ) 1های فارس مربوط به ساختمان

های احداث درصد( بوده است. همچنین درصد تعداد پروانه 4طبقه ) 4های ساختمان

درصد بوده است.  3/13و  1۲، 3/۲1طبقه و بیشتر به ترتیب  5طبقه و  3 طبقه، ۲های ساختمان

وساز در استان در بررسی روند زمانی اين شاخص حکايت از اين واقعیت دارد که الگوی ساخت

وساز عمودی است، هرچند همچنان سهم بااليی وساز افقی به سمت ساختحال انتقال از ساخت

 (.8وساز افقی اختصاص دارد )جدول وسازها به الگوی ساختاز ساخت

های احداث ساختمان در نقاط شهری برحسب موارد استفاده نشان بررسی تعداد پروانه

درصد( بوده  5/89های صادره از نوع مسکونی )، بیشترين میزان پروانه1396دهد که در سال می

و کارگاه توأم، های مسکونی های صادره برای کاربریاست. در سال مذکور درصد پروانه

درصد  1/0و  3/0، 3/5، 8/4و ساير به ترتیب  "صنعتی، آموزشی، بهداشتی يا درمانی"بازرگانی، 

 (.9بوده است )جدول 

 

 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب تعداد طبقات -8جدول 

 طبقه 1 عنوان
۲ 

 طبقه
 جمع و بیشتر طبقه 5 طبقه 4 طبقه 3

 88۲8 1035 559 ۷۲۷ ۲063 4444 1395سال 

 9113 1۲10 369 109۷ 1939 4498 1396سال 
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و  1395های کشور سال های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریمأخذ: مرکز آمار ايران، نشريه اطالعات پروانه
  1396سال 

 تعداد پروانه احداث ساختمان در نقاط شهری استان برحسب نوع استفاده ساختمان-9جدول 

 مسکونی عنوان
مسکونی و کارگاه 

 توأم
 بازرگانی

صنعتی، آموزشی، 
 بهداشتی يا درمانی

 جمع ساير

 88۲8 ۲0 36 45۲ 509 ۷811 1395سال 

 9113 1۲ ۲4 483 436 8158 1396سال 

و  1395های کشور سال های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریمأخذ: مرکز آمار ايران، نشريه اطالعات پروانه
 1396 سال

 

های احداث ساختمان برحسب مصالح عمده ساختمان در نقاط تعداد پروانه -5-6

 شهری

های استان فارس های احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداری، عمده پروانه1396در سال 

درصد( اختصاص داشته است. همچنین در سال  8/66هايی با مصالح آجر و آهن )به ساختمان

های صادره را به درصد پروانه 4/3۲آرمه نیز با مصالح اسکلت فلزی يا بتون هایمذکور ساختمان

های با مصالح بلوک سیمانی، احداث ساختمان هایپروانه اند. در سال يادشده،خود اختصاص داده

 (10)جدول  اند.های احداث صادره را به خود اختصاص دادهدرصد از پروانه 8/0

ی ساختمانی صادره برای احداث بنا برحسب مصالح عمده هابررسی روند زمانی پروانه

وساز استان (، الگوی ساخت13۷8-96دهنده اين مطلب است که در طول دوره موردبررسی )نشان

ای که درصد گونهبه سمت استفاده از مصالح ساختمانی باکیفیت بهتر متمايل بوده است. به

 4/3۲به  13۷8درصد در سال  3/9آرمه از نهای صادره با مصالح اسکلت فلزی يا بتوپروانه

، میزان اين شاخص در نقاط شهری 1395يافته است. در سال ، افزايش1396درصد در سال 

درصد بوده است. گفتنی است که هرچند روند زمانی اين شاخص نشان از بهبود  4/3۷استان برابر 

نداردهای مطلوب فاصله زيادی وساز استان تا رسیدن به استانسبی آن دارد ولی الگوی ساخت

 (.10دارد )جدول 
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های ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب نوع اسكلت و مصالح پروانه -10جدول 

 عمده در نقاط شهری استان

 جمع سال
اسکلت فلزی 

 آرمهيا بتون
 آجر و چوب آجر و آهن

بلوک 

 سیمانی

ساير و 

 اظهارنشده

13۷8 11۷03 1084 10091 13 ۲84 ۲31 

13۷9 10444 80۷ 905۷ 13 358 ۲09 

1380 ۷910 ۲۲14 4300 45 59۲ ۷59 

1381 11659 4۲35 6510 1۲4 ۷4۲ 48 

138۲ 11681 4144 4۷16 94 1096 1631 

1383 11816 4۲5۲ 4643 3۷ 915 1969 

1384 1۲454 351۷ ۷830 159 948 0 

1385 14659 316۷ 10408 98 986 0 

1386 1۷3۲1 4006 1۲11۷ 59 1139 0 

138۷ 154۷8 5151 9۷95 5 5۲۷ 0 

1388 168۷۲ 3143 133۲۷ 33 369 0 

1389 19436 4486 14569 35 346 0 

1390 1549۲ 4440 10۷5۲ 15 ۲85 0 

1391 15۷43 5684 981۲ ۲0 ۲۲۷ 0 

139۲ 15993 61۷0 9565 0 ۲58 0 

1393 955۷ 3469 5850 43 193 ۲ 

1394 104۷5 4۲۲۷ 6119 ۷ 1۲۲ 0 

1395 88۲8 3303 540۲ 3 1۲0 0 

1396 9113 ۲955 6085 ۲ ۷1 0 

و  1395های کشور سال های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریمأخذ: مرکز آمار ايران، نشريه اطالعات پروانه

 1396سال 
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 عمـران روستایی
کالبدی را شامل های اجتماعی، اقتصادی و مشیها و خطای از سیاستاين بخش مجموعه

های گیرد. دامنه شمول فعالیتشود که تمامی وجوه توسعه روستايی را در درازمدت در برمیمی

 بخش عمران روستايی و عشايری به شرح زير است:

 مديريت توسعه روستاها -

 های هادی روستايیتهیه و اجرای طرح -

 رسانی به روستاهاتأمین آب آشامیدنی و برق -

 های روستايیهسازی راهاحداث و ب -

 های روستايیگاهساماندهی فضاها و سکونت -

 صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک واقع در بافت مسکونی روستاها -

 ايجاد نواحی صنعتی روستايی -

 آوری و دفع فاضالب روستاهااندازی شبکه جمعراه -

 پراکندگی روستاها در استان -1

خانوار جمعیت  10های دارای سکنه استان کمتر از د از آبادیدرص 9/35معادل  1395در سال 

اند. خانوار جمعیت داشته ۲0درصد از روستاهای استان، کمتر از  ۷/43اند. در همین سال داشته

بديهی است هر چه میزان پراکنش روستاها بیشتر باشد، هزينه ارائه خدمات آموزشی، زير بنايی و 

های حلباالتر خواهد بود. تجمیع روستاهای پراکنده يکی از راهبهداشتی به جوامع روستايی، 

متعادل نمودن پراکنش جمعیت روستايی است. لیکن در قبل و بعد از انقالب، اغلب روستاهای 

تجمیع شده به حالت اولیه برگشتند. شناسايی روستاهای مرکزی و مشخص نمودن حوزه نفوذ 

اتبی ازجمله راهکارهای پیشنهادی در راستای متعادل صورت سلسله مررسانی بهها و خدماتآن

 (.1باشد )جدول نمودن پراکنش جمعیت روستايی استان می
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و  1390های ها و طبقات تعداد خانوار در سالهای دارای سكنه برحسب گروهآبادی -1جدول 

1395 

 تعداد

 شرح

1390 1395 

 درصد جمع درصد جمع

 100 415۲ 100 4۲۲0 جمع

 9/۲۷ 115۷ 11/۲6 110۲ نوارخا 4-1

 8 33۲ 10/9 384 خانوار 9-5

 8/۷ 3۲5 88/9 41۷ خانوار 19-10

 3/15 634 9۲/16 ۷14 خانوار 49-۲0

 4/14 598 ۲۷/13 560 خانوار 99-50

 ۷/1۲ 5۲۷ 68/11 493 خانوار 199-100

 10 41۷ 45/9 399 خانوار 499-۲00

 3 1۲4 94/۲ 1۲4 خانوار 999-500

 9/0 38 64/0 ۲۷ نوار و بیشترخا 1000

 1395و  1390مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 

 امكانات و تسهیالت خانوارهای روستایی -2

های مختلف، حاکی از روند افزايشی نتايج آمارگیری هزينه و درآمد خانوارهای روستايی سال

اشد. کم نمودن شکاف بین بدرصد خانوارهای نمونه روستايی استان از تسهیالت زندگی می

مندی از امکانات و تسهیالت زندگی خانوارهای شهری و روستايی، ضمن تأمین عدالت و بهره

ای )شهر و روستا(، موجب ماندگاری بیشتر روستائیان در روستاها گرديده های منطقهايجاد تعادل

 آورد.ها جلوگیری به عمل میو از مهاجرت آن

درصد از خانوارهای نمونه روستايی استان از تلفن همراه استفاده  68/14، تنها 1384در سال 

درصد اين خانوارها از اين وسیله ارتباطی در  19/90برابر  1396که در سال اند، درحالیکردهمی

میزان شاخص مشابه در سطح کشور،  1396اند. در سال کردهمکالمات روزمره خود استفاده می

نی میزان اين شاخص در استان از متوسط کشوری باالتر بوده است. يع؛ درصد بوده است 44/89
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اند کشی بودهلولهدرصد خانوارهای نمونه روستايی استان دارای آب 39/90 معادل 1384در سال 

میزان اين شاخص برای  1396درصد رسیده است. در سال  38/9۷به  1396که در سال 

معادل  1384د بوده است. همچنین در سال درص 54/94خانوارهای نمونه روستايی کشور، 

اند که در سال درصد خانوارهای نمونه روستايی استان تحت پوشش شبکه برق بوده 94/98

میزان اين شاخص در استان از متوسط کشوری  1396درصد رسیده است. در سال  100به  1396

 درصد( باالتر بوده است. 9۲/99)

دهد که کشی نشان میيی تحت پوشش گاز لولهبررسی درصد خانوارهای نمونه روستا

باشد و باوجوداينکه ضرورت حفظ و علیرغم اينکه کشور ما دومین کشور ازلحاظ ذخاير گازی می

های فسیلی بجای استفاده از چوب درختان جنگلی در روستاها ها و جايگزينی سوختاحیاء جنگل

 5۲ارهای نمونه روستايی کشور و درصد خانو 84/64تنها  1396مبرهن است، لیکن در سال 

اند. میزان اين شاخص کشی برخوردار بودهدرصد خانوارهای نمونه روستايی استان از گاز لوله

 يافته است.افزايش 1396درصد در سال  5۲به  1384درصد در سال  5۲/۲3برای استان از 

ر طول دوره موردبررسی کننده از تلفن ثابت دبررسی درصد خانوارهای نمونه روستايی استفاده

درصد در سال  35/48به  1384درصد در سال  01/۷1دهد که میزان اين شاخص از نشان می

درصد بوده  69/48میزان اين شاخص در سطح کشور  1396يافته است. در سال کاهش 1396

 (.۲است )جدول 
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 کننده از تسهیالت زندگیدرصد خانوارهای نمونه روستایی استفاده-2جدول 

 استان شرح
 (1396کشور )

1384 1389 139۲ 1395 1396 

 44/89 19/90 14/88 6/86 ۲8/81 68/14 تلفن همراه

 54/94 38/9۷ 68/9۷ 36/96 ۲۷/96 39/90 کشیلولهآب

 9۲/99 100 ۷6/99 ۷5/98 1/99 94/98 برق

 84/64 5۲ 5۷/45 ۷/34 ۲۷/۲9 5۲/۲3 کشیگاز لوله

 69/48 35/48 ۲۲/50 19/6۲ 5/۷8 01/۷1 تلفن ثابت

 های مختلفمأخذ: مرکز آمار ايران، آمارگیری هزينه درآمد سال

 

 واحدهای مسكونی روستایی -3

های روستايی تحت تأثیر موقعیت جغرافیايی روستاها قرار گاهمعموالً بافت و شکل سکونت

ايی نیز سرچشمه دارند و طبعاً نوع مصالح بکار رفته در واحدهای مسکونی از موقعیت جغرافی

گیرد. همچنین روستاهايی که دارای شبکه ارتباطی قوی هستند به دلیل امکان ارتباطات می

اما آن دسته از ؛ کنندتر کامالً از الگوهای ساخت ساز رايج اقتباس میبیشتر با نقاط جمعیتی بزرگ

شتر از الگوهای بومی باشند، بیروستاهايی که در نقاط دور بوده و دارای شبکه ارتباطی قوی نمی

برند. وضعیت اقتصادی روستاها نیز تا اندازه و مصالح مورداستفاده و متداول در روستاها سود می

 زيادی بر کالبد فیزيکی روستاها تأثیرگذارند.

درصد از واحدهای مسکونی  61برابر  1390بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

آرمه، درصد از واحدهای مسکونی معمولی اسکلت فلزی، بتون 61يعنی ؛ اندمعمولی بادوام بوده

درصد بهبوديافته  8/61اين شاخص به رقم  1395آجر و آهن يا سنگ و آهن بوده است. در سال 

وساز در روستاهای استان تا رسیدن به استانداردهای مطلوب فاصله است. هرچند الگوی ساخت

فاده از مصالح ساختمانی بادوام متمايل بوده است )جدول زيادی دارد، لیکن اين الگو به سمت است

3.) 
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واحدهای مسكونی معمولی برحسب نوع اسكلت و مصالح عمده بنا در نقاط  -3جدول 

 روستایی

 نوع مصالح

درصد سهم انواع  تعداد واحد مسکونی

مصالح در سال 

1390 

درصد سهم انواع 

مصالح در سال 

1395 
1390 1395 

 100 100 3۷6095 348018 جمع

 4/۲ 8/0 9188 ۲866 اسکلت فلزی

 ۲/۲1 5/8 ۷9641 ۲94۲۲ آرمهبتون

 ۲/38 ۷/51 143۷۷0 1۷9885 آجر و آهن يا سنگ و آهن

 4/6 9/9 ۲394۲ 34۲88 آجر و چوب يا سنگ و چوب

 8/10 ۲/6 40631 ۲1438 تمام آجر يا سنگ و آجر

 5/۷ 5/9 ۲8۲66 33194 بلوک سیمانی

 1/0 1/0 ۲۷۲ 41۷ تمام چوب

 4/3 4/6 1۲653 ۲۲339 خشت و چوب

 1/4 9/3 15583 13683 خشت و گل

 6/5 1/۲ ۲119۷ ۷138 ساير مصالح

 3/0 1 95۲ 3348 اظهارنشده

 1395و  1390های مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 

 بهسازی روستاهای استان -4

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نبهبايست کلیه جهای روستايی میريزیدر برنامه

 بايست مبتنی بر اصول و محورهای توسعه پايدار باشد.ها میفضائی را مدنظر قرارداد. اين برنامه

ها، نیازهای اولیه و حیاتی ای باشد که ماحصل اجرای اين برنامهگونهريزی روستايی بايد بهبرنامه

مناسب، بهداشت، اشتغال و درآمد مناسب، برخورداری از  روستائیان را تأمین نمايد. آموزش

امکانات مناسب زندگی، مسکن امن و مطمئن، دسترسی مناسب به آب سالم و بهداشتی و ... 

بايست يک فرد روستايی از آن برخوردار باشد. هرچند بعد از ها همه مواردی است که میاين
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آب سالم و بهداشتی، برق، راه روستايی و تلفن  انقالب اکثر روستاهای استان از امکاناتی نظیر

اند، اما در رابطه با مسائل آموزشی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، گرديده برخوردار

ساز توسعه پايدار روستاها، عنوان زمینهسازی بافت کالبدی و تهیه و اجرای طرح هادی بهايمن

قبول وجود دارد. لذا رسیدن به استانداردهای بلشکاف زيادی بین وضع موجود و استانداردهای قا

 های توسعه روستايی استان باشد.های مذکور بايد از اهداف برنامهقبول در زمینهقابل

روستا بوده که با افزايشی  1114، تعداد روستاهای بهسازی شده استان برابر 1395در سال 

تعداد روستاهای دارای  1395در سال رسیده است.  1396روستا در سال  1۲14درصد به  9برابر 

روستا در سال  ۲3۲9درصد افزايش به  8/3روستا بوده که با  ۲۲43طرح هادی استان برابر 

 (.4بالغ گشته است )جدول  1396

 

 تعداد روستاهای دارای طرح هادی و تعداد روستاهای بهسازی شده استان-4جدول 

 1396سال  1395سال  عنوان
 درصد تغییرات

96-1395 

 8/3 ۲3۲9 ۲۲43 تعداد روستاهای دارای طرح هادی

 9 1۲14 1114 تعداد روستاهای بهسازی شده

 مأخذ: بنیاد مسکن انقالب اسالمی فارس

 

 رسانی روستاییآب-5

خانوار و باالتر استان از آب آشامیدنی سالم  ۲0درصد روستاهای  8/88برابر  1396تا پايان سال 

 (.5درصد بوده است )جدول  5/88برابر  1395د. اين شاخص در سال انبهداشتی برخوردار بوده
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 خانوار و باالتر دارای آب آشامیدنی سالم بهداشتی 20تعداد روستاهای -5جدول 

 1396سال  1395سال  عنوان
 درصد تغییرات

96-1395 

خانوار و باالتر دارای  ۲0تعداد روستاهای 

 آب آشامیدنی سالم بهداشتی
۲106 ۲103 1/0- 

خانوار و باالتر دارای  ۲0درصد روستاهای 

 آب آشامیدنی سالم بهداشتی
5/88 8/88 3/0 

 مأخذ: شرکت آب و فاضالب روستايی فارس

 

 

 رسانی روستاییبرق -6

روستا بوده است. در سال  3۲51تعداد کل روستاهای دارای برق استان برابر  1396در سال 

اند. اين نسبت در ی سکنه استان از نعمت برق برخوردار بودههای دارادرصد آبادی 3/۷8مذکور، 

روستا در استان  ۲8به  1396ديگر در سال بیاندرصد بوده است. به 6/۷۷معادل  1395سال 

خانوار روستايی استان از نعمت برق  31۲616رسانی شده است. در همین سال، تعداد برق

های دارای سکنه استان در مورد کلیه آبادی اند. گفتنی است که بررسی فوقبرخوردار بوده

خانوار و باالتر استان از نعمت برق برخوردارند  ۲0درصد روستاهای  100آنکه باشد، حالمی

 (.6)جدول 

 

 تعداد روستاها و تعداد خانوارهای دارای برق استان-6جدول 

 تعداد خانوار تعداد روستا سال

1395 3۲۲3 31۲3۲0 

1396 3۲51 31۲616 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  
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نشان از افزايش  13۷6-96دار شده استان در دوره بررسی روند تعداد روستاهای برق

روستا از  1193که در دوره مذکور تعداد طوریدار شده دارد. بهتوجه تعداد روستاهای برققابل

 60طور متوسط ساالنه به رسی بهيعنی در طول دوره موردبر؛ اندنعمت برق برخوردار گرديده

 (.۷رسانی شده است )جدول روستای استان برق

 دار استان روند تعداد روستاهای برق -7جدول 

 سال

 شرح
13۷6 1380 1385 1388 1389 1390 

 303۲ ۲9۷5 ۲931 ۲91۲ ۲6۷۲ ۲058 کل روستاها در پايان سال

 

  دار استانروند تعداد روستاهای برق -7ادامه جدول 

 سال

 شرح
1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 

 3۲51 3۲۲3 319۷ 31۷۷ 3154 3054 کل روستاها در پايان سال

 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سالهای مختلف

 

کیلومتر  8۲9۷دار استان معادل طول شبکه فشار متوسط کلیه روستاهای برق 1396در سال 

کیلووات  53915۷کیلومتر بوده که ظرفیتی معادل  468۲ها معادل و طول شبکه فشار ضعیف آن

دستگاه بوده است.  5118اند. همچنین تعداد ترانسفورماتورهای موجود در اين روستاها آمپر داشته

، طول شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، تعداد ترانسفورماتورها و ظرفیت 1395-96طی دوره 

 (.8اند )جدول درصد رشد داشته 3/0و  ۷/0، 3/0، ۷/0ترانسفورماتورها به ترتیب 
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 دار استانطول شبكه و ظرفیت روستاهای برق -8جدول 

 عنوان

 سال

 طول شبکه فشار

متوسط توزيع 

 ()کیلومتر

 طول شبکه فشار

ضعیف توزيع 

 ()کیلومتر

 تعداد ترانسفورماتورها

 (دستگاه)

ظرفیت 

 ترانسفورماتورها

 (کیلووات آمپر)

 53۷۷5۷ 5083 4669 8۲40 1395سال 

 53915۷ 5118 468۲ 8۲9۷ 1396سال 

 درصد تغییرات
96-1395 

۷/0 3/0 ۷/0 3/0 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 پست و مخابرات روستایی -7

در برخی از نقاط روستايی که شرايط الزم برای عرضه خدمات پستی وجود دارد، واحدهايی به نام 

جوار را تحت طورمعمول، تعدادی از روستاهای همشوند که بهمیداير « دفتر پست روستايی»

سازی، ارسال و توزيع پوشش خوددارند. در اين واحدها، عملیات مربوط به قبول مرسوالت، آماده

برداری گیرد. تعداد دفاتر پست روستايی مورد بهرهها و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام میآن

، مناطق روستايی استان فاقد 1396واحد بوده است. در سال  1معادل  1395استان تا پايان سال 

برداری در های پستی روستايی مورد بهرهاند. همچنین تعداد صندوقچنین واحدهای پستی بوده

 تغییری ننموده است. 1395واحد بوده که تعداد آن نسبت به سال  403معادل  1396پايان سال 

واحد بوده که  540معادل  1395( در سال ICTمخابرات روستايی)همچنین تعداد دفاتر پست و 

 (.9واحد تقلیل يافته است )جدول  53۷به  1396در سال 
 

 

 برداریتعداد واحدهای پستی مورد بهره-9جدول 

 سال
 شرح

1380 1385 1390 1391 

 54۲ 53۲ ۲80 3۷8 صندوق پستی روستايی

 1 1 ۲ 14 دفتر پست روستايی

 0 143 54۲ 54۲ (ICTست و مخابرات روستايی)تعداد دفاتر پ
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 برداری تعداد واحدهای پستی مورد بهره -9ادامه جدول 

 سال
 شرح

139۲ 1393 1394 1395 1396 

 403 403 403 386 386 صندوق پستی روستايی

 0 1 1 1 1 دفتر پست روستايی

 54۲ 54۲ 54۲ 540 53۷ (ICTتعداد دفاتر پست و مخابرات روستايی)

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس سال   

 

حاکی از رشد  13۷0-96بررسی روند زمانی تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در دوره 

روستا در  ۲80که میزان اين شاخص از طوریفزاينده اين شاخص طی دوره موردبررسی است. به

 1۲1طور متوسط هرسال يعنی به؛ است يافتهافزايش 1396روستا در سال  3415به  13۷0سال 

 اند.مند شدهروستا از ارتباط تلفنی بهره

های دارای درصد از آبادی 3/8۲برابر  1396دهد که تا پايان سال بررسی فوق نشان می

 (.10اند )جدول سکنه استان دارای ارتباط تلفنی بوده

 

 

 روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -10جدول 

 سال

 شرح
13۷0 13۷5 13۷9 1383 1386 1388 

 3011 ۲849 ۲5۲6 14۷8 630 ۲80 تعداد نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی

 

 روند تعداد نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی  -10جدول ادامه 

 سال

 شرح
1389 1390 1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 

 3415 341۲ 3394 3390 33۷8 30۲8 3030 3043 تعداد نقاط روستايی

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال



 عمران روستایی                                                                                                                       201

 

 راه روستایی -8

 6/55کیلومتر بوده که  1۲۲84معادل  1396های روستايی موجود استان تا پايان سال کل راه

داده است. طی های شوسه و خاکی تشکیل میدرصد راه 4/44های آسفالته و درصد آن را راه

درصد و رشد متوسط  ۲/6های روستايی استان رشد متوسط ساالنه کل راه ،13۷6-96دوره 

 درصد محاسبه گرديده است. طی دوره 3/6های آسفالته روستايی استان، ساالنه راه

های روستايی درصد داشته و میزان راه 01/0های روستايی افزايشی برابر ، کل راه96-1395 

 (.11دول است )جآسفالته استان، تغییری نداشته

 

 لومتریک های روستایی استان           واحد:انواع راه - 11جدول 

 انواع راه

 سال
 آسفالته جمع

شوسه و 

 خاکی

13۷6 3668 ۲019 1649 

13۷8 5180 ۲56۷ ۲613 

1380 5۷14 3۲18 ۲496 

1381 61۷۲ 380۷ ۲365 

138۲ 6091 36۷6 ۲415 

1383 6۲63 3848 ۲415 

1384 9413 4448 4965 

1385 10468 5019 5449 

1386 10۷68 5683 5085 

138۷ 108۷6 6015 4861 

1388 1191۷ ۷595 43۲۲ 

1389 11۲۷6 6893 4383 

1390 11483 6846 463۷ 

1391 1۲030 6895 5135 

139۲ 1۲05۲ 6851 5۲01 
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 انواع راه

 سال
 آسفالته جمع

شوسه و 

 خاکی

1393 1۲061 68۷1 5190 

1394 1۲631 ۷1۷6 5455 

1395 1۲۲83 6830 5453 

1396 1۲۲84 6830 5454 

 ۲/6 3/6 ۲/6 13۷6-96درصد رشد متوسط ساالنه طی دوره 

 0۲/0 0 01/0 1395-96درصد تغییرات طی دوره 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 انـرژی
 بـرق -1

 های استانظرفیت اسمی و عملی نیروگاه -1-1

رق در شرايط طراحی است که توسط ظرفیت اسمی، بیشترين خروجی مورد انتظار يک مولد ب

سازنده بر روی پالک مشخصات آن برای شرايط معینی بر حسب اسب بخار يا مگاوات نوشته 

 4۷53برابر  1396شده در استان فارس در سال های واقعشده است. ظرفیت اسمی نیروگاه

ايد ديد اين است. حال بدرصد افزايش داشته 3/0برابر  1395مگاوات بوده که نسبت به سال 

ظرفیت متناسب با جمعیت چگونه تغییريافته است. برای اين منظور از شاخص ظرفیت اسمی 

درصد  9/0با  1395وات بر نفر در سال  ۷/9۷6گردد. میزان اين شاخص از سرانه استفاده می

 (.1، تغییريافته است )جدول 1396وات بر نفر در سال  ۲/968کاهش به 
 

 سمی مولدهای برق استان فارس و تغییرات آنسرانه ظرفیت ا-1جدول 

 سال
 قدرت اسمی

 (مگاوات)
 جمعیت

 (هزار نفر)
 قدرت اسمی سرانه

 (وات بر نفر)

1395 4۷38 4851 ۷/9۷6 

1396 4۷53 4909 ۲/968 

 -9/0 ۲/1 3/0 1395-96درصد تغییرات 

  1396مأخذ: سالنامه آماری استان سال  
 

 

مگاوات  3995به  1395مگاوات در سال  3۷0۲ استان از هایهمچنین قدرت عملی نیروگاه

درصد  1/۷8های استان ، قدرت عملی نیروگاه1395افزايش يافته است. در سال  1396در سال 

 (.۲است )جدول درصد ارتقا يافته 1/84به  1396قدرت اسمی آن بوده است. اين رقم در سال 
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 ()مگاوات فارسظرفیت اسمی و عملی مولدهای برق استان -2جدول 

 درصد()نسبت قدرت عملی به اسمی  قدرت عملی قدرت اسمی سال

1395 4۷38 3۷0۲ 1/۷8 

1396 4۷53 3995 1/84 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال   

 

های مهم در بررسی ها از ديگر شاخصنسبت حداکثر قدرت تولیدشده به قدرت عملی نیروگاه

درصد در  3/۷9به  1395درصد در سال  9/83ن اين شاخص از ها است. میزاوضعیت نیروگاه

 (.3يافته است )جدول کاهش ،1396سال 
 

های حرارتی حداکثر قدرت تولیدشده استان در مقایسه با ظرفیت عملی نیروگاه -3جدول 

 (مگاوات)استان 

 (درصد) نسبت حداکثر قدرت تولیدشده به قدرت عملی حداکثر قدرت تولیدشده قدرت عملی سال

1395 3۷0۲ 3106 9/83 

1396 3995 31۷0 3/۷9 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 

 هاهای حرارتی استان و مصرف داخلی آنتولید برق انواع نیروگاه -1-2

میلیون کیلووات  ۲0114های حرارتی استان از میزان انرژی الکتريکی تولیدشده خالص در نیروگاه

میلیون کیلووات ساعت در سال  ۲1399درصد به  4/6با رشدی معادل  1395ساعت در سال 

هايی است که میزان برق يافته است. تولید سرانه انرژی الکتريکی از شاخص، افزايش1396

 ۲5۲دهد. میزان اين شاخص در استان از تولیدشده را نسبت به جمعیت موردسنجش قرار می

کیلووات ساعت  4359درصد به  6/9د متوسط ساالنه با رش 1365کیلووات ساعت بر نفر در سال 

دهنده ، نشان1365-96يافته است. بررسی شاخص فوق طی دوره ، افزايش1396بر نفر در سال 

 1395باشد. میزان اين شاخص در سال عملکرد مناسب صنعت برق استان طی دوره يادشده می

 1/5برابر  1395 -96ه طی دوره کیلووات ساعت بر نفر بوده است. شاخص يادشد 4146برابر 
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های بخش خصوصی استان در تأمین ، سهم نیروگاه1396دهد. در سال درصد افزايش نشان می

های وابسته به وزارت درصد و سهم نیروگاه 8/96انرژی الکتريکی تولیدشده خالص در حدود 

های آبی ن به نیروگاهدرصد آ 1/0های گازی و درصد آن به نیروگاه 1/3درصد بوده که  ۲/3نیرو، 

 (.5و  4است )جداول اختصاص داشته

 

 1396ها در سال های حرارتی استان و مصرف داخلی آنتولید برق انواع نیروگاه -4جدول 

 (واحد: میلیون کیلووات ساعت)

 تولید خالص هامصرف داخلی نیروگاه تولید ناخالص نوع نیروگاه

 وزارت نیرو

 680 ۲ 68۲ جمع

 656 ۲ 658 گازی

 0 0 0 ديزلی

 ۲4 0 ۲4 آبی

 ۲0۷19 ۲۷9 ۲10۷5 بخش خصوصی

 ۲1399 ۲81 ۲1۷5۷ جمع

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 

 های حرارتی استانسرانه انرژی الكتریكی تولیدشده خالص در نیروگاه -5جدول 

 سال
انرژی الکتريکی تولیدشده خالص 

 (میلیون کیلووات ساعت)
 (زار نفره)جمعیت 

سرانه الکتريکی تولیدشده خالص )کیلووات 

 (ساعت بر نفر

1365 804 3194 ۲5۲ 

13۷5 4546 381۷ 1191 

1385 1104۷ 433۷ ۲54۷ 

1386 1۲9۷3 4388 ۲95۷ 

138۷ 16608 4439 3۷41 

1388 1۷90۲ 4491 3986 

1389 1۷۷69 4543 3911 

1390 1555۲ 459۷ 3383 
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 های حرارتی استانسرانه انرژی الكتریكی تولیدشده خالص در نیروگاه -5جدول 

 سال
انرژی الکتريکی تولیدشده خالص 

 (میلیون کیلووات ساعت)
 (زار نفره)جمعیت 

سرانه الکتريکی تولیدشده خالص )کیلووات 

 (ساعت بر نفر

1391 189۷3 4630 4098 

139۲ 19۲96 4685 4119 

1393 19956 4۷40 4۲10 

1394 ۲0645 4۷95 4306 

1395 ۲0114 4851 4146 

1396 ۲1399 4909 4359 

 های مختلفمأخذ: سالنامه آماری استان سال

 

 مصرف برق -1-3

مگاوات ساعت بوده که نسبت  153۷5036برابر  1396میزان مصرف برق استان فارس در سال 

های کنندگان نهايی برق به بخشدرصد افزايش داشته است. مصرف 9/11ادل مع 1395به سال 

گردند. بخشی از انرژی الکتريکی نیز خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری تقسیم می

رسد. بررسی ترکیب میزان مصرف برق در استان برحسب جهت روشنايی معابر به مصرف می

های کشاورزی و خانگی به ترتیب با دهد که بخش، نشان می1396های مذکور در سال بخش

های روشنايی معابر و تجاری به ترتیب با درصد، بیشترين و بخش ۲/30و  33سهمی برابر 

 اند.درصد، کمترين میزان مصرف برق در استان را به خود اختصاص داده 6/6و  1/۲سهمی برابر 

درصد بوده است. در ادامه،  ۷/8و  4/19های صنعتی و عمومی نیز به ترتیب سهم بخش

، موردبررسی قرار 1395-96های يادشده طی دوره میزان تغییرات مصرف در هر يک از بخش

 گیرد.می

 

 مصرف بخش خانگی-1-3-1

عواملی همچون قیمت برق مصرفی، بعد خانوار، درآمد خانوار، سطح زيربنايی منازل مسکونی، 

صرف انرژی الکتريکی در اين بخش مؤثرند. در فرهنگ استفاده و نرخ باسوادی در میزان م
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مصرف و های کمجويی و وجود المپرسانی و ترويج فرهنگ صرفههای اخیر با اطالعسال

شده است. در سال همچنین افزايش قیمت برق مصرفی روند مصرف اين بخش تا حدی بهینه

ز بخش درصد(، پس ا ۲/30مگاوات ساعت ) 464۲68۷، بخش خانگی با مصرف 1396

کنندگان نهايی های مختلف مصرفکشاورزی، بیشترين مصرف انرژی الکتريکی را در بین بخش

برابر  1395-96استان به خود اختصاص داده است. درصد افزايش مصرف اين بخش طی دوره 

 درصد بوده است. 3/8

 

 های تجاری و عمومیمصرف بخش-1-3-2

تصادی و مؤسسات مالی و پولی و همچنین های اقبخش تجاری و عمومی شامل کلیه بنگاه

، بخش تجاری با 1396باشد. در سال ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی مینهادها، سازمان

درصد از کل مصرف انرژی الکتريکی  6/6مگاوات ساعت سهمی برابر  1019564مصرفی برابر 

ر نسبت به سال است. میزان مصرف اين بخش در سال مزبواستان را به خود اختصاص داده

دهد. همچنین میزان برق مصرفی بخش عمومی در درصد افزايش نشان می 5/۷برابر  1395

درصد  9/19برابر  1395مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال  1331019حدود  1396سال 

، سهم برق مصرفی اين بخش از کل مصرف انرژی الکتريکی 1396است. در سال افزايش يافته

 است.درصد بوده 5/۷استان برابر 

 

 مصرف بخش صنعت-1-3-3

باشد. نوع فنّاوری و میزان پیشرفت آن از عوامل مؤثر بر مصرف برق در اين بخش می

مثال صنايعی مانند آهن و فوالد، آلومینیوم، مس، شیشه، سیمان و صنايع نساجی دارای عنوانبه

ع مختلف جهت حداکثر کردن سود مصرف باالی انرژی الکتريکی هستند. ازآنجاکه مديريت صناي

توان افزايش مصرف دارند میهای خود منظور میسازی مصرف انرژی را در برنامهخود، بهینه

 حساب آورد.انرژی برق در اين بخش را شاخصی از توسعه اين بخش به

مگاوات ساعت سهمی برابر  ۲98۲4۷5، بخش صنعتی استان با مصرفی برابر 1396در سال 

است. میزان مصرف از کل مصرف انرژی الکتريکی استان را به خود اختصاص داده درصد 4/19
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دهد. سهم درصد افزايش نشان می 3/1۲برابر  1395اين بخش در سال مزبور نسبت به سال 

نیافتگی اين بخش در دهنده توسعهبخش صنعت در میزان کل برق مصرفی استان پائین و نشان

 33ه سهم بخش صنعت کشور در کل برق مصرفی کشور حدود باشد. گفتنی است کاستان می

 درصد است.

 

 مصرف بخش کشاورزی-1-3-4

های مختلف بخش ، بخش کشاورزی، بیشترين مصرف انرژی الکتريکی را در بین1396در سال 

کنندگان نهايی استان به خود اختصاص داده است. در سال مزبور، بخش کشاورزی استان مصرف

درصد از کل مصرف انرژی الکتريکی  33مگاوات ساعت سهمی برابر  50۷59۲0 با مصرفی برابر

است. میزان مصرف اين بخش در سال مزبور نسبت به سال استان را به خود اختصاص داده

دهد. بررسی میزان مصرف انرژی الکتريکی در بخش درصد افزايش نشان می ۲/14برابر  1395

نرژی الکتريکی اين بخش در استان سهم نسبتاً بااليی دهد که سهم مصرف اکشاورزی نشان می

های کشاورزی در حیات اقتصادی استان حکايت دارد. گفتنی است و از غالب بودن نقش فعالیت

 درصد است. 1۲است که سهم مصرف انرژی الکتريکی بخش کشاورزی کشور، حدود 

 روشنایی معابر-1-3-5

رژی الکتريکی جهت روشنايی معابر به مصرف مگاوات ساعت ان 3۲33۷0حدود  1396در سال 

درصد از کل مصرف انرژی الکتريکی استان را به خود اختصاص  1/۲رسیده که سهمی برابر 

است. در سال مزبور میزان مصرف انرژی الکتريکی جهت روشنايی معابر نسبت به سال داده

 است.درصد افزايش يافته 8/11برابر  1395

 
 

 مشترکین برق -1-4

درصد افزايش به  3/3با  1395مشترک در سال  191986۲داد مشترکین برق مصرفی استان از تع

های ، تعداد مشترکین بخش1395-96رسیده است. طی دوره  1396مشترک در سال  1983363

اند. رشد ها برخوردار بودهعمومی، تجاری و کشاورزی از رشد بیشتری نسبت به ساير بخش
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درصد بوده است. همچنین درصد  1/4و  ۷/4، 4/۷ه مذکور به ترتیب های يادشده طی دوربخش

 درصد بوده است. 3/0و  9/۲های خانگی و صنعتی به ترتیب برابر افزايش تعداد مشترکین بخش

نشان  1396های مختلف در سال بررسی ترکیب تعداد مشترکین برق مصرفی برحسب بخش

 ۷/0صد و بخش صنعتی با سهمی معادل در ۲/8۲معادل دهد که بخش خانگی با سهمی می

درصد به ترتیب بیشترين و کمترين تعداد مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص 

درصد تعداد کل  1/11و  ۲/۲، 8/3های عمومی، کشاورزی و تجاری نیز به ترتیب اند. بخشداده

 (6اند )جدول مشترکین برق مصرفی استان را به خود اختصاص داده

 

 میزان مصرف و تعداد مشترکین برق استان فارس -6دول ج

 بخش
 تعداد مشترکین (مگاوات ساعت)مصرف 

1395 1396 1395 1396 

 16۲9983 1583305 464۲68۷ 4۲88610 خانگی

 ۷6۲54 ۷0999 1331019 1110154 عمومی

 43۲6۷ 41553 50۷59۲0 4443۷00 کشاورزی

 13380 13341 ۲98۲4۷5 ۲6550۲4 صنعتی

 ۲۲04۷9 ۲10664 1019564 948315 تجاری و ساير

 - - 3۲33۷0 ۲89185 روشنايی معابر

 1983363 191986۲ 153۷5036 13۷34988 جمع

 1396 مأخذ: سالنامه آماری استان، سال
 

 

 برق روستایی -1-5

اند. خانوار از نعمت برق برخوردار شده ۲96روستا با جمعیتی معادل  ۲8، تعداد 1396در سال 

روستا بوده که  3۲51معادل  1396دار استان تا پايان سال ترتیب کل روستاهای برقاينهب

 5۷رسانی به اين روستاها، اند. جهت برقدادهخانوار را در خود جای 31۲616جمعیتی معادل 

کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث گرديده است. همچنین برای  13کیلومتر شبکه فشار متوسط و 

شده است. کیلووات آمپر نصب 1400دستگاه ترانسفورماتور جمعاً به ظرفیت  35، اين منظور

کیلومتر  8۲9۷دار استان شامل های برق روستاهای برق، شبکه1396ترتیب تا پايان سال اينبه
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دستگاه  5118کیلومتر شبکه فشار ضعیف و همچنین شامل تعداد  468۲شبکه فشار متوسط، 

 (.۷کیلووات آمپر بوده است )جدول  53915۷ت ترانسفورماتور به ظرفی

 

 رسانی شده استانهای برق روستاهای برقمشخصات شبكه -7جدول 

 1396عملکرد سال  1396 1395 عنوان

 ۲8 3۲51 3۲۲3 تعداد روستا

 ۲96 31۲616 31۲3۲0 تعداد خانوار

 5۷ 8۲9۷ 8۲40 (کیلومتر)شبکه فشار متوسط 

 13 468۲ 4669 (کیلومتر)شبکه فشار ضعیف 

 35 5118 5083 (دستگاه)تعداد ترانسفورماتورها 

 1400 53915۷ 53۷۷5۷ کیلووات آمپر()حداکثر قدرت ترانسفورماتورها 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 های نفتیفرآورده -2

 تولید -2-1

ل حاضر پااليش (، در حا1395بر اساس نتايج آخرين ترازنامه انرژی منتشر شده کشور )سال 

پااليشگاه داخلی با مجموع ظرفیت  10های اصلی نفت، توسط نفت خام و تهیه انواع فرآورده

پذيرد. منظور تأمین نیازهای داخل کشور و صادرات انجام میهزار بشکه در روز، به 185۲اسمی 

ن و پااليشگاه هزار بشکه در روز، بیشتري 390، پااليشگاه آبادان با ظرفیتی برابر 1395در سال 

های کشور را هزار بشکه در روز، کمترين ظرفیت اسمی پااليشگاه ۲۲کرمانشاه با ظرفیتی برابر 

هزار بشکه در  56اند. در سال مذکور، پااليشگاه شیراز با ظرفیت اسمی به خود اختصاص داده

داده  های کشور را به خود اختصاصدرصد کل ظرفیت اسمی پااليشگاه 3روز، سهمی معادل 

پااليشگاه کشور، پااليشگاه شیراز رتبه هشتم را ازلحاظ ظرفیت اسمی دارا  10است. از میان 

به  1394درصد در سال  1/89باشد. نسبت ظرفیت عملی به اسمی پااليشگاه شیراز  از می

های است. میزان اين شاخص برای کل پااليشگاهافزايش يافته 1395درصد در سال  1/10۲

های شیراز، اصفهان درصد بوده است. در سال مذکور پااليشگاه 9/93برابر  1395ل کشور در سا

 (.8اند )جدول از ظرفیت اسمی خود فعالیت داشتهو الوان بیش
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 های کشورظرفیت اسمی و درصد عملكرد پاالیش نفت خام در پاالیشگاه -8جدول 

 پااليشگاه
 (درصد) یاسمفیت عملی به نسبت ظر 1395هزار بشکه در روز( در سال ) ظرفیت

 1395 1394 عملی اسمی 

 8/95 ۷/9۲ 5/3۷3 390 آبادان

 1/99 8/104 ۷/۲4۷ ۲50 اراک

 5/1۲0 8/1۲8 3/34۲ ۲84 اصفهان

 93 ۲/94 6/۲3۲ ۲50 تهران

 96 93 6/105 110 تبريز

 ۲/88 8/91 4/19 ۲۲ کرمانشاه

 1/10۲ 1/89 ۲/5۷ 56 شیراز

 4/108 8/۷0 ۲/54 50 الوان

 3/9۲ 8/83 4/۲95 3۲0 بندرعباس

 3/9 - ۲/11 1۲0 ستاره خلیج فارس

 9/93 1/98 1۷39 185۲ جمع

 1395مأخذ: ترازنامه انرژی، سال   

 

های نفتی پااليشگاه شیراز در سالنامه آماری کشور، آخرين آمار مربوط به تولید انواع فرآورده

های نفتی پااليشگاه وع تولید انواع فرآوردهباشد. بر اين اساس مجممی 1388مربوط به سال 

 ۷/1حدود  138۷مترمکعب در روز بوده که نسبت به سال  940۲برابر  1388شیراز در سال 

های درصد کل میزان تولیدات فرآورده 1/33، حدود 1388درصد افزايش داشته است. در سال 

های نفتی، بیشترين سهم را رآوردهنفتی پااليشگاه شیراز به نفت گاز اختصاص داشته که در بین ف

 به خود اختصاص داده است.

های کشور در پااليشگاه شیراز تولیدشده درصد قیر تولیدشده پااليشگاه 6/48در سال مذکور، 

های هواپیما، نفت کوره و نفت سفید به است. همچنین بنزين موتور، نفت گاز، گاز مايع، سوخت

درصد تولیدات مشابه در کشور را به خود  3/1و  5/۲، ۲/5 ،1/3، 5/3، ۲/4ترتیب سهمی معادل 

 (.9اند )جدول اختصاص داده
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 های نفتی در پاالیشگاه شیراز )مترمكعب در روز(متوسط تولید انواع فرآورده -9جدول 

 نوع فرآورده
 138۷سال 

 سهم پااليشگاه شیراز )درصد( کشور پااليشگاه شیراز

 6/3 80۷1 ۲89 گاز مايع

 4 51496 ۲049 نزين موتورب

 ۲/1 ۲134۷ ۲64 نفت سفید

 9/3 8495۷ 3۲81 نفت گاز

 ۷/۲ ۷۷13۲ ۲081 نفت کوره

 ۲/4 3519 149 های هواپیماسوخت

 - 0 0 های موتور و صنعتیروغن

 6/39 616 ۲44 قیر

 9/3 ۲۲848 890 هاساير فرآورده

 
 ی در پاالیشگاه شیراز )مترمكعب در روز(های نفتمتوسط تولید انواع فرآورده -9ادامه جدول 

 نوع فرآورده
 1388سال 

 سهم پااليشگاه شیراز )درصد( کشور پااليشگاه شیراز

 1/3 836۲ ۲58 گاز مايع

 3/4 59515 ۲505 بنزين موتور

 3/1 18519 ۲38 نفت سفید

 5/3 88۷0۲ 3115 نفت گاز

 5/۲ ۷6101 1881 نفت کوره

 ۲/5 4188 ۲19 های هواپیماسوخت

 0 0 0 های موتور و صنعتیروغن

 6/48 698 339 قیر

 3 ۲۷8۷9 84۷ هاساير فرآورده

 139۲مأخذ: سالنامه آماری کشور سال 
 

 مصرف -2-2

 3615۷۲9های عمده نفتی )بنزين، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان از مصرف فرآورده
، 1396مترمکعب در سال  3818006درصد به  6/5با افزايشی برابر  1395مترمکعب در سال 

 های عمده نفتی در استان طی دورهتغییريافته است. بررسی درصد تغییرات مصرف فرآورده



 انرژی                                                                                                                                      213

 

درصدی مصرف نفت سفید،  3/9درصدی مصرف بنزين، کاهش  3/۷از افزايش  96-1395 
 کند.درصدی نفت کوره حکايت می 3/19درصدی نفت گاز و کاهش  ۲/6افزايش 

 نشان  1396های عمده نفتی استان در سال رسی ترکیب میزان مصرف فرآوردهبر
درصد از کل مصرف  46و  9/48دهد که مصرف بنزين و نفت گاز به ترتیب با سهمی برابر با می

اند. در سال يادشده، درصد های عمده نفتی استان، بیشترين میزان مصرف را دارا بودهفرآورده
 درصد بوده است. ۲/1و  9/3و نفت کوره به ترتیب میزان مصرف نفت سفید 

های عمده نفتی ارائه تری از میزان مصرف فرآوردهبینانههايی که تصوير واقعازجمله شاخص
های عمده نفتی ، مصرف سرانه کل فرآورده1396باشد. در سال کند، مصرف سرانه میمی

لیتر بوده است. همچنین  8/۷۷۷بر با )بنزين، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره( در استان برا
، 380ها در استان به ترتیب مصرف سرانه بنزين، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره و ساير فرآورده

 لیتر بوده است. 6/9و  8/35۷، 3/30
درصد  4/4های عمده نفتی در استان، ، مصرف سرانه فرآورده1395-96طی دوره  

و   6، مصرف سرانه بنزين و نفت گاز به ترتیب افزايشی برابر يافته است. طی دوره مذکورافزايش
به ترتیب کاهشی کوره درصد داشته است. همچنین میزان مصرف سرانه نفت سفید و نفت  9/4

های برق کننده نفت کوره، نیروگاهترين مصرفدرصد داشته است. مهم ۷/۲0و  4/10برابر  
 (.10کنند )جدول الکتريکی استفاده می باشند که از اين سوخت جهت تولید انرژیمی

 
 های عمده نفتی استانمصرف فرآورده -10جدول 

 1396 1395 هانوع فرآورده

 مصرف
 مترمکعب()

 1865۲۷۲ 1۷3854۷ بنزين

 14893۲ 164180 نفت سفید

 1۷56439 165433۷ نفت گاز

 4۷363 58665 نفت کوره

 3818006 3615۷۲9 جمع

 مصرف سرانه
 (ترلی) 

 380 4/358 بنزين

 3/30 8/33 نفت سفید

 8/35۷ 341 نفت گاز

 6/9 1/1۲ هانفت کوره و ساير فرآورده

 8/۷۷۷ 3/۷45 جمع

 و محاسبات گزارش  1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 گـاز طبیعی -3

ورمیانه به ايران درصد از ذخاير گاز خا ۷۲/4۷درصد از کل ذخاير گاز طبیعی دنیا و  ۲/1۷حدود 

 باشد.ترين ذخاير گاز طبیعی در جهان میتعلق دارد. ايران پس از روسیه، دارای عظیم

ای از خاک پهناور ايران نمايد که هیچ نقطهوجود چنین پشتوانه عظیمی اين واقعیت را گوشزد می

ژی کشور به گیری سیاست انربهره از اين نعمت خدادادی باشد. در همین راستا جهتنبايد بی

های اخیر، سرعت نفوذ گاز سمت افزايش روند جايگزينی گاز طبیعی، موجب شده که در دهه

اکنون حدود ای برخوردار شود. هممالحظهطبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از افزايش قابل

 گردد.درصد از انرژی مصرفی کشور توسط گاز طبیعی تأمین می 40

برداری از منظور اکتشاف، توسعه و بهرهتوجهی بههای قابلاریگذهای اخیر سرمايهدر سال

های جنوبی کشور های نفت و گاز کشور صورت گرفته است. در اين خصوص استانمیدان

باشند. همچون خوزستان، بوشهر، کهگیلويه و بويراحمد و فارس دربردارنده موقعیت ممتازی می

های های نفتی گاز در استانکی اين استان به میدانوجود منابع غنی گاز در استان فارس و نزدي

ها برداری از میدانمجاور بستر مناسبی را جهت رشد و توسعه اين استان فراهم آورده است. بهره

ها گازی تابناک، شانول، وراوی، همان و گردان ازجمله آغار و داالن و طرح توسعه میدان

توان بدان اشاره نمود. همچنین همسايگی استان با هايی است که در بخش گاز استان میفعالیت

باشد شده جهان میترين منابع گازی مستقل شناختهمیدان گازی پارس جنوبی که يکی از بزرگ

 فردی را برای استان فارس به وجود آورده است.موقعیت منحصربه

 

 گازرسانی به شهرها و روستاها -3-1

شهر در سال  93به  1395شهر در سال  89عی استان از مند از گاز طبیکل تعداد شهرهای بهره
سال روستا در  134۷مند از گاز طبیعی استان از يافته است. تعداد روستاهای بهرهافزايش 1396
شهر و  4به  1396ديگر در سال بیانيافته است. بهافزايش 1396روستا در سال  154۲به  1395
 .(11روستا گازرسانی شده است )جدول  195
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 کنندگانانشعابات و مصرف -3-2

انشعاب در  699۷58درصد از  ۲/۷شده گاز طبیعی استان با رشدی معادل تعداد انشعابات نصب

درصد از  3/99برابر  1396رسیده است. در سال  1396انشعاب در سال  ۷50415به  1395سال 

راکز صنعتی دارای سهم انشعابات موجود گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری تعلق داشته و م

 درصد(. ۷/0اند )ناچیزی از انشعابات موجود بوده

با رشدی معادل  1395کننده در سال مصرف 1۲۷1۲08کنندگان گاز طبیعی از تعداد مصرف

 يافته است.، افزايش1396کننده در سال مصرف 135۲۷۲6درصد به  4/6

کنندگان را مصرف 1396ل کنندگان گاز طبیعی در سادرصد از کل تعداد مصرف 5/99

دهند کنندگان صنعتی تشکیل میدرصد( را مصرف 4/0درصد تجاری و بقیه ) 1/4خانگی، 

 (.11)جدول 

 

 مصـرف -3-3

با افزايشی برابر با  1395میلیون مترمکعب در سال  11۲53میزان مصرف گاز طبیعی در استان از 
یريافته است. عواملی از قبیل اقتصادی تغی 1396میلیون مترمکعب در سال  1۲133درصد به  8/۷

محیطی نسبت به ساير های کمتر زيستبودن اين حامل انرژی، دسترسی آسان و آلودگی
های تولیدی و در تدريج در بخشهای انرژی باعث گرديد که اين حامل انرژی بهحامل
رژی گردد. لیکن های انای جايگزين ساير حاملفزاينده طورکنندگان نهايی بههای مصرفبخش

ها، افزايش در مصرف با افزايش قیمت اين حامل انرژی پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه
 (.11اين حامل انرژی از شتاب کمتری برخوردار بوده است )جدول 

 
 

کنندگان تعداد شهرها، روستاهای گازرسانی شده و تعداد انواع انشعابات، مصرف -11جدول 

 طبیعیو مقدار مصرف گاز 

 تعداد روستا تعداد شهر عنوان
 تعداد انشعابات

 صنعتی خانگی و تجاری جمع

1395 89 134۷ 699۷58 69431۲ 5446 

1396 93 154۲ ۷50415 ۷449۷6 5439 

 -1/0 3/۷ ۲/۷ 5/14 5/4 1395-96درصد تغییرات 
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 تعداد شهرها، روستاهای ...-11جدول ادامه 

 عنوان
 دار مصرف گاز طبیعیمق کنندگانتعداد مصرف

 صنعتی تجاری خانگی جمع ()میلیون مترمکعب

1395 1۲۷1۲08 1۲1۲041 53۷۲1 5446 11۲53 

1396 135۲۷۲6 1۲9۲043 55۲44 5439 1۲133 

 8/۷ -1/0 8/۲ 6/6 4/6 1395-96درصد تغییرات 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 
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 راه و تـرابری
 غیر روستاییهای راه -1

کیلومتر بوده است. از اين  8315های غیر روستايی استان فارس ، طول انواع راه1396در سال 

کیلومتر  ۲616کیلومتر بزرگراه،  1651درصد( راه اصلی، شامل  3/51کیلومتر ) 4۲6۷میزان راه، 

های اصلی درصد از راه 3/61شود حدود گونه که مالحظه میراه اصلی معمولی بوده است. همان

 اند.ها بزرگراه )شش خطه و چهار خطه( بودهدرصد از آن ۷/38استان، راه اصلی معمولی بوده و 

فرعی  های غیر روستايی استان فارس، راهدرصد( از راه ۷/48کیلومتر ) 4048همچنین 

های کشاورزی، صنعت و های الزم در زمینهآسفالته است. استان فارس به دلیل وجود پتانسیل

با عنايت به حجم ترافیک،  و استهای اصلی و فرعی ای مناسب از راهخدمات، نیازمند شبکه

های اصلی و های استان، مرمت، تعريض و بهسازی راهخیزی و فرسوده بودن جسم راهحادثه

 (.1جدول )فرعی موجود استان کامالً ضرورت دارد 

های اصلی م استان فارس از راه(، سه1395بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 

رتبه سوم بعد از استان های درصد ) 4/8کشور شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی معمولی برابر 

صد کیلومترمربع کیلومتر در يک 03/0ها، سیستان و بلوچستان(، تراکم اين نوع راه اصفهان و

های اصلی ضمناً تراکم راه ست.مساحت استان و رتبه استان ازنظر میزان اين شاخص، بیستم ا

باشد. همچنین سهم استان صد کیلومترمربع مساحت کشور میکیلومتر در يک 0.0۲۷کشور، 

در  لومتریک 0.06ها گونه راهرتبه اول(، تراکم ايندرصد ) 19/1۲های فرعی کشور، فارس از راه

ها، ششم گونه راهاينمیزان تراکم  صد کیلومترمربع مساحت استان و رتبه استان ازنظريک

صد کیلومترمربع مساحت کشور کیلومتر در يک0.0۲6های فرعی کشور نیز باشد. تراکم راهمی

 است.
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 واحد: کیلومتر     1396های غیر روستایی استان فارس در سال طول انواع راه– 1جدول 

 روستايی غیر هایکل راه جمع شهرستان

 راه اصلی

 فرعی راه

 بزرگراه زادراهآ جمع

 
 معمولی

 

 4048 ۲616 1651 0 4۲6۷ 8315 استان کل

 169 51 180 0 ۲31 400 آباده

 63 ۷1 0 0 ۷1 134 ارسنجان

 46 6۷ ۷۲ 0 139 185 استهبان

 ۲05 105 3 0 108 313 اقلید

 16۷ 83 0 0 83 ۲50 بوانات

 4 ۲8 63 0 91 95 پاسارگاد

 1۷۷ 1۲8 96 0 ۲۲4 401 جهرم

 ۷3 69 0 0 69 14۲ خرامه

 48 9۲ 89 0 181 ۲۲9 بید خرم

 ۷5 101 ۲0 0 1۲1 196 خنج

 110 190 3۷ 0 ۲۲۷ 33۷ داراب

 0 ۷۲ 0 0 ۷۲ ۷۲ رستم

 8۲ 6۷ 0 0 6۷ 149 دشتزرين

 193 ۷8 46 0 1۲4 31۷ سپیدان

 16 ۲5 ۷5 0 100 116 سروستان

 ۲83 56 ۲34 0 ۲90 5۷3 شیراز

 101 159 ۷ 0 166 ۲6۷ فراشبند

 156 63 111 0 1۷4 330 فسا

 43 18۲ 3۲ 0 ۲14 ۲5۷ فیروزآباد

 18۲ 19 5 0 ۲4 ۲06 کارزين قیرو

 0 ۲30 93 0 3۲3 3۲3 کازرون

 5۲ ۲0 61 0 81 133 کوار

 103 1۷ 1۷ 0 34 13۷ گراش

 ۷68 ۲31 95 0 3۲6 1094 الرستان

 ۲68 0 ۷1 0 ۷1 339 المرد

 ۲54 4۷ 10۷ 0 154 408 مرودشت
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 واحد: کیلومتر     1396های غیر روستایی استان فارس در سال طول انواع راه– 1جدول 

 روستايی غیر هایکل راه جمع شهرستان

 راه اصلی

 فرعی راه

 بزرگراه زادراهآ جمع

 
 معمولی

 

 191 19 ۲3 0 4۲ ۲33 سنیمم

 90 65 68 0 133 ۲۲3 مهر

 1۲9 ۲81 46 0 3۲۷ 456 ريزنی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
 

 های روستاییراه -2

کیلومتر بوده است که از اين  1۲۲84برابر  1396های روستايی استان فارس در سال طول راه
درصد( شوسه و خاکی  4/44کیلومتر ) 5454آسفالته و  درصد( 6/55) کیلومتر 6830میزان راه، 

های روستايی لزوم تسريع در های شوسه و خاکی در ترکیب راهبوده است. سهم باالی راه
 نمايد.ها را گوشزد میگونه راهآسفالت اين

های (، سهم استان فارس از کل راه1395بر اساس اطالعات سالنامه آماری کشور )سال 
 8۷/6های روستايی آسفالته از راه رتبه اول(،درصد ) 63/6ر شامل آسفالته و شوسه، روستايی کشو

همین اساس  بر باشد.رتبه هفتم( میدرصد ) 63/5شوسه  های روستايیرتبه دوم( و از راهدرصد )
( و ۲3رتبه مساحت )صد کیلومترمربع کیلومتر در يک 069/0های روستايی استان، تراکم کل راه

رتبه مساحت )صد کیلومترمربع کیلومتر در يک058/0های روستايی آسفالته استان نیز هتراکم را
 0۷8/0های روستايی آسفالته کشور نیز به ترتیب راه های روستايی وباشد. تراکم کل راه( می۲۲
 صد کیلومترمربع مساحت کشور بوده است.کیلومتر در يک 63/0و 

 شده است. ، آورده۲روستايی آسفالته و شوسه در جدول های های استان از راهسهم شهرستان
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 1396های روستایی استان فارس به تفكیک شهرستان در سال انواع راه - 2جدول 
 واحد: کیلومتر

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
  (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع
 100 100 100 5454 6830 1۲۲84 کل استان

 3/4 1/۷ ۲/4 184 114 ۲98 آباده

 ۲/8 1/۷ ۲/۲ 151 119 ۲۷0 ارسنجان

 ۲/0 1/۷ 1/8 109 113 ۲۲۲ استهبان

 3/5 4/۲ 3/9 191 ۲89 480 اقلید

 ۲/۲ 1/9 ۲/0 1۲0 1۲۷ ۲4۷ بوانات

 1/۲ 1/3 1/3 6۷ 89 156 پاسارگاد

 ۷/0 4/9 5/9 384 33۷ ۷۲1 جهرم

 1/5 1/۲ 1/3 84 ۷9 163 خرامه

 1/۷ 0/9 1/۲ 91 6۲ 153 خرم بید

 1/1 3/0 ۲/1 59 ۲03 ۲6۲ خنج

 ۷/4 4/4 5/8 405 303 ۷08 داراب

 ۲/6 ۲/3 ۲/5 144 159 303 رستم

 ۲/8 ۲/6 ۲/۷ 154 180 334 دشتزرين

 3/6 6/3 5/1 199 433 63۲ سپیدان

 0/6 1/5 1/1 35 101 136 سروستان

 5/4 ۷/9 6/8 ۲9۷ 53۷ 834 شیراز

 ۲/8 ۲/۲ ۲/5 151 153 304 فراشبند

 4/۲ ۲/۷ 3/3 ۲۲۷ 184 411 فسا

 ۲/9 4/3 3/۷ 15۷ ۲9۲ 449 فیروزآباد

 3/8 4/1 3/9 ۲06 ۲۷۷ 483 قیرو کارزين

 6/1 ۷/6 6/9 33۲ 51۷ 849 کازرون

 1/۲ 0/6 0/9 65 40 105 کوار

 1/۲ 0/8 1/0 63 5۷ 1۲0 گراش

 ۷/3 5/8 6/5 399 399 ۷98 الرستان

 1/5 3/4 ۲/6 8۲ ۲33 315 المرد

 4/3 ۷/9 6/3 ۲36 541 ۷۷۷ مرودشت

 6/8 6/6 6/۷ 3۷1 450 8۲1 ممسنی

 0/4 ۲/۲ 1/4 ۲1 151 1۷۲ مهر
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 1396های روستایی استان فارس به تفكیک شهرستان در سال انواع راه - 2جدول 
 واحد: کیلومتر

 شوسه و خاکی آسفالته جمع استان / شهرستان
  (درصد)سهم شهرستان 

 شوسه و خاکی آسفالته جمع
 8/6 4/3 6/۲ 4۷0 ۲91 ۷61 ريزنی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 های استانتوزیع شهرستانی راه -3

ترتیب با سهمی ريز، مرودشت و کازرون بهتان، شیراز، نیهای الرس، شهرستان1396در سال 

های روستايی و غیر درصد، باالترين سهم را از مجموع راه ۷/5و  8/5، 9/5، 8/6، ۲/9برابر 

 اند.روستايی استان به خود اختصاص داده

و های الرستان، شیراز، نی ريز، مرودشت، جهرم های غیر روستايی، شهرستاناز نظر سهم راه

درصد، بیشترين سهم را دارا  8/4و  8/4، 9/4، 5/5، 9/6، ۲/13به ترتیب با سهمی برابر  آباده

 اند.بوده

های کازرون، شیراز، ممسنی، الرستان و مرودشت به های روستايی، شهرستانازنظر سهم راه

ای هدرصد، بیشترين سهم را از کل راه 3/6و  5/6، ۷/6، 8/6، 9/6ترتیب با سهمی برابر 

 (.3اند )جدول روستايی استان دارا بوده
 

 لومتریک واحد:    1396های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 

 شهرستان
 درصد سهم شهرستان هاطول راه

 های روستايیراه های غیر روستايیراه هامجموع راه روستايی غیر روستايی جمع

841۲۲ 8315 ۲0599 کل استان  100 100 100 

 ۲/4 4/8 3/4 ۲98 400 698 آباده

 ۲/۲ 1/6 ۲/0 ۲۷0 134 404 ارسنجان

 1/8 ۲/۲ ۲/0 ۲۲۲ 185 40۷ استهبان

 3/9 3/8 3/8 480 313 ۷93 اقلید

 ۲/0 3/0 ۲/4 ۲4۷ ۲50 49۷ بوانات

 1/3 1/1 1/۲ 156 95 ۲51 پاسارگاد

 5/9 4/8 5/4 ۷۲1 401 11۲۲ جهرم
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 لومتریک واحد:    1396های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال طول راه – 3جدول 

 شهرستان
 درصد سهم شهرستان هاطول راه

 های روستايیراه های غیر روستايیراه هامجموع راه روستايی غیر روستايی جمع

316 14۲ 305 خرامه  1/5 1/۷ 1/3 

 1/۲ ۲/8 1/9 153 ۲۲9 38۲ خرم بید

 ۲/1 ۲/4 ۲/۲ ۲6۲ 196 458 خنج

 5/8 4/1 5/1 ۷08 33۷ 1045 داراب

 ۲/5 0/9 1/8 303 ۷۲ 3۷5 رستم

 ۲/۷ 1/8 ۲/3 334 149 483 دشتزرين

 5/1 3/8 4/6 63۲ 31۷ 949 سپیدان

 1/1 1/4 1/۲ 136 116 ۲5۲ سروستان

 6/8 6/9 6/8 834 5۷3 140۷ شیراز

 ۲/5 3/۲ ۲/8 304 ۲6۷ 5۷1 فراشبند

 3/3 4/0 3/6 411 330 ۷41 فسا

 3/۷ 3/1 3/4 449 ۲5۷ ۷06 فیروزآباد

 3/9 ۲/5 3/3 483 ۲06 689 قیرو کارزين

 6/9 3/9 5/۷ 849 3۲3 11۷۲ کازرون

 0/9 1/6 1/۲ 105 133 ۲38 کوار

 1/0 1/6 1/۲ 1۲0 13۷ ۲5۷ گراش

4109 189۲ الرستان  ۷98 9/۲ 13/۲ 6/5 

 ۲/6 4/1 3/۲ 315 339 654 المرد

 6/3 4/9 5/8 ۷۷۷ 408 1185 مرودشت

 6/۷ ۲/8 5/1 8۲1 ۲33 1054 ممسنی

 1/4 ۲/۷ 1/9 1۷۲ ۲۲3 395 مهر

 6/۲ 5/5 5/9 ۷61 456 1۲1۷ ريزنی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

 های استانتراکم راه -4

کیلومتر به  8/16های استان فارس )روستايی و غیر روستايی( برابر تراکم کل راه، 1396در سال 

و  10های روستايی، صد کیلومترمربع مساحت استان بوده است. همچنین تراکم راهازای يک

 صد کیلومترمربع مساحت استان بوده است.کیلومتر در يک 8/6های غیر روستايی، تراکم راه
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دهد که های استان نشان میروستايی و غیر روستايی( در شهرستانا )هراهبررسی تراکم کل 

، 4/36های رستم، سپیدان، مرودشت، کازرون و ارسنجان به ترتیب با تراکمی برابر شهرستان

 اند.را به خود اختصاص داده هاراهدرصد، بیشترين تراکم کل  1/۲8و  8/۲8، 4/3۲، 4/33

و شیراز  های مهر ، کوار، سپیدان، مرودشتنیز شهرستان های غیر روستايیازنظر تراکم راه

 اند.درصد دارای بیشترين تراکم بوده 5/9و  ۲/11، ۲/11، 3/1۲، 9/1۲به ترتیب با تراکمی برابر 

و ارسنجان با  ، مرودشت، کازروندانیسپ های رستم،های روستايی، شهرستانازنظر تراکم راه

 (.4جدول )اند درصد دارای بیشترين تراکم بوده 8/18و  9/۲0، 3/۲1، 3/۲۲، 4/۲9تراکمی برابر 

 1396های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال تراکم راه – 4جدول 

 شهرستان
 مساحت شهرستان

 )کیلومترمربع(
 درصد(ها )راهتراکم 

 های روستايیراه های غیر روستايیراه هامجموع راه

 10/0 6/8 16/8 1۲۲608 کل استان

 5/3 ۷/1 1۲/4 5646 آباده

 18/8 9/3 ۲8/1 1439 ارسنجان

 11/1 9/3 ۲0/4 1994 استهبان

 6/۷ 4/4 11/1 ۷146 اقلید

 5/3 5/3 10/6 469۷ بوانات

 9/3 5/۷ 15/0 16۷3 پاسارگاد

 1۲/6 ۷/0 19/6 5۷3۷ جهرم

 10/۲ 8/9 19/1 1593 خرامه

 5/۷ 8/5 14/1 ۲۷0۲ خرم بید

 5/9 4/4 10/4 4415 خنج

 10/8 5/1 15/9 6560 داراب

 ۲9/4 ۷/0 36/4 1030 رستم

 ۷/3 3/3 10/5 4581 دشتزرين

 ۲۲/3 11/۲ 33/4 ۲839 سپیدان

 8/0 6/8 14/8 1۷08 سروستان

 13/8 9/5 ۲3/3 6049 شیراز

 6/3 5/5 11/8 4856 فراشبند

 9/8 ۷/9 1۷/۷ 419۷ فسا

 1۲/6 ۷/۲ 19/8 3559 فیروزآباد
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 1396های استان فارس به تفكیک شهرستان در سال تراکم راه – 4جدول 

 شهرستان
 مساحت شهرستان

 )کیلومترمربع(
 درصد(ها )راهتراکم 

 های روستايیراه های غیر روستايیراه هامجموع راه

 14/۲ 6/1 ۲0/3 3395 زينقیرو کار

 ۲0/9 ۷/9 ۲8/8 4064 کازرون

 9/۷ 1۲/3 ۲۲/0 1083 کوار

 6/6 ۷/5 14/۲ 1815 گراش

 5/6 ۷/۷ 13/4 1414۲ الرستان

 8/0 8/۷ 16/۷ 3915 المرد

 ۲1/3 11/۲ 3۲/4 3656 مرودشت

 14/۷ 4/۲ 18/8 5601 ممسنی

 9/9 1۲/9 ۲۲/8 1۷۲9 مهر

 ۷/1 4/۲ 11/3 10۷8۷ ريزنی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 ایونقل جادهحمل -5

 جابجایی مسافر -1 -5

هزار نفر بوده که نسبت  ۷891، تعداد مسافران جابجا شده در درون استان فارس، 1396در سال 

درصد مسافران  48معادل  1396يافته است. در سال درصد کاهش ۲/4برابر  1395به سال 

جا درصد با سواری جابه ۷/۲0بوس و درصد با مینی 3/31استانی با اتوبوس، ه درونجا شدجابه

هزار سفر توسط وسايل نقلیه  ۷6۷طی  1396استانی در سال جا شده دروناند. مسافران جابهشده

هزار سفر آن  19۲اند. از اين تعداد سفر، بوس و سواری جابجا شدهعمومی شامل اتوبوس، مینی

درصد(  4/54هزار سفر ) 41۷بوس و درصد( با مینی ۷/۲0هزار سفر ) 159با اتوبوس،  درصد( ۲5)

شود، تعداد سفرهای مالحظه می 5گونه که در جدول است. همانبا سواری انجام شده

 است.درصد کاهش يافته 3/0برابر  1395نسبت به سال  1396استانی در سال درون
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جاشده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی هتعداد سفر و مسافران جاب -5جدول 

 ایمسافری جاده

 سال
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار سفر)تعداد سفر 

 سواری بوسمینی اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع

1390 1085 ۲66 ۲11 609 1۲536 6466 3661 ۲409 

1391 1۲38 3۷1 194 6۷۲ 14۷99 8836 3۲9۲ ۲6۷1 

139۲ 1۲88 3۷6 188 ۷۲4 1485۷ 86۲1 3۲13 30۲3 

1393 898 ۲00 164 534 9336 453۲ ۲695 ۲109 

1394 834 ۲0۲ 163 469 86۷4 4۲۲6 ۲595 1853 

1395 ۷69 195 160 414 8۲3۷ 4068 ۲550 16۲0 

1396 ۷6۷ 19۲ 159 41۷ ۷891 3۷88 ۲4۷۲ 163۲ 

 سهم )درصد(
 1396سال 

100 ۲5 ۷/۲0 4/54 100 48 3/31 ۷/۲0 

 1396سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

های کشور )و يا هزار نفر مسافر از استان فارس به ساير استان 3558، تعداد 1396در سال 

يافته است. در سال درصد کاهش 0/8برابر  ،1395 اند که نسبت به سالبالعکس(، مسافرت کرده

بوس درصد با مینی 9/۷استانی با اتوبوس، جا شده برونفران جابهدرصد مسا 8/88معادل  1396

 ۲06طی  1396استانی در سال جا شده بروناند. مسافران جابهجا شدهدرصد با سواری جابه 3/3و 

اند. از اين بوس و سواری جابجا شدههزار سفر توسط وسايل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی

بوس درصد( با مینی ۷/10هزار سفر ) ۲۲درصد( با اتوبوس،  8/۷4آن ) هزار سفر 154تعداد سفر، 

مالحظه  6گونه که در جدول است. هماندرصد( با سواری انجام شده 5/14هزار سفر ) 30و 

درصد  4/8برابر  1395نسبت به سال  1396شود، تعداد سفرهای برون استانی در سال می

 است.افزايش يافته
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استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی جاشده برونسفر و مسافران جابهتعداد  -6جدول 

 ایمسافری جاده

 سال
 (هزار نفر)جاشده تعداد مسافران جابه (هزار سفر)تعداد سفر 

 اتوبوس جمع سواری بوسمینی اتوبوس جمع
بومینی
 س

 سواری

1390 ۲14 151 6 5۷ 3954 363۷ 85 ۲3۲ 

1391 ۲04 141 ۷ 56 3۷68 3451 93 ۲۲3 

139۲ ۲13 15۲ 10 51 3881 351۲ 136 ۲33 

1393 ۲10 145 10 55 3903 354۷ 13۷ ۲18 

1394 ۲0۲ 145 1۲ 45 3۷40 3404 15۷ 180 

1395 190 146 10 34 358۷ 3314 139 134 

1396 ۲06 154 ۲۲ 30 3558 3161 ۲80 11۷ 
 سهم)درصد(

 1396سال 
100 8/۷4 ۷/10 5/14 100 8/88 9/۷ 3/3 

 1396 سال ،مأخذ: سالنامه آماری استان فارس 

 
برابر  1396است که در سال استانی حاکی از آنبررسی توزيع شهرستانی سفرهای درون و برون

استانی استان فارس به شهرستان شیراز اختصاص درصد از مجموع سفرهای درون و برون 1/55
گیرد. پس از اين شهرستان، داشته و از حیث اين شاخص در جايگاه نخست قرار می

 5/۲درصد( و المرد ) 4/3درصد(، جهرم ) 6/3درصد(، فیروزآباد ) 5/10های مرودشت )شهرستان
 های دوم تا پنجم قرار دارند.ترتیب در جايگاهدرصد(، از حیث شاخص مزبور، به

 1396ل دهد که در سااستانی نشان میهمچنین بررسی توزيع شهرستانی مسافران درون و برون
استانی استان فارس به شهرستان شیراز درصد از مجموع سفرهای درون و برون ۲/5۷برابر 

گیرد. پس از اين شهرستان، اختصاص داشته و از حیث اين شاخص در جايگاه نخست قرار می
درصد(،  3درصد( و جهرم ) ۲/3درصد(، داراب ) 1/4درصد(، المرد ) 8/۷های مرودشت )شهرستان
 .(۷های دوم تا پنجم قرار دارند )جدول ترتیب در جايگاهاخص مزبور، بهاز حیث ش
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استانی و شده و مسافر جابجا شده به تفكیک درون و برونتعداد سفر انجام –7جدول 
 1396شهرستان در سال 

 شهرستان
 استانیبرون درون استانی جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 3558189 ۲05681 ۷89146۲ ۷6۷0۲۲ 11449651 9۷۲۷03 کل استان

 ۷4999 3964 1۲5546 1649۲ ۲00545 ۲0456 آباده

 4560 114 ۷4۲۷4 8018 ۷8834 813۲ ارسنجان

 ۲۷۷0۲ 918 150۷49 15304 1۷8451 16۲۲۲ استهبان

 41053 1958 ۷0194 6۷54 111۲4۷ 8۷1۲ اقلید

 15841 ۷81 548۷0 3814 ۷0۷11 4595 بوانات

 4 1 31306 68۷۲ 31310 68۷3 پاسارگاد

 566۷۲ ۲600 ۲86965 30444 34363۷ 33044 جهرم

 - - - - - - خرامه*

 ۷9456 1956 ۲36۷1 1939 1031۲۷ 3895 خرم بید

 ۲61 9 ۷6۷۷ ۲494 ۷938 ۲503 خنج

 38445 166۷ 3۲۲۲68 18۲۷۷ 360۷13 19944 داراب

 - - - - - - رستم*

 ۲581 6۷ 45۲۷۷ ۲494 4۷858 ۲561 دشتزرين

 ۲۲360 ۷۲1 103955 11549 1۲6315 1۲۲۷0 سپیدان

 54۷ ۲۲ 94914 6060 95461 608۲ سروستان

 ۲40۲151 14۷۷41 4141340 388155 6543491 535896 شیراز

 369۲ ۲41 484۲6 5630 5۲118 58۷1 فراشبند

 ۲۲۷41 1081 ۲۲6160 18۷10 ۲48901 19۷91 فسا

33484۲ 34490 ۲36۷0۲ 34800 فیروزآباد  310 3۲18 

 68۲ ۲6 55851 11668 56533 11694 قیرو کارزين

 10۲۷۷۲ 3۷05 18131۲ 11883 ۲84084 15588 کازرون

 819 48 11510۲ 6405 1159۲1 6453 کوار

 39411 1810 103000 9344 14۲411 11154 گراش

 ۲0۲38 ۲094 140818 15895 161056 1۷989 الرستان
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 شهرستان
 استانیبرون درون استانی جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

189861 8814 468839 ۲454۲ المرد  15۷۲8 349853 

 8104۲ ۲801 816986 99138 8980۲8 101939 مرودشت

 81639 110۷1 89418 9۷16 1۷105۷ ۲0۷8۷ ممسنی

 3۷۲۲8 1۷50 30163 1466 6۷391 3۲16 مهر

 48۲۲۲ ۲49۷ 198۷50 1519۷ ۲469۷۲ 1۷694 ريزنی

 تان ممسنی منظور شده استشهرستان رستم در شهرس *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز و آمار
 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال 

 

استانی را به جا شده درون و برون، توزيع شهرستانی سفرهای انجام شده و مسافران جابه8جدول 
 دهد.ای نشان میتفکیک انواع وسايل نقلیه عمومی مسافری جاده

 

ده به تفكیک انواع وسایل نقلیه عمومی جاششده و مسافر جابهتعداد سفر انجام -8جدول 

 1396استانی( در سال درون استانی و برون) ایمسافری جاده

 شهرستان
 سواری بوسمینی اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 1۷484۷5 446959 ۲۷5۲351 180۲94 69488۲5 345450 11449651 9۷۲۷03 استان کل

 ۲9960 9۷50 6611۲ 4988 1044۷3 5۷18 ۲00545 ۲0456 آباده

 11996 300۲ 0 0 66838 5130 ۷8834 813۲ ارسنجان

 ۲0۷51 5589 40094 ۲446 11۷606 818۷ 1۷8451 16۲۲۲ استهبان

 6۷51 1894 343۲5 3143 ۷01۷1 36۷5 111۲4۷ 8۷1۲ اقلید

 1۲90 3۲3 9136 595 60۲85 36۷۷ ۷0۷11 4595 بوانات

 ۲6095 65۲4 5۲15 349 0 0 31310 68۷3 پاسارگاد

 46990 13953 8۲013 4911 ۲14634 14180 34363۷ 33044 جهرم

 - - - - - - - - خرامه*

 3081 ۷۷۲ 5050 341 94996 ۲۷8۲ 1031۲۷ 3895 خرم بید

 5۷56 ۲300 ۷81 11۲ 1401 91 ۷938 ۲503 خنج

 995 ۲5۷ 16۷659 101۷0 19۲059 951۷ 360۷13 19944 داراب

 - - - - - - - - رستم*

 0 0 105۷9 610 3۷۲۷9 1951 4۷858 ۲561 دشتزرين
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 شهرستان
 سواری بوسمینی اتوبوس جمع

 مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر مسافر سفر

 3۲8۲8 8433 4۷۲9۲ ۲69۲ 46195 1145 1۲6315 1۲۲۷0 سپیدان

 8۲66 ۲0۷3 35048 ۲6۲۷ 5۲14۷ 138۲ 95461 608۲ سروستان

 963161 ۲41۷35 1۲80۷۷۷ ۷348۲ 4۲99553 ۲۲06۷9 6543491 535896 شیراز

 1۲334 3104 184۷6 1۷00 ۲1308 106۷ 5۲118 58۷1 فراشبند

 ۲1844 560۷ 31۲۷۷ ۲1۷8 195۷80 1۲006 ۲48901 19۷91 فسا

 1035۲۲ ۲۷1۷0 89635 5۷89 43545 1841 ۲36۷0۲ 34800 فیروزآباد

 39144 104۷5 1۲804 984 4585 ۲35 56533 11694 قیرو کارزين

 1۲8۲۷ 3۲1۷ ۲4389 165۲ ۲46868 10۷19 ۲84084 15588 کازرون

 8 ۲ 115913 6451 0 0 1159۲1 6453 وارک

 1189۷ 30۷5 5۲10۷ 344۷ ۷840۷ 463۲ 14۲411 11154 گراش

 3۲0۷9 8۷۲6 3۷844 40۷3 91133 5190 161056 1۷989 الرستان

 1۷10 65۲ 14۷۷33 1۲۷96 319396 11094 468839 ۲454۲ المرد

 31531۷ ۷8۷13 ۲۲۲1۷0 141۲5 360541 9101 8980۲8 101939 مرودشت

 35303 8858 95584 10031 401۷0 1898 1۷105۷ ۲0۷8۷ ممسنی

 0 0 30864 186۲ 365۲۷ 1354 6۷391 3۲16 مهر

 45۷0 ۷55 894۷4 8۷40 15۲9۲8 8199 ۲469۷۲ 1۷694 ريزنی

 شهرستان رستم در شهرستان ممسنی منظور شده است *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز و آمار
 1396اری استان فارس، سال مأخذ: سالنامه آم

 
 

 جابجایی بار -5-2

تن بوده که   9030140، مجموع بار جابجا شده درون استانی در استان فارس برابر 1396در سال 

وزن بار  1396و  1395های است. در سالدرصد داشته ۷/4، افزايشی برابر 1395نسبت به سال 

، وزن بار 1395-96است. طی دوره استان بوده خارج شده از استان بیش از وزن بار وارد شده به

درصد و وزن بار واردشده به استان از رشدی معادل  3/16خارج شده از استان از رشدی معادل 

تن و  18660198وزن بار خارج شده از استان برابر  1396است. در سال درصد برخوردار بوده 6/۷

 .(9جدول )ست تن بوده ا 1۲866091وزن بار وارد شده به استان، 
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 واحد: تن   ای در استانجاشده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -9جدول 

 جابجايی درون استانی  سال
 استانیجابجايی برون

 ورودی خروجی

1380 509۲440 6۲۲4110 41۲981۲ 

1385 8۲96۷31 8991845 8۲60486 

1390 9۷6809۲ 1۲0513۲4 10044660 

139۲ 951۲69۷ 14199896 11036835 

1393 9۷۲۲089 14۲4۷5۷5 1۲094093 

1394 908۷160 14900535 116۲3155 

1395 86۲6۲04 1604۷۷61 11959666 

1396 9030141 18660198 1۲866091 

 درصد تغییرات
96-1395 

4/۷ 16/3 ۷/6 

 1396سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،

 

شهرستانی بار جابجا شده، شهرستان شیراز با دارا بودن سهم  ، ازنظر توزيع1396در سال 

درصد  1/55شده از استان و درصد از حجم بار خارج 3/۲0درصد از حجم بار درون استانی،  ۲/30

های يادشده را در بین از حجم بار واردشده به استان، بیشترين سهم از حیث شاخص

 .(10جدول )های استان به خود اختصاص داده است شهرستان
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ای در استان در سال  جاشده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -10جدول 

 واحد: تن   1396

 جابجايی درون استانی شهرستان و سال
 استانیجابجايی برون

 ورودی خروجی

 1۲866091 18660198 9030141 کل استان

 56۲144 3010413 4155۲۲ آباده

 5۲۷00 49۲638 10۷500 جانارسن

 ۷4899 136651 19۷351 استهبان

 196564 181165 144439 اقلید

 58543 185388 3۷450 بوانات

 533۲4 ۲98456 ۲9۷۷9 پاسارگاد

 489454 30۲684 94469 جهرم

 - - - *خرامه

 8685۲ 651098 ۲99898 خرم بید

 38354 33365 ۲1553 خنج

 3163۲3 5۲51۲6 ۷۲3084 داراب

 10345 94981 36834 رستم

 ۲9۷95 ۲585۲ ۲۷۲61 دشتزرين

 ۲05۷8۲ 4314۷4 158840 سپیدان

 69354 116504 6066۲ سروستان

 ۷09۲436 3۷94591 ۲۷۲9406 شیراز

 4198۷ 16۷943 5۲۲13 فراشبند

 ۲1۷۷۷0 ۲408۷4 1419۲4 فسا

 155۷56 ۷۷10۷۷ 905۲۲3 فیروزآباد

9۲949 ۲95۲۷3 4۲59۷3 قیرو کارزين  

 53۲183 ۷35393 ۲13369 کازرون

 ۲8۲۲۷3 1310059 59۲186 کوار

 81858 3680 3194 گراش
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ای در استان در سال  جاشده توسط وسایل نقلیه باری عمومی جادهوزن بار جابه -10جدول 

 واحد: تن   1396

 جابجايی درون استانی شهرستان و سال
 استانیجابجايی برون

 ورودی خروجی

 4163۲6 ۲0950۲ 1۲6808 الرستان

 4۲1845 ۷۷8691 35۷153 المرد

 694۷۷9 ۲۷56۲34 66۲831 مرودشت

 18۷049 154۲5۲ 5055۲ ممسنی

 319۷8 55۲36 ۲9۲۷5 مهر

 415489 880۷86 335601 ريزنی

 0 ۲081۲ 49۷91 ساير

 *آمار شهرستان خرامه در شهرستان شیراز منظور شده است 

 1396سال  مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 

 

 ونقل هواییحمل -6

 پروازهای داخلی -6-1

های هواپیمايی داخلی در پروازهای نفر مسافر توسط شرکت 314۷996، جمعاً 1396در سال 

درصد  5/۲برابر  1395اند که نسبت به سال ستان جابجا شدههای اداخلی از طريق فرودگاه

تعداد پروازها )ورودی و خروجی( در پروازهای داخلی  1396يافته است. همچنین در سال افزايش

دهد. وزن بار درصد افزايش نشان می 8/6برابر  1395پرواز بوده که نسبت به سال  31۲03برابر 

با کاهشی برابر  1395تن در سال  ۲4438زهای داخلی از حمل شده )ورودی و خروجی( در پروا

 (. 11رسیده است )جدول  1396تن در سال  ۲41۲1درصد به  3/1
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 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلی-11جدول 

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1391 109۲4 109۲8 1015091 1015۲۷9 818۲ 8881 

139۲ 109۷5 109۷9 993681 1001۷18 ۷934 8306 

1393 10550 10548 1049154 1034196 8511 8009 

1394 1۲15۷ 1۲168 118۲404 1156550 9۲90 8۲۲4 

1395 14606 1460۷ 1555۲1۲ 1515414 1۲۷95 11643 

1396 15569 15634 16054۷۲ 154۲5۲4 130۲6 11095 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 المللی )به استثنای حجاج(پروازهای بین-6-2

های استان به ساير نفر مسافر )بدون احتساب حجاج(، از فرودگاه 434490، جمعاً 1396در سال 

سبت به اند که نکشورها مسافرت کرده و يا بالعکس از ساير کشورها به استان مسافرت نموده

تعداد پروازها )ورودی  1396دهد. همچنین در سال درصد افزايش نشان می ۷/5برابر  1395سال 

پرواز بوده که نسبت به سال  3460المللی )به استثنای حجاج( برابر و خروجی( در پروازهای بین

دهد. وزن بار حمل شده )ورودی و خروجی( در درصد افزايش نشان می 3/3برابر  1395

درصد به  6با افزايشی برابر  1395تن در سال  833۷المللی )به استثنای حجاج( از ازهای بینپرو

 (.1۲رسیده است )جدول  1396تن در سال  8836

 استثنای حجاج(المللی )بهتعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای بین-12جدول 

 سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1391 ۲۲10 ۲۲1۲ 188890 196۲۷6 4۲46 4451 

139۲ ۲308 ۲309 ۲05431 ۲104۲۲ 45۷۷ 46۷۲ 

1393 ۲۷43 ۲۷45 ۲50393 ۲5۲854 5538 53۲3 

1394 ۲0۷3 ۲068 ۲۲9۷13 ۲۲3631 4658 4331 

1395 16۷6 16۷۲ ۲0546۷ ۲055۷۷ 4۲9۷ 4040 

1396 1۷61 1699 ۲16613 ۲1۷8۷۷ 458۲ 4۲54 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  
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 المللی )حجاج(پروازهای بین-6-3

قصد زيارت خانه خدا )حج های استان بهنفر مسافر )حجاج( از فرودگاه ۷۲۲0، جمعاً 1396در سال 

به دلیل  1395اند. گفتنی است که در سال تمتع( مسافرت کرده و يا بالعکس از سفر حج برگشته

قطع روابط سیاسی ايران و عربستان سعودی در نتیجه بروز حادثه منا، حجاج ايران در مراسم حج 

 56المللی )حجاج( برابر تعداد پروازها در پروازهای بین 1396اند. همچنین در سال شرکت نکرده

 (.13است )جدول تن بوده ۲10پرواز و وزن بار )ورودی و خروجی( برابر 

 
 

 تعداد پرواز و تعداد مسافر و بار حمل شده حج تمتع-13دول ج 

 تعداد پرواز سال
 تن(بار )وزن  تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی

1391 18 40۷1 40۷1 18۷ 6۲ 

139۲ 18 3319 3۲96 161 49 

1393 18 3949 3884 191 138 

1394 ۲۲ ۲93۲ 3668 119 63 

1395 0 0 0 0 0 

1396 56 3693 35۲۷ 148 6۲ 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، سال  

 

 

 

 



 پست و مخابرات                                                                                                                     235

 

 تپست و مخـابرا
های مهمی از عنوان بخشاند. پست و مخابرات بهعصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده

دارند و های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عهدهارتباطات نقشی اساسی در تسهیل فعالیت

کارگیری اين های اخیر بهروند. در سالتصادی و اجتماعی کشورها به شمار میزيربنای توسعه اق

های هزينه کاهش دو مقوله در تسهیل روابط انسانی روندی رو به رشد و فزاينده داشته است.

محیطی، برخی از پیامدهای مثبت های زيستمبادالتی، کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی

 ارتباطی است. استفاده از اين دو وسیله

استان فارس در چند سال اخیر همگام با کشور در راستای ارائه خدمات سريع، کارا و استفاده 

 های اساسی برداشته است.های جديد در اين دو بخش، گامآوریاز فن

 

 پسـت -1

 رسانی پستیمـراکز خدمات -1-1

ارائه خدمات پستی مشغول  اداره کل و يا اداره در استان فارس به ۲9، تعداد 1396در سال 

، تعداد دفاتر پستی شهری 1396، تغییری نداشته است. در سال 1395اند که نسبت به سال بوده

دهد. تعداد درصد افزايش نشان می ۷/۷برابر  1395واحد بوده که نسبت به سال  14در استان، 

استان فاقد چنین  1396 واحد بوده که در سال 1برابر  1395دفاتر پستی روستايی استان در سال 

 است.دفاتر پستی بوده

واحد بوده که نسبت به سال  514برابر  1396همچنین تعداد دفاتر پیشخوان استان در سال  

های پستی استان ، تعداد نمايندگی1396 دهد. در سالدرصد افزايش نشان می ۲/۲برابر  1395

درصد کاهش داشته است. همچنین در  6/81معادل  1395واحد بوده که نسبت به سال  9برابر 

واحد بوده که  403و  ۲60های پستی شهری و روستايی به ترتیب ، تعداد صندوق1396سال 

، تعداد دفاتر پست و مخابرات روستايی 1396، تغییری نداشته اند. در سال 1395نسبت به سال 
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(ICT برابر )رصد داشته است د 6/0کاهشی برابر  1395واحد بوده که نسبت به سال  53۷

 (.1)جدول 

 

 برداریتعداد واحدهای پستی مورد بهره-1جدول  

 شرح

 سال 
 1396سال  1395سال 

 درصد تغییرات 

96-1395 

 0 ۲9 ۲9 اداره کل و اداره

 دفتر پست
 ۷/۷ 14 13 شهری

 - 0 1 روستايی

 ۲/۲ 514 503 دفتر پیشخوان دولت

 -6/81 9 49 نمايندگی پستی

 صندوق پستی
 0 ۲60 ۲60 ریشه

 0 403 403 روستايی

 -540 53۷ 6/0 (ICTروستايی )دفتر پست و مخابرات 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 جاشده توسط اداره پست استانانواع مرسوالت پستی جابه -1-2

ها، مطبوعات، جاشده در استان که شامل نامه، تعداد کل مرسوالت پستی جابه1396در سال 

، کاهشی معادل 1395مرسوله بوده که نسبت به سال  9990۲۷1باشد برابر ها و امانات میبسته

 است.درصد داشته 3/۷

مرسوله بوده  84661۷۲، تعداد مرسوالت پستی صادرشده درون استانی معادل 1396در سال 

رسوالت ، تعداد م1396درصد داشته است. در سال  4/10، کاهشی برابر 1395که نسبت به سال 

مرسوله بوده که نسبت به سال قبل، افزايشی  148331۲ استانی معادلپستی صادرشده برون

، تعداد مرسوالت پستی صادرشده به مقصد خارج 1396درصد داشته است. در سال  6/15معادل 

درصد داشته است  6/۲مرسوله بوده که نسبت به سال قبل، کاهشی برابر  40۷8۷از کشور برابر 

 (.۲)جدول 
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 تعداد انواع مرسوالت پستی جابجا شده توسط اداره پست استان فارس -2جدول 

 1396سال  1395سال  انواع مرسوالت
 درصد تغییرات

96-1395 

 -4/10 84661۷۲ 9453154 مرسوالت پستی صادرشده درون استانی

 6/15 148331۲ 1۲83036 استانیمرسوالت پستی صادرشده برون

 -6/۲ 40۷8۷ 4186۷ ده به مقصد خارج از کشورمرسوالت پستی صادرش

 -3/۷ 9990۲۷1 10۷۷805۷ جمع

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  

 

 مخـابرات -2

 های ثابتتلفن -2-1

شماره بوده که  1951۷۲8های ثابت منصوبه در استان فارس معادل ، تعداد تلفن1396در سال 

های ثابت درصد داشته است. همچنین تعداد تلفن 5/1، افزايشی برابر 1395نسبت به سال 

 15664۷۷درصد به  1/1برابر  با افزايشی 1395شماره در سال  1549۲۲0مشغول بکار استان از 

 تغییريافته است. 1396شماره در سال 

درصد محاسبه گرديده که میزان اين  9/31، ضريب نفوذ تلفن ثابت برابر 1396در سال 

است. ضريب نفوذ تلفن، سهم برخورداری جمعیت ، بدون تغییر مانده1395شاخص نسبت به سال 

 (.3دهد )جدول يک جامعه را از تلفن نشان می

 

 وضعیت ارتباطات تلفن ثابت استان -3جدول 

 سال
 شرح  

 1396سال  1395سال 
 درصد تغییرات 

 96-1395 
 5/1 1951۷۲8 19۲3655 تلفن ثابت منصوبه

 1/1 15664۷۷ 1549۲۲0 تلفن ثابت مشغول بکار
 -1/0 9/31 9/31 ضريب نفوذ تلفن ثابت

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  
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 وضعیت ارتباطات سیار استان -2-2

 5639۷69به  1395شماره در سال  5551903های همراه مشغول به کار استان از تعداد تلفن

 6/1برابر  1395-96موردبحث طی دوره يافته است. نرخ رشد متغیر افزايش 1396شماره در سال 

درصد بوده است. بديهی است هر چه ضريب پوشش مخابراتی باالتر باشد، گردش اطالعات 

کند. ضريب نفوذ تر بوده و روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه انسانی را شتابان میسريع

يافته است. افزايش 1396درصد در سال  9/114به  1395درصد در سال  4/114تلفن همراه از 

 (.4اند )جدول ، کلیه شهرهای موجود استان تحت پوشش تلفن همراه بوده1396در سال 

 

 وضعیت ارتباطات سیار استان -4جدول 

 سال

 شرح
 1396سال  1395سال 

 درصد تغییرات

96-1395 

 6/1 5639۷69 5551903 تعداد تلفن همراه مشغول به کار

 4/0 9/114 4/114 (ددرص)ضريب نفوذ تلفن همراه 

تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن 

 همراه
10۲ 10۲ 0 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی -2-3

روستا بوده که  3415، تعداد نقاط روستايی دارای ارتباط تلفنی در استان برابر 1396در سال 

 (.5درصد برخوردار بوده است )جدول  1/0از رشدی معادل  1395نسبت به سال 

 

 نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی در استان -5جدول 

 سال

 شرح
 1396سال  1395سال 

 درصد تغییرات

96-1395 

 1/0 3415 341۲ تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 اینترنت پرسرعت-2-4

خط بوده که  6۲3۲۲۷خطوط اينترنت پرسرعت مشغول به کار استان معادل  تعداد 1396در سال 

 ۷/69معادل  1396درصد برخوردار بوده است. در سال  5/3از رشدی برابر  1395نسبت به سال 

 (.6درصد آن تجاری بوده است )جدول  3/30درصد خطوط اينترنت پرسرعت استان خانگی و 

 

 ت مشغول به کار استانتعداد خطوط اینترنت پرسرع -6جدول 

 شرح
 سال

 تعداد خطوط اينترنت پرسرعت

 تجاری خانگی جمع

 ۲04۷86 39۷115 601901 1395سال 
 188996 434۲31 6۲3۲۲۷ 1396سال 

 -۷/۷ 3/9 5/3 1395-96درصد تغییرات 
 1396مأخذ: سالنامه آماری استان فارس،  
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 آب

 زیرزمینی منابع آب -1

چاه حلقه  8۲83۲شامل  ، 86954استان برابر  زيرزمینی هایآبمجموع منابع ، 1396در سال 

 1/8که نسبت به سال قبل  چشمه بودهدهنه  ۲330قنات و رشته  1۷9۲عمیق و نیمه عمیق، 

بت به نس میلیون مترمکعب بوده که 804۲ است. مقدار تخلیه ساالنه منابع آب يافتهد کاهشدرص

 (.1يافته است )جدول درصد افزايش 0/1سال قبل 

 میلیون مترمكعب 1391-96ها: های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آنمنابع آب -1جدول 

 سال
 چاه نیمه عمیق چاه عمیق جمع

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد نهتخلیه ساال تعداد

1391 88۲1۲ ۷9۷۷ 310۲0 4056 53۲05 ۲48۲ 

139۲ 88۲1۲ ۷983 310۲0 4058 53۲05 ۲48۲ 

1393 8841۷ ۷998 31135 4066 533۲۲ ۲489 

1394 88483 800۲ 31164 406۷ 53363 ۲49۲ 

1395 88599 8030 ۲۷6۷5 38۲3 5680۲ ۲۷44 

1396 86954 804۲ ۲۷۲3۲ 38۲3 55600 ۲۷43 

 

 میلیون مترمكعب های زیرزمینی و ...منابع آب-1ادامه جدول 

 سال
 چشمه قنات

 تخلیه ساالنه تعداد تخلیه ساالنه تعداد

1391 1۷54 401 ۲۲33 1038 

139۲ 1۷54 403 ۲۲33 1040 

1393 1۷34 403 ۲۲۲6 1040 

1394 1۷30 403 ۲۲۲6 1040 

1395 1۷9۲ 401 ۲330 106۲ 

1396 1۷9۲ 413 ۲330 1063 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، سطح آب زيرزمینی استان به شدت دچار افت 

، میانگین افت سطح آب زيرزمینی، 1386 شهريور تا 1383شده است. به طوريکه از شهريور 

متر رسیده که  9۷/0به  1396تا شهريور  1386ريور متر بوده است. اين رقم از شه 8۷/0ساالنه 

در کنار کاهش ذخاير آب زيرزمینی،  افزايش سرعت افت آب زيرزمینی می باشد. دهندهنشان

افزايش شوری و کاهش کیفیت آب زيرزمینی نیز رخ داده که در نهايت موجب ممنوعیت توسعه 

های مجاز از آب های زير زمینی  همچنین برداشتدشت استان شده است.  99بهره برداری در 

درصدی بخش   3/14درصدی بخش کشاورزی،88/۲۲ دهنده سهمنشان، 1396استان در سال 

 (.۲شرب بوده است )جدول بخش درصدی  8/64صنعت و 
 

 1396ای مجاز از آب های زیر زمینی: وضعیت برداشت ه -2جدول 

 درصد(سهم ) میلیون متر مکعب(حجم ) بخش

 88/۲۲ 6881/6 کشاورزی

 صنعتی

 ۲0/4 دامداری

 0/5 بسته بندی و مظروف 3/14

 ۲۲4/9 ساير

 شرب
 ۲46/9 شهری

8/64 
 4۲6/5 روستايی

 100 ۷800/8 جمع

 فارس مأخذ: شرکت آب منطقه ای استان  

 

 منابع آب سطحی -2

استان  شمال دائمی های رودخانه آبدهی بر اساس گزارش شرکت آب منطقه ای استان، میانگین

 کر جمال بیگ و ايستگاه درمحل شیرين و سفید، شور دهکده ايستگاه محل در سفید )رودخانه

بندبهمن(  محل ايستگاه در آغاج قره رودخانه(استان خان(، مرکز پل و چمريز ايستگاه محل در

 10 خشکسالی دوره میانگین به نسبت 1395-96 آبی سال استان در غرب از هايی و قسمت

 آبدهی میانگین .است يافته کاهش آماری دوره مدت بلند به میانگین نسبت و اخیر ساله

 خفر(، جنوب آباد علی ايستگاه محل در قره آغاج استان )رودخانه مرکز دائمی های رودخانه
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رودخانه  و چیت چم ايستگاه محل در دالکی فارس )رودخانه غرب های قسمت استان و ساير

 دوره میانگین به نسبت جاری آبی سال نرگسی( در تنگ شیب ايستگاه محل جره در اعظم

 .است يافته کاهش آماری دوره مدت بلند میانگین به نسبت و افزايش اخیر ساله 10خشکسالی 

 جاری آبی سال در )قلعه درب ايستگاه محل در رودبال رودخانه(استان  شرق در آبدهی میانگین

 آماری دوره مدت بلند میانگین به نسبت و اخیر ساله 10 خشکسالی دوره میانگین به نسبت

آبی ياد شده  سال در استان شرق و جنوب های رودخانه آبدهی است. افزايش يافته افزايش

فارسی، تنگاب و  سلمان سدهای آب ذخیره حجم افزايش سبب گذشته آبی سال به نسبت

 دارای ستانا سدهای مفید حجم درصد 35 حاضر حال در که ای گونه به رودبال شده است

 کلی است. به طور بوده درصد 8 قبل آبی سال مشابه در مدت عدد اين که است آبی ذخیره

 آبدهی کاهش حاصل نیز اخیر های سال در غرب استان و مرکز شمال، های تاالب خشکیدگی

 های تاالب تمام تقريبا ای که گونه به است اخیر ساله 10 خشکسالی دوره در ها رودخانه

 اند. خشکیده استان غرب و مرکز شمال،

 

 

 تأسیسات آب -3

مین آب أظرفیت ت مکعب ومتر 86۷00 استان آب حجم مخازن تصفیه، 1396در سال 

درصد کاهش و  ۲به ترتیب  مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل 410001000 هاخانهتصفیه

نی در سال افزايش يافته است. همچنین، حجم آب منابع سطحی و منابع زيرزمی درصد 6/4

 (.3يافته است )جدول درصد افزايش 0/1و  ۲/۷نسبت به سال قبل به ترتیب  1396
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 مترمكعب 1391-96های استان: خانهتصفیه آب در تصفیه -3جدول 

 سال
 حجم آب خام

 ظرفیت تأمین حجم مخازن
 منابع زيرزمینی منابع سطحی

1391 5۷963399 ۲15845511 ۷88450 3۷8۲80۷9۲ 

139۲ 5۷96۲880 ۲3345۷9۲5 81۲000 391366849 

1393 61600000 ۲44۷06000 854000 389۲94000 

1394 63988000 ۲49006000 865000 36۷444000 

1395 63۷10000 ۲55699000 885000 385351000 

1396 65463000 ۲56118000 86۷000 410001000 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 صنعت 
 صنعتی استان هایشاخص -1

 1395نفر کارکن و بیشتر، در سال  10های صنعتی بر اساس نتايج آخرين آمارگیری از کارگاه

کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در استان وجود داشته که نسبت به سال قبل،  1191تعداد 

تی ده نفر کارکن و های صنعيافته است. همچنین، تعداد شاغالن کل کارگاهدرصد کاهش 6/4

و  1جداول ) استيافته کاهش درصد  04/0نفر بوده که نسبت به سال قبل،  59090بیشتر، 

نفر کارکن و بیشتر  10های صنعتی (.الزم به ذکر است به دلیل بهنگام سازی فهرست کارگاه۲

متفاوت  نسبت به آمار منتشر شده 1394های صنعتی در سال براساس منابع اداری، آمار کارگاه

 به قبل را ندارد. 1393های است و اطالعات موجود قابلیت مقايسه با آمار منتشر شده در سال

 

 

های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1395 , 1394مدیریت: 

 جمع سال و فعالیت
 نحوه مديريت

 خصوصی عمومی

1394 1273 5 1268 

1395 1191 17 1174 

 31۲ ۲ 314 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 0 0 0 تولید منسوجات

 0 0 0 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 و مواد حصیری
۷ 0 ۷ 

 0 0 0 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 0 0 0 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 98 1 99 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
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های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و نحوه تعداد کارگاه – 1جدول 

 1395 , 1394مدیریت: 

 جمع سال و فعالیت
 نحوه مديريت

 خصوصی عمومی

 3۲۷ 13 340 تولید ساير محصوالت کانی غیرفلزی

 0 0 0 تولید فلزات اساسی

 95 0 95 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابريکی به

 4۲ 0 4۲ بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 های برقیآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 0 0 0 ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 0 0 0 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی

 0 0 0 نقلیه موتوری تريلر و نیم تريلر تولید وسايل

 0 0 0 بندی نشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 ۲80 1 ۲81 هاساير فعالیت

 1396سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:                   
 
 

 

و  های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب طبقات کارکنتعداد شاغالن کارگاه -2جدول 

 1395نوع فعالیت: 

 نفر 10-49 جمع سال و فعالیت
99-50 

 نفر
و  نفر 100

 بیشتر

1395 59090 19043 7915 32132 
 9513 314۷ 5040 1۷۷00 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 0 0 0 0 تولید منسوجات

 0 0 0 0 دن پوست خزدارتولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کر

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زين و يراق و 
 تولید کفش

0 0 0 0 

غیر مبلمان( و ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 ساخت کاال از نی و مواد حصیری

130 130 0 0 

 0 0 0 0 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی



 251                        صنعت                                                                                                             

و  های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب طبقات کارکنتعداد شاغالن کارگاه -2جدول 

 1395نوع فعالیت: 

 نفر 10-49 جمع سال و فعالیت
99-50 

 نفر
و  نفر 100

 بیشتر

 0 0 ۲68 ۲68 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

های های نفت و سوختصنايع تولید زغال کک، پااليشگاه
 ایهسته

0 0 0 0 

 0 0 0 0 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 316۷ 640 18۲3 5630 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 4933 543 5418 10894 تولید ساير محصوالت کانی غیرفلزی

 0 0 0 0 تولید فلزات اساسی

 159۷ 63۷ 1606 3840 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابريکی به

 1۷۷6 6۲0 465 ۲861 بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 0 0 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 0 0 0 0 های برقیآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 0 0 0 0 ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

های تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت
 مچی انواع ديگر ساعت

0 0 0 0 

 0 0 0 0 تولید وسايل نقلیه موتوری تريلر و نیم تريلر

 0 0 0 0 ونقلوسايل حمل تولید ساير

 0 0 0 0 بندی نشده در جای ديگرو مصنوعات طبقهتولید مبلمان 

 11146 ۲3۲8 4393 1۷۷6۷ ساير فعالیت ها

 1396سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:

 

 

 ،استانهای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر گذاری کارگاهافزوده و سرمايه، ارزش1395در سال 

 (.4 و 3میلیون ريال بوده است )جداول ۲9801680و  4651361
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-95های صنعتی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: افزوده فعالیت کارگاهارزش -3جدول 
 میلیون ریال                                                                                                           1390

 و بیشتر نفر 100 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع سال و فعالیت

1390 18339۷61 19193۷9 ۲85۲8۲۷ 1356۷555 

1391 3366993۷ 340595۷ 383666۷ ۲64۲۷313 

139۲ 36398594 3۲45808 44۲3933 ۲8۷۲8854 

1393 3945۲۷06 3۲۷۲433 588۲856 30۲9۷41۷ 

1394 384۷9408 6649634 ۷04۷050 ۲4۷8۲۷۲4 

1395 46513601 ۷400018 401018۷ 35103396 

 1396سالنامه آماری استان، سال مأخذ: 

 
های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برحسب نوع فعالیت و گذاری کارگاهسرمایه -4جدول 

 میلیون ریال                                                                            1390-95طبقات کارکن: 

 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع سال و فعالیت
و  نفر 100

 بیشتر

1390 16403۲۲ 381814 5388۲ 1۲046۲6 

1391 ۲0۲1859 341099 161388 15193۷۲ 

139۲ 34549۲9 6۷۲699 61333۲ ۲168899 

1393 3911۷03 65510۲ ۷5۲090 ۲50451۲ 

1394 619848۲ 95536۲ 961338 4۲81۷81 

1395 ۲9801680 961398 53۲066 ۲8308۲16 

 1396ن، سال مأخذ: سالنامه آماری استا

 

 جایگاه صنایع استان فارس در کشور -2
 

دهد که می نشان 1394های مهم صنعتی استان در مقايسه با کشور در سال مقايسه شاخص

درصد )رتبه  8/3های صنعتی کشور های صنعتی استان از کل کارگاهنسبت تعداد کل کارگاه

زدهم کشور(، نسبت میزان درصد )رتبه دوا ۲/3يازدهم کشور(، نسبت تعداد شاغالن 

درصد )رتبه دوازدهم  6/۲های صنعتی افزوده فعالیتدرصد و نسبت ارزش 3/4گذاری سرمايه

 (. 5کشور( بوده است )جدول 
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 درصد   سهم شاخص های صنعتی استان در کشور -5جدول 

 سرمايه گذاری ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد کارگاه 

139۲ 9/3 1/3 1/3 1/3 

 - 10 11 9 ه استانرتب

1393 5/3 0/3 0/3 ۷/۲ 

 - 1۲ 11 13 رتبه استان

1394 8/3 ۲/3 6/۲ 3/4 

 - 1۲ 1۲ 11 رتبه استان

 1394و نتايج آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور،  1395سالنامه آماری استان، سال مأخذ:  

 

 مجوزهای صنعتی -3

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تعداد جواز تأسیس صادر شده توسط  ،1396در سال 

 هایپروانهعداد ت درصد افزايش يافته است.30/1فقره بوده که نسبت به سال قبل  1630

که نسبت به فقره بوده  ۲۲۲توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صادره  برداریبهره

صادره  برداریبهره یهاپروانه بر اساسمیزان اشتغال  يافته است.درصد کاهش۲/1۷سال قبل، 

است.  کاهش چشمگیری داشته بوده که نسبت به سال قبل،نفر  3368 ، برابر1395در سال 

میلیون ريال  10951998 ،صادره برداریبهره هایپروانه بر اساس گذاریسرمايهمیزان همچنین 

 .(9تا  6ول اجديافته است )درصد افزايش 35که نسبت به سال قبل، حدود  شدهگزارش

 

تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای  -6جدول 

  1392-96های صنعتی برحسب نوع فعالیت: ایجاد کارگاه

 

 1396 1395 1394 1393 139۲ فعالیت

 1630 1۲46 1199 1815 1868 جمع

 166 138 141 ۲10 ۲00 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 0 0 0 0 ۲ سیگار-تون و تنباکوتولید محصوالت از تو

 35 ۲۷ ۲6 19 16 تولید منسوجات

 39 ۲3 ۲5 16 30 تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 ۷ 8 ۲ 4 ۲دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زين و يراق و تولید 

 )فقره(

 



 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سال                                                             254

 

 

تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای  -6جدول 

  1392-96های صنعتی برحسب نوع فعالیت: ایجاد کارگاه

 

 1396 1395 1394 1393 139۲ فعالیت

 کفش

غیر مبلمان( و ساخت ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 نی و مواد حصیری کاال از

۲8 3۲ 
۲4 ۲9 35 

 63 45 4۷ 45 69 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 ۲ ۲ 1 1 1 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 10 ۷ 4 13 18 ایهای هستههای نفت و سوختصنايع تولید زغال کک پااليشگاه

 115 ۷۷ 64 9۷ 139 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 ۲۷4 1۷8 1۷1 ۲61 ۲60 محصوالت الستیکی و پالستیکیتولید 

 34۷ ۲68 ۲۲4 509 534 تولید ساير محصوالت کانی غیرفلزی

 ۲4 15 ۲0 1۷ 31 تولید فلزات اساسی

 11۷ 101 1۲0 131 1۲8 آالت تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابريکی به

 101 83 61 ۷5 8۲ ديگربندی نشده درجای آالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 4 3 3 1 ۲ آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

بندی های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین
 نشده در جای ديگر

30 ۲6 
15 ۲۷ ۲5 

 4 8 4 5 6 ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 33 ۲3 18 18 15 های مچیزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتتولید ابزار پزشکی و اب

 1۷ ۲1 ۲9 31 ۲0 تولید وسايل نقلیه موتوری تريلر و نیم تريلر

 10 ۷ ۷ 11 4 ونقلتولید وسايل حمل

 68 48 49 64 5۷ بندی نشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 5 0 1 0 0 استخراج کانه های فلزی

 45 ۲6 3۲ 0 43 اير معادناستخراج س

 3۷ 39 49 56 35 بازيافت

 0 6 4 6 6 تولید انرژی

 0 0 3 0 0 کشاورزی، شکار و فعالیت های وابسته

 0 1 1 15 18 آژانس های مسافرتی

 4۷ 36 54 15۲ 1۲۲ ساير خدمات مهندسی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

 )فقره(
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ری صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برداهای بهرهتعداد پروانه -7جدول 

 )فقره(  1392-96های صنعتی برحسب نوع فعالیت: برای ایجاد کارگاه

 1395 1394 1393 139۲ فعالیت
1396 

 ۲۲۲ ۲68 ۲66 ۲48 184 جمع

 34 53 51 41 ۲5 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 0 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۲ ۷ 3 0 1 ولید منسوجاتت

 0 5 0 0 ۲ تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

دباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زين و يراق و تولید 
 کفش

0 0 0 1 
0 

غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی و مواد ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 حصیری

10 4 3 ۲ 3 

 5 3 ۷ 4 5 محصوالت کاغذی تولید کاغذ و

 ۲ 0 1 1 0 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ایهای هستههای نفت و سوختصنايع تولید زغال کک پااليشگاه

 ۲1 ۲۷ ۲3 16 1۷ صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 35 51 43 53 3۷ تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 3۲ 45 40 48 39 حصوالت کانی غیرفلزیتولید ساير م

 3 0 3 ۲ 1 تولید فلزات اساسی

 ۲5 19 ۲۲ 16 9 آالت تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابريکی به

 1۲ ۷ 14 10 ۷ بندی نشده درجای ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 1 0 0 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین
بندی نشده در های برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهید ماشینتول

 جای ديگر
0 ۷ 3 5 

3 

 1 4 0 1 0 ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 3 6 16 6 3 های مچیتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 3 5 1 0 ۲ نیم تريلرتولید وسايل نقلیه موتوری تريلر و 

 3 ۲ 1 0 0 ونقلتولید وسايل حمل

 ۷ 6 8 8 8 بندی نشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 1 ۲ ۲ ۲ 3 بازيافت

 ۷ ۷ 5 6 3 استخراج ساير معادن

 0 ۲ 1 1 3 تولید انرژی

 0 0 1 5 1 آژانس های مسافرتی
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 1395 1394 1393 139۲ فعالیت
1396 

 0 0 0 0 ۲ کامپیوتر

 1۷ ۷ 16 15 ۷ ساير خدمات مهندسی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال        

 

 

برداری صادرشده توسط های بهرههای صنعتی بر اساس پروانهمیزان اشتغال کارگاه-8جدول 

 1392-96سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 
 نفر واحد:

 1396 1395 1394 1393 139۲ فعالیت

 3368 416۷ 1۷۲00 33۲۲ 3451 جمع

 361 548 ۲8۷5 ۷69 ۲10 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی

 0 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۲3 5۷4 369 0 5 تولید منسوجات

 0 108 490 0 ۲۲ تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

 0 9 18 0 0 شدباغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زين و يراق و تولید کف
غیر مبلمان( و ساخت کاال از نی ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب

 1۲ ۲13 38 ۷5 و مواد حصیری
۲8 

 1۲۲ 18 663 ۲5 99 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 16 0 10 10 0 شدههای ضبطانتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 11 6 53 0 60 ایی هستههاهای نفت و سوختصنايع تولید زغال کک پااليشگاه

 1059 118 ۷99 1۷۲ 138 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی

 ۲89 610 ۲008 344 50۲ تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 349 1۲۲۷ 3۲93 ۷35 1135 تولید ساير محصوالت کانی غیرفلزی

 ۷6 0 390 8 ۷50 تولید فلزات اساسی

 536 131 1415 ۲۲0 94 آالت و تجهیزاتجز ماشینتولید محصوالت فلزی فابريکی به

 131 61 ۷۷4 36۲ 50 بندی نشده در جای ديگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 9 0 18 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 ۲5 65 ۲۲4 84 0 بندی نشدههای برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 ۲8 108 604 ۲۲ 0 ها و وسايل ارتباطیتولید راديو و تلويزيون و دستگاه

 3۷ 68 ۲41 91 4۲ های مچیتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 30 ۲49 35۲ 0 11 تولید وسايل نقلیه موتوری تريلر و نیم تريلر

 18 38 100 0 0 ونقلتولید وسايل حمل

 ۷9 83 5۲۷ 69 ۷۷ بندی نشده در جای ديگرو مصنوعات طبقهتولید مبلمان 
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 1396 1395 1394 1393 139۲ فعالیت

 0 8 516 ۲۲ 30 بازيافت

 0 0 ۲0 0 0 استخراج کانه های فلزی

 45 ۷5 5۲8 ۷0 ۲0 استخراج ساير معادن

 0 ۲4 49 9 10 تولید انرژی

 0 0 34 0 0 کشاورزی، شکار

 0 0 ۲8 43 ۷6 آژانس های مسافرتی

 96 ۲۷ 589 ۲۲9 45 ساير خدمات مهندسی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 

برداری صادره های بهرههای صنعتی بر اساس پروانهگذاری کارگاهمیزان سرمایه -9جدول 

 1392-96شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت: 
 میلیون ریال

 1396 1395 1394 1393 139۲ فعالیت
 10951998 81183۲8 48۲0۲049 484۷454 10۲16۲1۷ جمع

 5۷339۲ 1۲5۲481 33648۲0 4۷54۷6 5۷0۷99 صنايع مواد غذايی و آشامیدنی
 0 0 0 0 0 سیگار-تولید محصوالت از توتون و تنباکو

 ۲0۲6۷ 163500 ۲6۷160 0 1655 تولید منسوجات
 0 ۲48۷8 181800 0 398۷ تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

اغی و عمل آوردن چرم ساخت کیف چمدان زين و يراق و دب
 تولید کفش

0 0 1۲100 603 
0 

غیر مبلمان( و ) پنبهتولید چوب و محصوالت چوبی و چوب
 ساخت کاال از نی و مواد حصیری

۷3۷14 ۲۲5856 189590 1۲305 
30۷4۷ 

 14۷185 1۲3000 1485500 ۲43۷1 1۷5۲45 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی
 ۷5۲10 0 10000 ۲500 0 شدههای ضبطر و چاپ و تکثیر رسانهانتشا

های نفت و سوخته صنايع تولید زغال کک پااليشگاه
 ایهسته

۲8130 1 6۷500 8950 
34340 

 33۲388۲ 148011 1398۲۷0 845185 1۷9531 صنايع تولید مواد و محصوالت شیمیايی
 5۲5۲۷4 99۲889 ۲546۷10 355595 5۲696۲ تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی
 4655444 36۷۷۲۲9 595359۲ 154۷۷3۷ ۲۲55۷95 تولید ساير محصوالت کانی غیرفلزی

 ۲8۷34۲ 0 815۷00 36۲0 5۷41۲۷1 تولید فلزات اساسی
آالت و جز ماشینتولید محصوالت فلزی فابريکی به

 تجهیزات
380094 ۲۷۲198 ۲430600 460۲3۲ 

5030۷8 

 15۷۲83 535۲1 ۲086630 191983 35۲16 بندی نشده در جای ديگرهیزات طبقهآالت و تجتولید ماشین
 4۷9 0 18400 0 0 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین
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 1396 1395 1394 1393 139۲ فعالیت
های برقی آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 بندی نشده در جای ديگرطبقه
0 68۲۲1 ۲11310 45064 

15۷14 

 ۲۲3008 3۲303 ۲3681800 80848 0 ها و وسايل ارتباطیون و دستگاهتولید راديو و تلويزي
های تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت

 مچی انواع ديگر ساعت
343۷۲ 5۲39۲ ۲30650 58۷34 

1۷664 

 35113 53۷03۷ 336900 0 ۷۷38 تولید وسايل نقلیه موتوری تريلر و نیم تريلر
 64984 ۲4890 81500 0 0 ونقللتولید وسايل حم
 63۲90 18093 353950 5۷69۲ 3091۷ بندی نشده در جای ديگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه
 3300 1050 416950 ۲۲030 153۷5 بازيافت

 0 0 40000 0 0 استخراج کانه های فلزی
 100633 1168۲1 801900 13865۷ 384۲6 استخراج ساير معادن

 0 313460 801900 ۲3400 15815 تولید انرژی
 0 1000 48800 0 0 کشاورزی، شکار

 0 0 46000 1۷۲804 ۷1990 آژانس های مسافرتی
 94369 5۲۲۷۷ 5۷۲600 ۲84888 ۲9185 ساير خدمات مهندسی

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 
 
 
 صنعتی هایشهرک - 4

هکتار بوده که نسبت به  6359/3 شهرک صنعتی با مساحت 39استان دارای  ،1395سال در 

 در سال های صنعتی استانموجود شهرکامکانات درصد افزايش يافته است.  5/6سال قبل 

 شده استارائه 10 در جدول ،1396

 1396 :های صنعتی استان فارس شهرک -10ادامه جدول  

 گاز نام شهرک

 مساحت

 )هکتار(
سند قابل 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 )قطعه(

یت اشتغال ظرف

 )نفر(

تعداد 

واحد 

 برداربهره

اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

  3۲  ۲1۷ 1084 95 1۷04 ۲5 آب باريک

  ۲11  ۷49 3۷45 54 ۷40 36 آباده

  30  81 405 14 ۲88 1۲ استهبان

  10۷  4۲0 ۲098 19 ۲65 5۷ 1 - اقلید

 1 0 0 14۷3 ۲95 - ۷5 - ۲ -اقلید

  140۷  45۷3 ۲۲86۷ 1911 ۲039۲ ۲109 زبزرگ شیرا
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 1396 :های صنعتی استان فارس شهرک -10ادامه جدول  

 گاز نام شهرک

 مساحت

 )هکتار(
سند قابل 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 )قطعه(

یت اشتغال ظرف

 )نفر(

تعداد 

واحد 

 برداربهره

اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

  148  530 ۲648 116 ۲648 89 خرم بید

  ۷3  ۲31 1153 ۲۲ ۲88 ۲1 داراب

  3۷  139 693 36 656 1۷ 1-سپیدان

  46  1۷5 8۷6 ۲1 59۲ 13 1سروستان

  680 3400 0 0 5 ۷15 - ۲سروستان 

  100  ۲۲۷ 1133 14 ۲95 ۲ فسا

  96  66 330 5 61 10 1-فیروزآباد

  61  ۲19 109۷ ۲8 ۲۷4 43 ۲-فیروزآباد

  40  11۷ 58۷ 11 90 3۲ گراش

  118  ۲96 148۲ ۷۷ 80۲ 49 الر

  ۲0  49 ۲46 13 ۲34 15 المرد

  41  165 8۲۷ ۲3 ۲99 4۲ مرودشت

  338  1536 ۷6۷9 3۷ 665 18 ملوسجان

  38  105 5۲5 ۲۲ ۲۲۷ 16 نورآباد

 تنگ-نیريز

 حنا
- 

50 
 ۲64 1318 11 1۷1 10 

  85  333 1666 5 5۲ 4 آباده طشک

-ريزنی

 غديرگه
- 

1۲0 
 3۲1 1603 0 0 0 

  40  1۲6 6۲9 ۲4 565 ۲1 جهرم

  186  614 30۷1 14۲ 15۷8 ۲3 شهر سنگ

  ۲05 10۲5 0 0 1 94 - ايزد خواست

  36  89 443 3 30 13 اوز

  ۷5  ۲64 13۲0 6 61 19 نقیروکارزي

  346 1۷۲9 0 0 1 11۷ - فراشبند



 1396گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سال                                                             260

 

 

 1396 :های صنعتی استان فارس شهرک -10ادامه جدول  

 گاز نام شهرک

 مساحت

 )هکتار(
سند قابل 

 ترهین

ظرفیت استقرار 

 )قطعه(

یت اشتغال ظرف

 )نفر(

تعداد 

واحد 

 برداربهره

اشتغال 

 )نفر(

تعداد واحد 

 وسازساخت

  9۷  34۷ 1۷34 ۲ 4۷ 1۷ خرامه

 1 0 0 ۷50 150 - 53 - برمشور

  1۲50 6۲50 0 0 1 1083 - انرژی بر

  350 1۷50 0 0 16 ۲01 - مهر

 0 0 0 ۲63 53 - 94 - خنج

  66  164 8۲۲ ۲ ۲1 ۲۷ ارسنجان

  ۷3  130 650 ۲ 14 ۲ کازرون

  ۲65 13۲5 0 0 0 100 - دشتزرين

  50  163 813 1 13 15 سعادت شهر

  3/6  ۲5 300 0 0 1 فناوری شیراز

 صنعتی استان فارس هایشهرکمأخذ: شرکت 

 

 یصنعت هایتعاونی -5

نفر  1۲460 وجود داشته که فارس در استان فعال عتینتعاونی ص 1034تعداد  1395در سال 

همچنین میزان سرمايه بوده است.  نفر 1195۲ها تعاونیتعداد اعضای اين اند. کردهغال ايجاد اشت

 (.11میلیون ريال بوده است )جدول  811984برابر  96ها در سال شرکت

 1390-96های تعاونی فعال صنعتی: مشخصات عمومی شرکت -11جدول 

 سرمايه )میلیون ريال( ر(تعداد شاغالن )نف تعداد اعضاء )نفر( تعداد شرکت سال

1390 535 8956 39۲5 ۲۲686۷ 

1391 6۲1 963۷ 4۷۲0 ۲34064 

139۲ ۷03 10434 5880 ۲49۷54 

1393 ۷41 10۷۲5 6۲۷8 ۲50459 

1394 8۲0 990۲ ۷14۷ 3۲6486 

1395 1۲۲0 13۷66 119۷1 658430 

1396 1034 1195۲ 1۲460 811984 

   1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
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 معـدن
 معادن فعال استان -1

معدن در  ۲48تعداد  1395در سال برداری کشور، بر اساس نتايج آمارگیری از معادن در حال بهره

معدن  ۲45درصد کاهش يافته است. از اين تعداد،  8/۷وجود داشته که نسبت به سال قبل استان 

استخراج به ترتیب در نیز  بیشترين فراوانی معادنتحت مديريت بخش خصوصی بوده است. 

 3۷معدن( و استخراج سنگ آهک ) 61های تزئینی )استخراج سنگ معدن(، ۷5)سنگ الشه 

میلیون  554۷5۲ گذاریسرمايه میزاننفر و  4189شاغالن معادن استان تعداد  بوده است.معدن( 

 ۷/34گذاری درصد کاهش و میزان سرمايه ۲/0که تعداد شاغالن نسبت به سال قبل،  بودهريال 

 (.1جدول )يافته است درصد افزايش
 

 1390-95برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 سال / فعالیت

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

 گذاریسرمايه

 جمع )میلیون ريال(
مديريت 

 خصوصی

مديريت 

 عمومی

1390 195 18۷ 8 381۲ 1064۷5 

1391 185 1۷۷ 8 39۷۲ 1۲0۷66 

139۲ ۲۲9 ۲۲5 4 3658 ۲5۷568 

1393 ۲۲۷ ۲19 8 368۷ 3034۲9 

1394 ۲69 ۲6۲ ۷ 4196 41158۲ 

1395 ۲48 ۲45 3 4189 554۷5۲ 

 935۲ 98 0 8 8 آهناستخراج سنگ

 11۷۲4 164 0 1 1 سرب و روی استخراج سنگ

 1۷05 5۷ 0 1 1 مس استخراج سنگ

 46۷ 1۲ 0 1 1 کرومیت استخراج

 4۷ 5 0 1 1 تخراج سنگ منگنزاس
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 1390-95برداری استان: مشخصات عمومی معادن در حال بهره -1جدول 

 سال / فعالیت

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

 گذاریسرمايه

 جمع )میلیون ريال(
مديريت 

 خصوصی

مديريت 

 عمومی

 ۲859۷ 161 0 15 15 استخراج شن و ماسه

 ۲66۲13 1868 0 61 61 های تزيینیسنگ استخراج

 1۲۷000 66۷ ۲ ۷3 ۷5 سنگ الشه استخراج

 41۷۷3 466 1 36 3۷ آهکاستخراج سنگ

 3611۲ 190 0 ۲4 ۲4 سنگ گچ استخراج

 ۲۲1۷8 4۲5 0 1۲ 1۲ کائولن و خاک نسوز استخراج

استخراج باريت، خاک سرخ و 

 زرد
1 1 0 4 109 

 1863 58 0 9 9 استخراج نمک

 ۷61۲ 14 0 ۲ ۲ سنگ سیلیس استخراج

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال    

 

، به  1395برداری استان در سال افزوده معادن در حال بهرههمچنین ارزش تولید و ارزش

میلیون ريال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب به  313639۷میلیون ريال و  3۷64۷۷0ترتیب 

 (.۲درصد افزايش يافته است )جدول  ۷0و  6/4۲میزان 

برداری استان برحسب فعالیت: افزوده معادن در حال بهرهارزش تولید و ارزش -2جدول 

95-1390 

 سال / فعالیت 
 مقدار تولید

 )هزار تن( 

)میلیون  ارزش تولید

 ريال(

)میلیون  افزودهارزش

 ريال(

1390 19814 11۲0093 88434۲ 

1391 16668 1۷95998 150۲305 

139۲ 181۲4 19469۷۲ 163363۲ 

1393 19983 ۲336189 1886۷0۷ 

1394 ۲1۲50 ۲639۷4۲ 1844813 

1395 ۲1154 3۷64۷۷0 313639۷ 
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برداری استان برحسب فعالیت: افزوده معادن در حال بهرهارزش تولید و ارزش -2جدول 

95-1390 

 سال / فعالیت 
 مقدار تولید

 )هزار تن( 

)میلیون  ارزش تولید

 ريال(

)میلیون  افزودهارزش

 ريال(

 5000۷ 69644 344 آهناستخراج سنگ

 83۲۷8 154۲8۷ ۲85 سرب و روی سنگ

 ۷۷019 8۲430 11 گ مسسن

 94۲6 10956 4 کرومیت

 3406 3816 5 استخراج سنگ منگنز

 101503 14۲648 16۲0 استخراج شن و ماسه

 1۷9593۲ 19۷۷111 165۷ های تزيینیسنگ

 3409۷0 49۲6۲1 59۲9 سنگ الشه

 311183 416309 8130 آهکسنگ

 100835 13195۲ 656 سنگ گچ

 ۲1۷۷8۲ ۲3058۷ 195۲ کائولن و خاک نسوز

 1۲08 1۷00 ۲ استخراج باريت، خاک سرخ و زرد

 354۷9 39411 ۲38 استخراج نمک

 8369 11۲98 3۲1 سنگ سیلیس

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 

 کشور فارس در جایگاه معادن استان -2

به خود درصد از معادن کشور را  5 وجود داشته کهمعدن در استان  ۲48تعداد  1395در سال 

 5/4 اختصاص داده که اين سهم، نسبت به سال قبل کاهش يافته است. شاغالن معادن استان،

و  افزودهارزشدرصد  6/۲استان فارس،  . معادناندکشور را تشکیل داده شاغلین معادن درصد

گذاری در اند. سهم سرمايهدادهرا به خود اختصاص درصد از ارزش تولیدات معادن کشور  3/۲

گذاری در معادن کشور را به خود اختصاص داده است درصد از سرمايه ۲/۷دن استان نیز معا

 (.3)جدول 
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 1390-95های معدنی استان با کشور: مقایسه شاخص -3جدول 

 تعداد شاغالن تعداد معادن عنوان
 افزودهارزش

 میلیون ريال()
 ارزش تولید

 میلیون ريال()
 گذاریسرمايه

 میلیون ريال()

 1064۷5 11۲0093 88434۲ 381۲ 195 1390س فار

 6149346 6544۲49۷ 4۷8۲68۷3 845۲8 5۲46 کشور

 ۷/1 ۷/1 8/1 5/4 ۷/3 درصد(سهم )

 1۲0۷66 1۷95998 150۲304 39۷۲ 185 1391فارس 

 8606538 101۲09836 ۷91634۷9 849۲۲ 5316 کشور

 4/1 8/1 9/1 ۷/4 5/3 درصد(سهم )

 ۲5۷568 19469۷1 1633631 3658 ۲۲9 139۲فارس 

 1۲9800۲3 1۲6۷384۷4 9343۲183 94640 5445 کشور

 0/۲ 5/1 ۷/1 9/3 ۲/4 درصد(سهم )

 3034۲9 ۲336189 1886۷0۷ 638۷ ۲۲۷ 1393فارس 

 198۷3000 139۲06000 9۷590000 91869 5355 کشور

 5/1 6/1 9/1 0/4 ۲/4 درصد(سهم )

 41158۲ ۲639۷4۲ 1844813 4196 ۲69 1394فارس 

 ۲94۲0549 118۲91069 840۷144۷ 91۲11 5۲14 کشور

 4/1 ۲/۲ ۲/۲ 6/4 1/5 درصد(سهم )

 554۷5۲ 3۷64۷۷0 313639۷ 4189 ۲48 1395فارس 

 ۲0368۲00 165۷34101 1۲۲۲88300 93486 4913 کشور

 ۲/۷ ۲/3 ۲/6 4/5 5 سهم )درصد(

 1395برداری کشور، سال ز معادن در حال بهرهو نتايج آمارگیری ا 1396مآخذ: سالنامه آماری استان، سال   

 

 استان های تعاونی معدنیشرکت -3

نفر شاغل در استان وجود  935عضو و  3۷148تعاونی معدنی فعال با  46تعداد 1396در سال  

میلیون ريال بوده است  3333۲ های معدنی در اين سال،داشته است. میزان سرمايه تعاونی

 (.4)جدول 
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 1391-96معدنی فعال استان:  های تعاونیمشخصات شرکت -4جدول 
 )میلیون ريال( سرمايه نفر(شاغالن ) نفر(عضو ) تعداد سال

1391 34 4۲808 56۷ 3۲339 

139۲ 35 4۲815 60۲ 3۲351 

1393 35 4۲815 60۲ 3۲351 

1394 4۲ 43146 6۷9 346۲9 

1395 55 36381 95۷ 3۲894 

1396 46 3۷148 935 3333۲ 

1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال   
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 زیستمحیط
 

المللی، چهار زيست و بر مبنای استانداردهای بینبر اساس قانون حفاظت و بهسازی محیط

وحش و آثار شده، پناهگاه حیاتپارک ملی، مناطق حفاظتهای با نامی حفاظتی در کشور عرصه

در استان مجموعاً زيست فارس، ش اداره کل محیطبر اساس گزار .است شدهطبیعی ملی تعريف

 ۷وحش )بختگان( و پناهگاه حیات 1قطرويه(،  -بختگان -پارک ملی )بمو 3منطقه شامل  11

شده )ارژن و پريشان، هرمود، بهرام گور، میان جنگل، تنگ بستانک، ماله گاله و ی حفاظتمنطقه

 .باشندمیی جنگلی شدهو مناطق حفاظتی آخر جزکه دو منطقه داشتهآبشار مارگون( وجود 

ممنوع به دلیل وجود  عنوان مناطق شکار ی ديگر نیز بهمنطقه ۲0تعداد  ،عالوه بر اين 

های خاص جانوری، تحت مديريت و حفاظت اداره کل حفاظت مالحظه از گونههای قابلجمعیت

ممنوع مهارلو، کوه گرم،  ارتوان به مناطق شکزيست فارس قرار دارند که از آن جمله میمحیط

 .(۲و  1کرد )جداول  اشاره …کوه هوا، پادنا، دره باغ، بصیران و 

 

 زیست استانتعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل حفاظت محیط -1جدول 

 شرح
1394 1395 1396 

 مساحت )هکتار( تعداد مساحت )هکتار( تعداد مساحت )هکتار( تعداد

 ۲50۲640 31 ۲504118 31 ۲5۷31۷6 31 جمع

 ۲54935 3 ۲55835 3 ۲56193 3 پارک ملی

 1538۷3 1 1538۷3 1 153۷۲1 1 پناهگاه حیات وحش

 ۷598۷1 ۷ ۷60449 ۷ ۷64801 ۷ مناطق حفاظت شده

 1333961 ۲0 1333961 ۲0 1398461 ۲0 مناطق شکار ممنوع

 زيست استان فارسمأخذ: اداره کل حفاظت محیط
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 1396اطق چهارگانه و شكارممنوع استان فارس در سال فهرست من -2جدول 

 درصد نسبت به مساحت استان موقعیت وسعت )هکتار( نام منطقه

 کیلومتری شیراز ۲0 4۷۷11 پارک ملی بمو

 کیلومتری استهبان 40 1۷5409 پارک ملی بختگان 05/۲

 کیلومتری نی ريز 50 31815 پارک ملی قطرويه

 ۲4/1 کیلومتری استهبان 40 1538۷3 گانپناهگاه حیات وحش بخت

 کیلومتری نیريز 50 3۷۲0۲8 منطقه حفاظت شده بهرام گور

1۲/6 

 کیلومتری الر 55 ۲08۷31 منطقه حفاظت شده هرمد الرستان

 کیلومتری سپیدان 30 3195 منطقه حفاظت شده آبشار مارگون

 کیلومتری فسا ۲5 55139 منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا

 56۷13 منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان
کیلومتری  60و  ۲0

 کازرون

 کیلومتری مرودشت 60 1۲111 منطقه حفاظت شده تنگ بستانک

 کیلومتری شیراز 10 51954 منطقه حفاظت شده مله گاله

 41/9 - 11686۷9 مناطق چهارگانه تحت مديريت

 کیلومتری اقلید ۲0 ۷6000 منطقه شکار ممنوع بصیران

۷4/10 

 کیلومتری بوانات 90 144000 منطقه شکار ممنوع دره باغ

 کیلومتری داراب ۷0 109000 منطقه شکار ممنوع چاه نفت

 کیلومتری ممسنی 80 8۷۲۲1 منطقه شکار ممنوع کوه دراء

 کیلومتری جهرم 40 54۲64 منطقه شکار ممنوع کوه گرم

 یلومتری دارابک 90 94۲30 منطقه شکار ممنوع کوهستان داراب

 کیلومتری فیروز آباد 10 51334 منطقه شکار ممنوع پادنا

 کیومتری ارسنجان 15 3۲830 منطقه شکار ممنوع کوه سیاه ارسنجان

 کیلومتری فیروز آباد 60 54453 منطقه شکار ممنوع داالن فراشبند

 کیلومتری شیراز ۲0 33650 منطقه شکار ممنوع مهارلو

 متری فسا کیلو ۲0 ۲9940 نوع خرمنکوه فسامنطقه شکار مم

 کیلومتری بوانات 30 18380 منطقه شکار ممنوع توت سیاه بوانات

 کیلومتری داراب 80 908۷4 منطقه شکار ممنوع مزايجان
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 1396اطق چهارگانه و شكارممنوع استان فارس در سال فهرست من -2جدول 

 درصد نسبت به مساحت استان موقعیت وسعت )هکتار( نام منطقه

 کیلومتری فیروز اباد ۷0 15۷03 منطقه شکار ممنوع مل بلند فیروزآباد

منطقه شکار ممنوع کوه هوا و تنگخور 

 دالمر
 کیلومتری المرد 80 1۲9658

منطقه شکار ممنوع روشن کوه 

 (توجردی)
 کیلو متری بوانات 100 311۲9

 شیراز کیلومتری 40 5۲95 منطقه شکار ممنوع آق جلو

 کیلومتری ارسنجان 30 4۷000 منطقه شکار ممنوع کوه خم

 کیلومتری خنج 10 6۲000 منطقه شکار ممنوع بناب

 کیلومتری پاسارگاد ۲0 16۷000 کوه خرسی منطقه شکار ممنوع

 15/۲0 - ۲50۲640 مجموع

 زيست استان فارسمأخذ: اداره کل حفاظت محیط 
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 271  کشاورزی و منابع طبیعی                                                                                                        

 کشاورزی و منابع طبیعی
 زراعت

 محصوالت زراعی-1-1

هکتار  631064سطح زير کشت محصوالت زراعی استان )آبی و ديم( 96-1395 در سال زراعی 

از مجموع سطح زير کشت محصوالت زراعی کشور را به خود اختصاص داده درصد  5/۷بوده که 

کردستان، آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و گلستان  های خوزستان، کرمانشاه،و بعد از استان

آبی و ديم( ) نیز استانرتبه هفتم کشور را دارا بوده است. میزان تولید محصوالت زراعی 

د از مجموع تولید زراعی کشور را به خود اختصاص داده و بعد از درص 9/۷تن بوده که  64990۲3

 (.1استان خوزستان، رتبه دوم کشور را دارا بوده است )جدول 

 

سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان و کشور در سال زراعی  -1جدول  

1395-96 

 عنوان
 سطح زير کشت

 )هکتار(

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 میزان تولید

 ()تن

 سهم

 )درصد(
 رتبه

 ۲ ۷/9 64990۲3 ۷ 5/۷ 631064 فارس

 - - 8۲199596 - - 10995۲5۷ کشور

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 
نسبت به  96-1395 سطح زير کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی 

 (.۲بوده است )جدول  درصد کاهش مواجه 6/3درصد و  5/11سال زراعی قبل به ترتیب با 
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 وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان -2جدول 

 عنوان
 سال زراعی

93-139۲ 

 سال زراعی

94-1393 

 سال زراعی

95-1394 

 سال زراعی

1395-96 

درصد 

 تغییرات

 95-96 

سطح زير کشت 

 زراعی
80004۲ ۷15110 ۷1303۲ 

631064 
11/5- 

 -3/6 64990۲3 6۷4۲303 ۷13۲96۲ 651۲4۷۷ میزان تولید زراعی

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 گروه محصوالت-1-2

هکتار بوده که  418915سطح زير کشت غالت استان )آبی و ديم(  96-1395در سال زراعی 

درصد از سطح زير کشت غالت کشور را به خود اختصاص داده است )رتبه هفتم(. همچنین  5/5

درصد از کل تولید غالت  8/8تن بوده که  1۷۲503۲ولید غالت استان )آبی و ديم( میزان ت

رتبه سوم  کشور را به خود اختصاص داده و از اين لحاظ بعد از استان های خوزستان و گلستان

کشور را دارا بوده است. الزم به ذکر است که سطح زير کشت و میزان تولید غالت، محصوالت 

نسبت به سال زراعی قبل  96-1395سال زراعی  نعتی و سیزيجات درجالیزی، محصوالت ص

يافته است. وضعیت سطح زير کشت و میزان تولید گروه محصوالت استان و مقايسه آن با کاهش

 ارايه شده است. 3کشور در جدول شماره 

 

 

 

 

 



 273  کشاورزی و منابع طبیعی                                                                                                        

مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید گروه محصوالت زراعی استان در سال  -3جدول 

 96-1395اعی زر

 گروه محصوالت
سطح زير 

 کشت
 )هکتار(

 سهم
 )درصد(

 رتبه
میزان 
 تولید
 )تن(

 سهم
 )درصد(

 رتبه

 3 8/8 1۷۲503۲ ۷ 5/5 418915 غالت

 3 10/3 ۷183۲ 6 4/9 38960 حبوبات

 5 4/1 6۷6114 4 10 55۲3۲ محصوالت صنعتی

 ۲ 9/۲ 1563113 3 6/9 35440 سبزيجات

 1 1۲/8 10۲5395 4 9/1 ۲693۷ محصوالت جالیزی

 5 ۷/1 1435513 5 5/۲ 53۷5۷ اینباتات علوفه

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال  

 گندم-1-3

هکتار و میزان تولید  ۲8۷684سطح زير کشت گندم آبی و ديم استان،  96-1395در سال زراعی 

درصد  16/1 تن بوده است. سطح زير کشت اين محصول نسبت به سال قبل 1۲۲۷634آن 

درصد افزايش يافته است. در اين سال زراعی، رتبه استان ازلحاظ  4/6میزان تولید آن و کاهش 

 (.4سطح زير کشت و میزان تولید گندم در سطح کشور به ترتیب هشتم و سوم بوده است )جدول

 

 سطح زیر کشت و میزان تولید گندم استان -4جدول  

 عنوان
 سال زراعی

93-139۲ 
 یسال زراع

94-1393 
 سال زراعی

95-1394 

 سال زراعی
1395-96 

درصد 
 تغییرات

96-95 

کشت سطح زير 
 هکتار()

408049 3555۲9 343000 ۲8۷684 16/1- 

 4/6 1۲۲۷634 11۷3845 11۷3۷09 1150000 تن(تولید )میزان 
 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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های ت عمده زراعی استان در سالوضعیت سطح زير کشت و میزان تولید ساير محصوال

 شده است. ارائه ۷تا  5زراعی مختلف نیز در جداول 

 1395-96سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی  -5جدول 

 

 میزان تولید )تن( سطح زير کشت )هکتار(

 ديم آبی جمع ديم آبی جمع

 1343۲1 1590۷11 1۷۲503۲ 106160 31۲۷56 418915 غالت

 50663 ۲04۷80 ۲55443 4۲4۷6 503۲1 9۲۷96 جو

 0 13۲461 13۲461 0 ۲5400 ۲5400 برنج

 0 109494 109494 0 13035 13035 ایذرت دانه

 ۷064 64۷68 ۷183۲ 100۷3 ۲8888 38960 حبوبات

 4000 1540 5540 5500 ۷50 6۲50 نخود

 0 56۷3۲ 56۷3۲ 0 ۲463 ۲4603 لوبیا

 3064 ۲۲86 5350 45۷3 13۷۲ 5944 عدس

 0 4۲10 4۲10 0 ۲164 ۲164 ساير

 10500 665614 6۷6114 1۲500 4۲۷3۲ 55۲3۲ محصوالت صنعتی

 0 59۷6 509۷6 0 15831 15831 پنبه

 0 15601 15601 0 8000 8000 کلزا

های ساير دانه
 روغنی

18850 6350 1۲500 18000 ۷500 10500 

 0 5915۲6 5915۲6 0 1۲545 1۲545 چغندرقند

 0 1563113 1563113 0 35440 35440 سبزيجات

 0 ۲4۷513 ۲4۷513 0 6۲81 6۲81 زمینیسیب

 0 188388 188388 0 40۲9 40۲9 پیاز

 0 893316 893316 0 16134 16134 فرنگیگوجه

 0 10۲5395 10۲5395 0 ۲693۷ ۲693۷ محصوالت جالیز

 0 1435513 1435513 0 53۷5۷ 53۷5۷ اینباتات علوفه

 1 ۲0۲4 ۲0۲5 ۲9 1۷94 18۲3 ساير محصوالت

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 
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           سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی -6جدول 

95-1394 

  
 میزان تولید )تن( سطح زير کشت )هکتار(

 جمع ديم آبی جمع ديم آبی

 16۷۲960 1410۷6 1531885 505889 1553۷۷ 35051۲ غالت

 ۲40588 4611۷ 1944۷1 1۲۲00۲ 603۷۷ 616۲6 جو

 135۷63 0 135۷63 ۲6540 0 ۲6540 برنج

 1۲۲۷65 0 1۲۲۷65 14346 0 14346 ایذرت دانه

 6۷460 3540 639۲0 35943 6986 ۲8956 حبوبات

 6509 159۲ 491۷ 5443 30۷1 ۲3۷۲ نخود

 5۲14۲ 104 5۲039 ۲۲۷54 63 ۲۲691 لوبیا

 48۷6 1844 303۲ 5۷۲9 3853 18۷6 عدس

 3933 0 3933 ۲01۷ 0 ۲01۷ ساير

محصوالت 
 صنعتی

4۲۲14 ۲۲ 4۲۲35 63480۷ 19 6348۲6 

 43383 0 43383 14145 0 14145 پنبه

 ۲6۷8 4 ۲6۷4 1۷80 ۷ 1۷۷3 کلزا

آفتابگردان 
 روغنی

55 0 55 88 0 88 

 9350 15 9335 8500 14 8486 کنجد

 5۷613۷ 0 5۷613۷ 1۲860 0 1۲860 ندرقندچغ

 165۷589 49 165۷540 400۷9 4 400۷5 سبزيجات

 ۲۲9646 0 ۲۲9646 ۷919 0 ۷919 زمینیسیب

 1۷۷۲1۲ 0 1۷۷۲1۲ 4450 0 4450 پیاز

 930801 49 930۷5۲ 186۲0 4 18616 فرنگیگوجه

 986۲60 145۲ 984808 ۲99۷3 ۷4 ۲9899 محصوالت جالیز

 1۷۲133۲ 849 1۷۲0484 5۷۲۲۷ ۲4 5۷۲03 ایهنباتات علوف

 18۷5 1 18۷4 1688 ۲۷ 1661 ساير محصوالت

 1395کشور، سال  مأخذ: آمارنامه کشاورزی  
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           سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال زراعی -7جدول 

94-1393 

  
 میزان تولید )تن( سطح زير کشت )هکتار(

 ديم آبی جمع يمد آبی جمع

 110564 1564896 16۷5460 131341 3۷8۷89 510130 غالت

 41149 16۷601 ۲08۷50 5۲360 5۷604 109963 جو

 0 134۲۷9 134۲۷9 0 ۲5695 ۲5695 برنج

 0 158304 158304 0 18836 18836 ایذرت دانه

 1835 66366 68۲01 510۷ ۲۷54۷ 3۲654 حبوبات

 586 3330 3916 ۲159 1416 35۷5 نخود

 0 5۷384 5۷384 0 ۲۲899 ۲۲899 لوبیا

 1۲48 3۷06 4954 ۲949 ۲30۲ 5۲51 عدس

 0 1945 1945 0 931 931 ساير

محصوالت 
 صنعتی

384۲3 384۲3 0 ۷09۷3۲ ۷09۷3۲ 0 

 0 36010 36010 0 1۲۷۷۷ 1۲۷۷۷ پنبه

 0 ۲4۲8 ۲4۲8 0 1300 1300 کلزا

آفتابگردان 
 روغنی

۲4 ۲4 0 41 41 0 

 0 11551 11551 0 10501 10501 کنجد

 0 65900۲ 65900۲ 0 13۲۷1 13۲۷1 چغندرقند

 36۷ 1۷65965 1۷6633۲ 3۷ 4۲8۲8 41865 سبزيجات

 0 ۲4۲58۲ ۲4۲58۲ 0 8۲۲5 8۲۲5 زمینیسیب

 0 ۲0430 ۲03430 0 4918 4918 پیاز

 0 959848 959848 0 184۲8 184۲8 فرنگیگوجه

 0 980۷68 980۷68 0 ۲۷4۷0 ۲۷4۷0 محصوالت جالیز

 ۲۷48 19۲۷596 1930344 ۲۲0 6۲۷45 6۲965 اینباتات علوفه

 0 ۲1۲۷ ۲1۲۷ 0 1604 1604 ساير محصوالت

 1394کشور، سال  مأخذ: آمارنامه کشاورزی  
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 باغداری-2

 به که می آيد حساب به کشاورزی بخش مهم بسیار زيربخش های از يکی باغداری فعالیت 

 تشکیل را ثابت قیمت به کشاورزی افزوده بخش ارزش درصد 66ود زراعت، حد فعالیت همراه

 کشاورزی، بهره برداران بهنگام از چارچوب تهیه و 1393عمومی  سرشماری اجرای با .دهدمی

که نتايج آن در ادامه ارايه      درآمد اجرا مرحله به 1394سال  خرداد در باغداری آمارگیری طرح

 آمارگیری روز در که باغداری فعالیت دارای بهره برداری های می گردد. الزم به ذکر است که

 را باغداری دارای فعالیت اند، بهره برداریبوده قلمستان و باغ مربع متر ۲00حداقل  دارای

 تعداد به توجه مذکور، با شرط نبودن برقرار صورت در زير محصوالت می دهند. برای تشکیل

 :می گردند محسوب باغداری فعالیت روز آمارگیری، دارای در موجود درخت

 و اصله 10 اوکالیپتوس و تبريزی انواع و بیشتر و اصله ۲ انجیر يا بادام پرتقال، گردو، خرما،

 .بیشتر

بهره  89119برابر  1396تعداد بهره برداری های دارای فعالیت باغداری استان در سال 

(. استان فارس در 8است )جدول تن بوده  1011۷۲8برداری و میزان تولید محصوالت دايمی 

های مازندارن، کرمان و آذربايجان غربی در رتبه تولید محصوالت باغی در اين سال بعد از استان

 چهارم کشور قرار داشته است.

 1396تعداد بهره برداری و میزان تولید محصوالت دایمی استان:  -8جدول  

 تن( -)بهره برداری

 تولید تعداد بهره برداری 

 1011۷۲8 89119 رسفا

 116۲3634 1694334 کشور

 ۷/8 3/5 درصد(سهم )

 1396 -مأخذ: نتايج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 

بهره برداری به مساحت  88618برابر  1396تعداد بهره برداری های دارای باغ استان در سال  

و قلمستان در سال  غ(. استان فارس از لحاظ مساحت با9هکتار بوده است )جدول  16611۲

 ، بعد از استان کرمان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.1396
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 1396تعداد و مساحت بهره برداری های دارای باغ استان:  -9جدول  

 هكتار( -)بهره برداری

 شرح
باغ مخلوط )چند  باغ ساده )تک محصولی( کل باغ و قلمستان

 محصولی(
تعداد بهره 

اد بهره تعد مساحت برداری
تعداد بهره  مساحت برداری

 مساحت برداری

 45199 3۲456 1۲0914 63364 16611۲ 88618 فارس
 559۲05 ۷40۷84 1۲94118 10۷۲958 18533۲3 1648۷۲۷ کشور
سهم 

 8/1 4/4 9/3 5/9 9 5/4 درصد()

 1396 -مأخذ: نتايج طرح آمارگیری از باغداری های کشور 

 

سطح محصوالت باغی کشور  1396ورزی کشور، در سال بر اساس گزارش آمارنامه کشا 

میلیون هکتار بوده که استان فارس با دارا بودن سهم  84/۲)اعم از بارور و غیر بارور(، حدود 

های کشور را به خود اختصاص درصدی از کل سطح محصوالت باغی، باالترين سطح باغ 1۲/3

یون تن بوده که بازهم استان فارس با دارا میل ۲1داده است. همچنین میزان تولید باغی کشور، 

داشته است  درصدی از کل تولید باغی، بیشترين سهم از تولید باغی کشور را 14/۷بودن سهم 

 (.10)جدول 

مقایسه سطح محصوالت باغی و میزان تولید آن در استان و کشور: سال های  -10جدول 

 تن -هكتار                                                1396و 1395 و  1394

 
 سطح محصوالت

 رتبه سهم میزان تولید رتبه سهم
 جمع غیر بارور بارور

 استان
1394 

8/3۲8036 ۷/46۲6۲ 5/3۷4۲99 9/13 1 ۲95۲381 ۲/15 1 

 کشور
1394 

3/۲۲96369 1/388۲85 4/۲684654 100 - 193۷846۲ 100 - 

 استان
1395 

344۲00 630۲۷ 40۷۲۲8 ۲/14 1 1/3149331 0/15 1 

 کشور
1395 

4/۲39۷30۲ 8/468591 1/۲865894 100 - 8/۲10۲0951 100 - 
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 سطح محصوالت

 رتبه سهم میزان تولید رتبه سهم
 جمع غیر بارور بارور

استان 
1396 

۲۲9680/9 51456/4 35113۷/4 1۲/3 1 309360۲/6 14/۷ 1 

کشور 
1396 

۲394۷40/5 450۷5۲/۲ ۲84549۲/۷ 100 - ۲1033303/5 100 - 

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

، سطح زير کشت اراضی و میزان تولید باغی استان نسبت به سال قبل به 1396در سال  

يافته اما استان رتبه اول خود در سطح زير کشت و میزان درصد کاهش 1/8درصد و  13/8ترتیب 

 (.11تولید را همچنان حفظ نموده است )جدول 

 
 (تن –)هكتار  باغی استان وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید -11جدول 

 1396 1395 1394 1393 عنوان
 درصد تغییرات

 96-95 

سطح زير کشت 
 باغی

364۷54 5/3۷4۲99 40۷۲۲8 35113۷/4 -13/8 

 1/8- 309360۲/6 1/3149331 ۲95۲381 ۲831۲99 میزان تولید باغی
 1396و1395و  1394،  1393های آمارنامه کشاورزی کشور، سال مأخذ:

 

باغی استان در سال  یر بارور( و میزان تولید محصوالتاعم از بارور و غکشت )سطح زير  

 شده است. ارائه 1۲به تفکیک محصول، در جدول شماره  1396

 

 1396باغی استان در سال  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -12جدول  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زير کشت )سطح  نام محصول

 1609/۷ 331/5 آلبالو

 650 16۲ گیالس

 ۲680 ۲68/1 گوجه
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 1396باغی استان در سال  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -12جدول  

 تن() دیتولمیزان  هکتار(زير کشت )سطح  نام محصول

 1۷464/6 ۲155/6 آلو

 59384/۷ 464۲ هلو

 1831 ۲05/8 شفتالو

 13184 19۲۲/6 زردآلو

 4۲99 51۲/4 شلیل

 191 94/5 دارهای هستهساير میوه

 101۷۷9 10359/8 دارهای هستهمیوه

 353۲83/4 ۲6455/1 سیب

 439/8 59/6 گالبی

 4۷330/1 334۲/5 به

 40۲411/5 30006/8 دارهای دانهمیوه

 580516/1 6۲۷91 انگور

 19560/9 ۲5380/3 پسته

 1۷066/۲ ۲9۷۷۲/4 بادام

 191۲6/8 66۷0/۲ گردو

 55۷۷0/۷ 61854/1 های خشکمیوه

 461/8 1۲5/6 ازگیل

 4۷3/6 135/3 های سردسیریمیوه

 166658 ۲۷988/9 خرما

 ۲9918۲ ۲01۷0 پرتقال

 13۷۷۷6/5 6454/۷ نارنگی

 5۷8۲31/۲ 16368/۷ شیرينلیمو

 3034۷1 1۲694/1 لیموترش

 6838/8 330/5 فروتگريپ

 10003/5 981/1 نارنج
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باغی  سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت -12ادامه جدول 

 1396استان در سال 

 نام محصول
زير کشت سطح 
 هکتار()

 تن() دیتولمیزان 

 4886۷/4 ۲1۷0/1 ساير مرکبات

 13843۷0/5 59169/۲ مرکبات

 ۲۷34۷6 ۲۲4۲۲/۷ انار

 40601/5 4۷648/1 انجیر

 8463/8 663/1 خرمالو

 18۷۷0 909۷ زيتون

 1893194/4 169۲93/4 های نیمه گرمسیریمیوه

 155/1 ۲5/5 های گرمسیریمیوه

 13511 8013/4 گل محمدی

 65۷6 590۲/3 گیاهان دارويی

 ۲5۲89/5 ۲۲۲ سبزی و صیفی

 ۲65۲5 365 ه ایمحصوالت گلخان

 3/1 ۷۲1 زعفران

 3۲۷۷۷/4 16306/6 ساير محصوالت باغی
 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال       

 

 آبزیان وو طیور  دام -3

 استاندام دارای  هایبرداریتعداد بهره -3-1

استان  برداری دارای دام دربهره 95۲03، تعداد 1396بر اساس سالنامه آماری استان در سال  

درصد دارای دام  ۷/15ها دارای دام سبک وبرداریدرصد از اين بهره 3/84وجود داشته است. 

 اند. سنگین بوده
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رأس گوسفند  18901۷4 رأس شامل 4309۲39تعداد دام سبک استان  1396همچنین در سال  

رأس  186451 رأس بز و بزغاله بوده است. تعداد دام سنگین استان نیز برابر ۲419065و بره و 

 (.13گاو و گوساله بوده است )جدول 

 

 -برداریبهره 1396و 1393  ها در استان:ها و تعداد دام آنبرداریتعداد بهره -13جدول 

 أسر

 شرح

 جمع گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره

تعداد 

 برداریبهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداریبهره
 تعداد دام

تعداد 

 برداریبهره
 عداد دامت

تعداد 

بهره 

 برداری

 تعداد دام

1393 34۲۲9 ۲534505 40۷۲4 ۲05۷039 1۷656 18999۷ 9۲609 4۷81541 

1396 3۲8۷4 18901۷4 4۷361 ۲419065 14968 186451 95۲03 4495690 

درصد 

 تغییرات

93-96 

-4 -۲5/4 16/3 1۷/6 -15/۲ -1/9 ۲/8 -6 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 های صنعتیگاوداری -3-2

 19۲5، تعداد 1395های صنعتی کشور در سال بر اساس نتايج آخرين طرح آمارگیری از گاوداری 

واحد  1461 رأس در استان وجود داشته که شامل ۲48981واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت 

 45034واحد گاوداری غیرفعال )با ظرفیت  464رأس( و  ۲0394۷گاوداری فعال )با ظرفیت 

های صنعتی استان در های فعال از کل گاوداریترتیب، سهم گاوداریاينرأس( بوده است. به

 69، برابر با 139۲درصد بوده است. الزم به ذکر است که اين سهم در سال  81، برابر 1395سال 

درصد  8/6های فعال استان نسبت به سال قبل، به میزان درصد بوده است. تعداد گاوداری

درصد و  4/۷های صنعتی کشور، يافته است. همچنین سهم استان از تعداد کل گاوداریکاهش

 (.14دارای رتبه پنجم بوده است )جدول 
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 1395های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: تعداد و ظرفیت گاوداری -14جدول 

 رأس

 شرح
 غیرفعال فعال جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری فیت کلظر تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 45034 464 ۲0394۷ 1461 ۲48981 19۲5 فارس

 ۷900۲9 ۷514 ۲8۲966۷ 1854۷ 3619696 ۲6061 کشور

 ۷/5 ۲/6 ۲/۷ 9/۷ 9/6 4/۷ درصد(کشور )سهم استان از 

 - 4 - 5 - 5 رتبه استان در کشور

 1395ی کشور، های صنعتنتايج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

رأس مربوط به  19۲451گاوداری با ظرفیت  1449 های صنعتی استان،از کل گاوداری 

رأس، مربوط به فعالیت  56531گاوداری با ظرفیت  4۷6فعالیت پرورش گاو شیری و تعداد 

 (.15پرواربندی گاو و گوساله بوده است )جدول 
 

 رأس 1395برحسب نوع فعالیت:  های صنعتی استانتعداد و ظرفیت گاوداری -15جدول 

 شرح

 

 پرواربندی پرورش گاو شیری جمع

 ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری ظرفیت کل تعداد گاوداری

 56531 4۷6 19۲451 1449 ۲48981 19۲5 فارس

 1395های صنعتی کشور، نتايج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ايران
 

رأس بوده  1051۲8صنعتی فعال استان  هایگاوداریدر ، تعداد گاو و گوساله 1395در سال 

يافته است. از اين تعداد گاو و گوساله، درصد افزايش ۷/6، به میزان 139۲که نسبت به سال 

درصد( و مابقی گاو بومی  8/۲4رأس گاو دورگه ) ۲6081درصد(،  3/۷۲رأس گاو اصیل ) ۷603۷

درصد بوده است  8/۷ستان فارس از تعداد گاو و گوساله اصیل کشور، اند. همچنین سهم ابوده

 (.16)جدول 
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های صنعتی فعال استان برحسب نژاد: تعداد گاو و گوساله موجود در گاوداری -16جدول 

1395 

 شرح
 گاو و گوسالهتعداد 

 بومی دورگه اصیل جمع

 3010 ۲6081 ۷603۷ 1051۲8 فارس

 65600 40188۲ 9۷1909 1439391 کشور

 6/4 5/6 8/۷ 3/۷ )درصد( سهم استان از کشور

 1395های صنعتی کشور، نتايج آمارگیری از گاوداری -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

 

 

 های صنعتیمرغداری -3-3

 1039، تعداد 1394گذار در سال های گوشتی و تخمبر اساس نتايج آمارگیری از مرغداری

واحد آن  503واحد آن فعال و  536ستان وجود داشته که مرغداری پرورش مرغ گوشتی در ا

 ۷/5های پرورش مرغ گوشتی استان در مقايسه با کشور غیرفعال بوده است. سهم مرغداری

 30ثابت بوده است. همچنین تعداد  1394تا  1388درصد بوده است که اين نسبت طی دوره 

واحد آن فعال بوده است. سهم  ۲3گذار در استان وجود داشته که مرغداری پرورش مرغ تخم

درصد بوده است که اين  1/۲گذار استان در مقايسه با کشور های پرورش مرغ تخممرغداری

 (.1۷اندکی کاهش يافته است )جدول  1391تا  1388سهم نسبت به دوره 
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 1390-94های صنعتی استان و کشور برحسب وضع فعالیت: مرغداری -17جدول 

 1394 1393 1391 1390 شرح/ سال

 گوشتی

 کل

 1039 1039 1038 999 استان

 18093 18093 1809۷ 1۷19۲ کشور

 ۷/5 ۷/5 ۷/5 8/5 سهم

 فعال

 536 594 ۷04 680 استان

 1۲5۷3 1۲934 14356 138۷8 کشور

 ۲/4 6/4 9/4 8/4 سهم

 غیرفعال

 503 445 334 319 استان

 55۲0 5159 3۷41 3314 کشور

 1/9 6/8 9/8 6/9 همس

 گذارتخم

 کل

 30 30 3۲ ۲8 استان

 140۲ 140۲ 1350 1۲86 کشور

 1/۲ 1/۲ 3/۲ 1/۲ سهم

 فعال

 ۲3 ۲3 30 ۲۷ استان

 1140 1133 1133 10۲5 کشور

 0/۲ 0/۲ 6/۲ 6/۲ سهم

 غیرفعال

 ۷ ۷ ۲ 1 استان

 ۲6۲ ۲69 ۲1۷ ۲61 کشور

 ۷/۲ 6/۲ 9/0 3/0 سهم

 1394گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمنتايج سرشماری از مرغداری -رکز آمار ايرانمأخذ: م

 
 
 18، در جدول 1394و  1391 هایهای صنعتی استان در سالهای مرغداریوضعیت سالن 
 شده است. ارائه
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و  1391 هایهای استان در سالهای مرغداریتعداد، مساحت و ظرفیت سالن -18جدول 

1394 
 1394 1391 1390 شرح/ سال

 گوشتی

 1313 154۲ 1481 تعداد سالن

 133۷۷31 14593۲4 1۲46433 مساحت )مترمربع(

 1494۲ 15499 1۲853 ظرفیت )هزار قطعه(

 گذارتخم

 88 144 1۲4 تعداد سالن

 - _ _ مساحت

 ۲3۷0 ۲644 ۲514 ظرفیت )هزار قطعه(

 1394و  1391گذار کشور، های پرورش مرغ گوشتی و تخمری از مرغدارینتايج سرشما -مأخذ: مرکز آمار ايران

 

 دام و طیور تولیدات -3-4

تن  141100تن و  61400تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در استان به ترتیب  1396در سال 

درصد  8/10 اندکی کاهش و تولید گوشت مرغ نسبت به سال قبل بوده که تولید گوشت قرمز

درصد  4/5ت به سال قبلکه نسببوده تن  586۷00تولید شیر استان نیز  میزان است. يافتهافزايش

، رتبه دوم در تولید گوشت قرمز، رتبه 1396(. استان فارس در سال 19يافته است )جدول افزايش

 چهارم در تولید شیر و رتبه پنجم در تولید گوشت مرغ کشور را به خود اختصاص داده است.
 

 تن 1391-96ات دام و طیور استان: تولید -19جدول 

عنوان 
 شاخص

1391 139۲ 1393 1394 1395 1396 
درصد 
 تغییرات
95-96 

گوشت 
 قرمز

80001 81۲50 60۲۲0 61190 61600 61400 -0/3 

گوشت 
 مرغ

130400 14۲619 154۲60 136800 1۲۷300 141100 10/8 

 5/4 586۷00 556600 5۲5۷00 5085۷0 ۷۲9۲49 ۷10003 شیر

 ۲0 6۲36 5۲00 5۲9۲ 5053 45۲9 3636 عسل

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور،   
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 پـرورش زنبورعسل -3-4-1

و  هاگلوجود انواع  وهواآب، مناسب بودن لیم سرزمین فارس به دلیل گستردگیقابلیت اق 

ید عسل کشور اهمیت زيادی داشته و سهم استان از تول زنبورعسلگیاهان در پرورش 

دو )بومی و مدرن( کن 66834۷ برابر ،1396. کندوهای موجود استان در سال باشدزايش میافقابل

مقايسه  نسبت تعداد کندو و میزان تولید عسل استان در. استبوده تن  6۲00تولید عسل و میزان 

، استان از لحاظ تولید 1396(. در سال ۲0است )جدول درصد بوده  ۷و  8/8با کشور به ترتیب 

 شور، در رتبه سوم قرار گرفته که نسبت به سال قبل) رتبه چهارم(،  بهبود يافته است.عسل در ک
 

 1390-96وضعیت واحدهای تولید عسل به تفكیک کشور و استان:  -20جدول 

 شرح
 کیلوگرم()میزان تولید عسل  تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 ۲50۷000 ۲503000 4000 354411 35۲139 ۲۲۷۲ 1390فارس 

 50۷1۲900 49153000 1559900 51۷۲08۲ 48069۲۲ 365160 کشور

 9/4  3/۷  درصد(سهم )

 36۲4939 3618050 6889 40۲5۷۲ 400۷89 1۷83 1391فارس 

 ۷114۲۲49 694۲6495 1۷15۷54 5613۲59 53310۷0 ۲8۲189 کشور

 1/5  ۲/۷  درصد(سهم )

 4539668 4533433 6۲35 543611 541۷38 18۷3 139۲فارس 

 ۷45۷6۷81 ۷۲۷۷4۷05 180۲0۷6 6644114 63۲6093 3180۲1 کشور

 1/6  ۲/8  درصد(سهم )

 5053000 - - 58۷993 5860۷5 1918 1393فارس 

 ۷۷813000 - - 6996366 66۷4۷1۲ 3۲1654 کشور

 5/6  4/8  درصد(سهم )

 5۲9۲000 - - 5۷۷16۲ 5۷5۷99 1363 1394فارس 

 ۷۷393000 - - 669393۷ 64316۲4 ۲6۲313 کشور

 8/6  6/8  درصد(سهم )

 5۲00 - - 6۲363۷ 6۲3۲08 4۲9 1395فارس 

 81400 - - ۷456694 ۷151386 305308 کشور

 4/6  8/4  درصد(سهم )

 ۲/6 - - 66834۷ 66۷936 411 1396فارس 

 ۲4/88 - - ۷605493 ۷31۲۷6۷ ۲9۲۷۲6 کشور

 ۷  8/8  سهم )درصد(

 1396اورزی کشور، سال مأخذ: آمارنامه کش
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 پرورش آبزیان -2 -4 -3

 161 هکتار و 139بی با مساحت آمزرعه پرورش ماهیان گرم  1156استان دارای ، 1396ر سال د

است. تعداد مزارع پرورش ماهیان  هکتار بوده ۲1/6با مساحت  سرد آبیمزرعه پرورش ماهیان 

 ۲/5بی استان، آرع پرورش ماهیان سرد تعداد مزادرصد از مزارع کشور و  6/1بی استان، آگرم 

 (.۲1است )جدول درصد از مزارع کشور را به خود اختصاص داده 
 

 1391-96تعداد و مساحت مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی:  -21جدول 

 شرح
 سرد آبی گرم آبی

 هکتار(مساحت ) باب(تعداد ) هکتار(مساحت ) باب(تعداد )

 6/14 65 84 61۲ 139۲فارس 

 6/۲30 19۲3 4869۷ 14615 کشور

 3/6 4/3 ۲/0 ۲/4 درصد(سهم )

 ۲/14 60 105 859 1393فارس 

 1/۲۲5 1595 5085۲ 16۲54 کشور

 3/6 8/3 ۲/0 3/5 درصد(سهم )

 ۷/14 56 1۲9 98۷ 1394فارس 

 4/۲3۷ 1۷۷6 51314 1۷193 کشور

 ۲/6 1/3 ۲/0 ۷/5 درصد(سهم )

 9/18 119 1۲3 941 1395فارس 

 6/59۷ 6136 53685 1838۲ کشور

 1/3 9/1 ۲/0 1/5 درصد(سهم )

 6/۲1 161 139 1156 1396فارس 

 ۷/610 6550 50416 1۷931 کشور

 3/5 ۲/5 0/3 6/4 سهم) درصد(

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 
شور و های داخلی به تفکیک استان و کوضعیت میزان تولید آبزيان در آب ۲۲در جدول  

، سهم 1396شده است. در سال  ارائه 1396تا  1391های سهم استان در تولید کشور طی سال

 کاهش يافتهدرصد بوده که نسبت به سال قبل  1/۲استان از تولید آبزيان در مقايسه با کشور، 

 است.
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 تن 1391-96های داخلی به تفكیک استان و کشور: میزان تولید آبزیان در آب -22جدول 

 جمع ساير منابع آبی سرد آبی گرم آبی رحش

 8934 0 4۷5 ۷89۷ 56۲ 1391فارس 

 3388۷8 10493 4۲363 131000 1550۲۲ کشور

 6/۲  سهم

 9۲36 0 396 8۲۲6 614 139۲فارس 

 3۷08۷6 1۲961 45551 14391۷ 16844۷ کشور

 5/۲  سهم

 9۲4۲ 0 304 8۲3۷ ۷00 1393فارس 

 3۷1۷1۷ ۲۲545 51666 1۲6515 1۷0991 کشور

 5/۲  سهم

 10335 0 5۷0 8500 1۲65 1394فارس 

 401548 ۲0351 55430 14063۲ 185135 کشور

 5/۲  سهم

 9653 0 ۲04 8535 914 1395فارس 

 4595۲1 ۲9100 61391 165۷8۷ ۲03۲4۲ کشور

 1/۲  سهم

 9990 0 515 8540 935 1396فارس 

 4۷۷۲68 46433 6438۲ 16۷830 1986۲3 کشور

 ۲/1  همس

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 ها و گیاهان زینتیگل -4

 33/9هکتار شامل  494/۷کل سطح زير کشت گل و گیاهان زينتی در استان،  1396در سال  

هکتار مساحت فضای آزاد بوده که نسبت به سال قبل به  460/8ها و هکتار مساحت گلخانه

، سطح زير کشت گل و گیاهان زينتی در 1396است. در سال يافته درصد افزايش 33میزان 
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درصد از کل سطح زير کشت گل و گیاهان زينتی کشور را به خود اختصاص داده که  ۷/1استان، 

 (.۲3است )جدول  نسبت به سال قبل، افزايش يافته

 

 هكتار 1391- 96سطح زیر کشت گل و گیاهان زینتی استان: -23جدول 

 کل سطح زير کشت مساحت فضای آزاد نهمساحت کل گلخا شرح

 1/166 4/140 ۷/۲5 (1391فارس )

 9/5135 4/3094 4/۲041 کشور

 ۲/3 5/4 3/1 درصد(سهم )

 0/31۲ 6/۲84 4/۲۷ (139۲فارس )

 0/5۷34 9/3546 0/۲18۷ کشور

 4/5 0/8 ۲/1 درصد(سهم )

 1/344 3۲0 1/۲4 (1393فارس )

 4/6193 3/39۷1 1/۲۲۲۲ کشور

 5/5 1/8 1/1 درصد()سهم 

 359 4/331 6/۲۷ (1394فارس )

 5/63۲9 8/4064 ۷/۲۲64 کشور

 6/5 1/8 ۲/1 درصد(سهم )

 9/3۷1 4/331 5/40 (1395فارس )

 4/6586 3/41۷5 1/۲411 کشور

 6/5 9/۷ ۷/1 درصد(سهم )

 494/۷ 460/8 33/9 (1396فارس )

 69۷9/3 4509/6 ۲469/۷ کشور

 ۷/1 10/۲ 1/4 سهم)درصد(

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

هکتار و میزان  398/۲، سطح زير کشت محصوالت گلخانه ای در استان 1396در سال  

درصد  1/3تن بوده است. سهم استان از تولید محصوالت گلخانه ای کشور،  ۲65۲5تولید آن 

 .(۲4بوده و رتبه سیزدهم کشور را به خود اختصاص داده است )جدول 
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 1396سطح زیر کشت و تولید محصوالت گلخانه ای استان و کشور در سال  -24جدول 

 (تن) میزان تولید )هکتار( سطح زير کشت شرح

 ۲65۲5 398/۲ (1395فارس )

 ۲0۲66۷۷ 11846/9 کشور

 1/3 3/4 سهم )درصد(

 13 ۷ رتبه در کشور

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 3100هکتار و میزان تولید آن  ۷۲1سطح زير کشت زعفران در استان  ،1396در سال  

کیلوگرم بوده که نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است. سهم استان از تولید زعفران 

 (.۲5درصد بوده و رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است )جدول   0/8کشور،

 

 

 96-1392 وضعیت تولید زعفران استان و کشور: -25جدول 

 شرح
 سطح زير کشت

 )هکتار(

 میزان تولید

 )کیلوگرم(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 4 ۷/1899 4۷1 (139۲فارس )

 ۷/3 3110۷3 84۷38 کشور

 - 6/0 5/0 سهم )درصد(

 5 5 6 رتبه در کشور

 ۲/3 158۷ 5۲9 (1393فارس )

 ۲/3 ۲803۲3 8۷930 کشور

 - 6/0 6/0 سهم )درصد(

 10 6 6 رتبه در کشور

 1/3 159۷ 5۷8 (1394فارس )

 8/3 351691 95118 کشور

 - 4/0 6/0 سهم )درصد(

 13 6 6 رتبه در کشور
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 شرح
 سطح زير کشت

 )هکتار(

 میزان تولید

 )کیلوگرم(

 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 5 3100 6۷9 (1395فارس )

 - 336000 105۲69 کشور

 - 9/0 6/0 سهم )درصد(

 6 6 6 رتبه در کشور

 4/3 3100 ۷۲1 (1396) فارس

 - 3۷6۲30 108086/4 کشور

 - 0/8 0/6 سهم )درصد(

 8 6 6 رتبه در کشور

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 کشاورزی هاینهاده -5

 مصرف کود شیمیایی - 5-1

بت به بوده است که نستن  9۲953 جمعاً، شدهتوزيعمصرف انواع کود شیمیايی  1396در سال  

 (.۲6يافته است )جدول درصد کاهش33/6 سال قبل 

 

 تن 1391-96 شده:کود شیمیایی توزیعمقدار انواع  -26جدول 
 سوپر فسفات تريپل آمونیومنیترات  آمونیومفسفات  اوره جمع سال

1391 ۲18641 188۷۲4 4519 10۷۷ 13645 

139۲ 14۲8۲۷ 118349 0 1۷۷1 5964 

1393 16۲43۷ 13۷۷34 343۲ 0 18091 

1394 158691 13۲911 38۲6 0 184۲1 

1395 139954 11۲14۲ 31۷8 0 16۲15 

1396 9۲953 6818۲ 355 0 13836 
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 تن شدهمقدار انواع کود شیمیایی توزیع -26ادامه جدول 

 ساير آمونیومسولفات  کلرور پتاسیم کامل ماکرو سولفات پتاسیم سال

1391 45۲0 5191 965 0 0 

139۲ 585 ۲053 0 0 14105 

1393 3180 0 0 0 0 

1394 1060 0 ۲۲۲3 0 ۲50 

1395 566۷ 0 541 1685 5۲6 

1396 5۷0۲ 0 ۲۲6۲ 1194 14۲۲ 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 آالتماشین -5-2

دستگاه  3653و  3046۷، موجودی تراکتور و کمباين غالت در استان به ترتیب، 1396در سال  

رصد و د 3/6بوده است. سهم موجودی تراکتور و کمباين غالت در استان در مقايسه با کشور، 

 (.۲۷جدول ) استدرصد بوده  ۷/۲0

 
 دستگاه 1391-96آالت و ادوات کشاورزی استان: موجودی ماشین - 27جدول 

 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات کاشت کمباين تراکتور 

 186۷۲ 141۲8 11183 ۲458 ۲6510 (1391فارس )

 39101۲ ۲35461 15۷936 14608 389536 کشور

 8/4 0/6 1/۷ 8/16 8/6 سهم

 186۷۲ 141۲8 11480 ۲46۷ ۲6510 (139۲فارس )

 364989 ۲35044 10۷۷41 1484۲ 415033 کشور

 1/5 0/6 6/10 6/16 4/6 سهم

 19944 33۷81 1450۲ 3۲55 ۲85۷۲ (1393فارس )

 36009۷ ۲6۷453 1۲۷968 15050 44۷9۷4 کشور

 5/5 6/1۲ 3/11 6/۲1 4/6 سهم

 10069 ۲۷51۷ 1491۷ 3550 ۲9۲35 (1394فارس )

 356696 ۲61184 13۲001 16038 4۷1۲89 کشور

 8/۲ 5/10 3/11 1/۲1 ۲/6 سهم
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 ادوات برداشت ادوات داشت ادوات کاشت کمباين تراکتور 

 19696 ۲6۷4۷ 13۷۲9 36۲1 ۲9843 (1395فارس )

 3۷۷593 ۲۷1011 138۷10 168۷8 4۷6884 کشور

 ۲/5 9/9 9/9 4/۲1 ۲/6 سهم

 191۲8 18319 13656 3653 3046۷ (1396فارس)

 38۲۲36 ۲83۲۲3 151806 1۷688 481696 کشور

 5 6/5 9 ۲0/۷ 6/3 سهم

 1396مأخذ: آمارنامه کشاورزی کشور، سال 

 

 و مراتع هاجنگل -6

و مراتع وجود دارد که ارزش اقتصادی  هاجنگلمتعدد و متنوعی از  هایگونهدر استان فارس  
ات رس، تأثیرجلوگیری از بیابانی شدن اقلیم فا توجه است.ختلف، وسیع و قابلاين منابع در ابعاد م

جذب گردشگر، منابع تولید علوفه، رونق طبیعی جهت  اندازهایچشم، ايجاد وهواآببر  مطلوب
 دهندهنشاناقتصادی زندگی عشايری و روستايی، جلوگیری از فرسايش خاک و ... همگی 

 .باشندمیاين منابع در اقتصاد استان  و تأثیرفراوان  هایقابلیت
  ۲۲16۲۲1۷بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار  ی استانهاگلمساحت جن 1396در سال 

مراتع کل مساحت هکتار بوده است.  ۲/۲۲۲9538و با احتساب بیشه زار و درختچه زار  هکتار 
هکتار مراتع  ۲۷80۷56 خوب، مراتع راهکتار آن  599595که  بودههکتار  ۷310۷31استان 

 (.۲8اند )جدول دادههکتار را مراتع فقیر تشکیل  3930380و متوسط 
 1395-96های استان فارس: ها، مراتع و بیابانمساحت جنگل -28جدول 

 شرح
 مساحت )هکتار(

1395 1396 

 ۲۲16۲۲1۷ ۲/۲۲189۲5 )بدون احتساب بیشه زار و درختچه زار(جنگل

 ۲۲۲9538/۲ ۲/۲۲۲9538 )با احتساب بیشه زار و درختچه زار(جنگل

 ۷310۷31 1/۷31998۷ کل مراتع

 599595 3/5۷۷06 مراتع خوب

 ۲۷80۷56 1/1۷35۲۷6 مراتع متوسط

 3930380 8/55۲۷004 مراتع فقیر

 1139۲86 8/669۷۲4 بیابان

 1396، سال آمارنامه کشاورزی کشورمأخذ: 
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دولتی و خصوصی  هایبخش وسیلهبهدر استان که  کاریجنگلمساحت  1396در سال 
 (.۲9)جدول  يافته استبت به سال قبل، کاهشکه نس هکتار بوده 16 شده،انجام
 

 هكتار 1391-96کاری در استان: مساحت جنگل -29جدول  
 خصوصی دولتی جمع سال

1391 8385 ۲61 81۲4 

139۲ ۲95۲ 49 ۲903 

1393 331۲ 8۲ 3۲30 

1394 18۷۷ 1008 869 

1395 9۷ 9۷ 0 

1396 16 16 0 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال  

 
 
روان و  هایشنتثبیت  و داری، مرتعحفاظت آبخیزهاشده در زمینه های انجامفعالیت 
 شده است.و ارائه  3۲، 31، 30در جداول  1396تا  1391های طی سال، زدايیبیابان

 

 

 

 1391-96 شده درزمینه حفاظت آبخیزها:های انجامفعالیت -30جدول 

 سال
احداث سدهای خشکه 

 ونیگابچین و 
 ترمکعب(م)

 احداث بانکت
 )کیلومتر(

پتینگ 
 )کیلومتر(

مثمر و  کارینهال
 هکتار() رمثمریغ

حفاظت و 
قرق مراتع 

 )هکتار(

1391 1۲013 0 0 0 851۷9 

139۲ 15669 ۲۲1 0 4 ۲8۷59 

1393 336۷1 344 0 151 ۲6130 

1394 3685۷ 0 0 53 53000 

1395 0 0 0 0 63000 

1396 0 0 0 0 630000 

 
 

 



 1396سال  -تان فارسگزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس                                              296

 

 

 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت -30مه جدول ادا

 سال
سکوبندی اراضی 

 )هکتار( دارشیب
بذرکاری و 

 بذرپاشی )هکتار(
علوفه کاری 

 )هکتار(
حوضچه تغذيه 

 مصنوعی )مترمکعب(

پخش 
 سیالب

 (مترمکعب)

1391 0 100 0 ۲38690 0 

139۲ 0 43۷ 0 103860 0 

1393 0 1505 0 1۲9۲۲5 0 

1394 0 684 0 ۲3۷89۲ 0 

1395 0 0 0 0 0 

1396 0 ۲0 0 194600 0 

 

 
 شده درزمینه حفاظت آبخیزهاهای انجامفعالیت – 30ادامه جدول 

 سال
سیل بند و سیل 

 برگردان )مترمکعب(
بند خاکی 
 )مترمکعب(

اصالح شخم 
 )هکتار(

آبیاری و مراقبت 
 )هکتار(

مطالعه پروژه 
 )مورد(

1391 ۲30 0 0 8۷0 ۲۷ 

139۲ 0 0 0 599 0 

1393 1004۲0 68۲63 0 ۷55 10 

1394 0 0 0 133 13 

1395 0 0 0 0 0 

1396 ۷43۲0 0 0 150 13 

 1396سالنامه آماری استان، سال  مأخذ:

 

 1391 -96 داری و اصالح مراتع:شده درزمینه مرتعهای انجاماهم فعالیت-31جدول 

 سال
بوته کاری و تولید 

 نهال )هکتار(
ه کاری و کشت کپ

 (مستقیم )هکتار
 کودپاشی
 )هکتار(

ذخیره نزوالت 
 آسمانی )هکتار(

 احداث آبشخور
 )دستگاه(

1391 310 ۲4۲1 0 1590 13 

139۲ 130 5531 0 ۲086 5 

1393 1۲5 18۲۷ 6304 1013 ۲ 

1394 0 669 0 3۷0 0 

1395 0 951 0 385 0 

1396 0 1058 0 403 0 
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 داری و اصالح مراتعشده درزمینه مرتعهای انجامیتاهم فعال -31ادامه جدول 

 سال
 حفر چاه مالداری

 (حلقه)
 انبارآباحداث 

 (باب)
 داریمرتع هایطرحتهیه 

 (هکتار)
 ممیزی و تنسیق مراتع

 (هکتار) 

1391 6 5 58300 155000 

139۲ 1 ۲ ۲50000 ۲0000 

1393 0 0 0 130000 

1394 0 1 0 6000 

1395 0 0 0 ۲4000 

1396 0 0 0 ۲0000 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 
 
 
 

 1391-96 زدایی:های روان و بیابانشده درزمینه تثبیت شنهای انجامفعالیت-32جدول 

 سال
 تهیه طرح

 (هکتار)
 تولید نهال گلدانی

 (هزار اصله) 
 کارینهال

 هکتار()
 بذرکاری و بذرپاشی

 هکتار()
حفاظت و قرق 

 )هکتار(

1391 0 0 35 0 ۲800 

139۲ ۲590 ۲0 530 55۷ 3000 

1393 0 160 ۷00 160 3500 

1394 0 60 355 0 3950 

1395 0 80 ۲0 0 4000 

1396 0 ۲1۲ 909 150 13۲ 

 1396مأخذ: سالنامه آماری استان، سال 

 

 


