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های نشریات مرکز آمار ایراننشانه  

آمار گردآوری نشده است. □  

آمار در دسترس نیست. 000  

ذاتاً یا عمالً وجود ندارد. ×  

معنی است.جمع و محاسبه غیرممکن یا بی ××  

 // رقم کمتر از نصف واحد است.

نظر کردن است. ناچیز و قابل صرف (نسبت)رقم   

رقم غیرقطعی است. *  

رقم جنبه تخمینی دارد. **  

Ø انتشار نیست.به دلیل حفظ محرمانگی ، رقم قابل  
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و  گیری تصمیممطالعه،  منظور بهامور مسکن  اندرکاران دستان شهری و برنامه ریز مورداستفادهعات، این اطالبررسی نمود. 

ساختمانی در قالبی  های پروانهمنظم برخی از اطالعات موجود در  آوری جمع منظور به. لذا گیرد میقرار  گذاری سیاست

از سال  ها شهرداریتوسط  صادرشدهاطالعات پروانه ساختمانی  آوری جمعکشور  طرح  های شهردارییکسان برای تمامی 

 آید میآنچه در این گزارش  است. منتشرشدهن آو نتایج  درآمدهمار ایران به اجرا آتوسط مرکز  ساله همه تاکنون 5911

که  باشد میکشور در مقایسه با کل استان به تفکیک نقاط شهری  5961-69 های سال در مذکورنتایج طرح از  ای گزیده
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 تعاریف و مفاهیم طرح

 

 شود. ها و سایر مراجع ذیصالح صادر می جواز ساخت ساختمان است که از طرف شهرداری ی ساختمانی: پروانه

حداقل یک توالت( مستقل )عبارت از تمام یا قسمتی از یک ساختمان است که حداقل شامل یک اتاق و سرویس  واحد مسکونی: 

ن، واحد مسکونی آپارتمانی و غیر آپارتمانی است که بوده و دارای ورودی مستقیم یا غیرمستقیم از معبر عمومی باشد. شکل متعارف آ

 شود. برای سکونت یک خانوار ساخته می

 بخش متقاضی پروانه:

 متقاضی پروانه ساختمانی، فرد، موسسه یا شرکت خصوصی باشد. خصوصی:

 متقاضی پروانه ساختمانی یک شرکت تعاونی باشد و پروانه ساختمانی به نام آن شرکت تعاونی صادرشده است. تعاونی:

 ها و های دولتی یا وابسته به دولت است مثل نهادهای انقالب اسالمی، شهرداری متقاضی پروانه ساختمانی یکی از سازمان دولتی:

 های مشابه سازمان

 نوع پروانه:

 شود. منظور ساخت و ایجاد بنای جدید صادر می : بهاحداث بنا

 شود. منظور افزایش حجم بنای موجود صادر می به افزایش بنا:

 وضعیت زمین قبل از احداث بنا:

 باشد. نمی گیرد و دارای ساختمان روی آن انجام نمی ...(مثالً کشاورزی )گونه فعالیت اقتصادی  منظور زمینی است که هیچ بایر:

 شود. زمینی است که باغ، فضای سبز یا مزرعه بوده که در آن درختکاری انجام می ا مزرعه:باغ، باغچه ی

در مواردی که زمین پروانه صادرشده، مربوط به بنایی باشد که به دلیل کلنگی بودن یا دالیل دیگر قصد  ساختمان تخریبی:

 تخریب آن و احداث بنای جدید باشد.

 مورداستفاده پروانه:

 شود. ی ساختمانی است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف مسکونی صادر می پروانه مسکونی:
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 شود. صادر می ی ساختمانی است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف تجاری پروانه تجاری:

 .شود صادر می ی ساختمانی است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف آموزشی پروانه آموزشی:

 شود. های است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف بهداشت صادر می پروانه بهداشتی یا درمانی:

 شود. های است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف صنعتی صادر می پروانه صنعتی:

مثالً )اگر بنا عالوه بر کاربرد مسکونی یک یا چند کاربرد دیگر نیز داشته باشد  :(مسکونی و کارگاه توأم)مسکونی و تجاری 

 شود. ، مسکونی و تجاری محسوب می(مسکونی و تجاری یا مسکونی و آموزشی

و  مانند سینماها)مذهبی، ورزشی، تفریحی  نظیر بناهای عمومی، گیرد، یک از طبقه بناهای فوق قرار نمی بناهایی که در هیچ سایر:

 گیرند. ها در این گروه قرار می های اجتماعات مستقل و نظایر آن ، سالن(تئاترها

 نوع اسکلت بنا:

آرمه نامیده  ساخته شود، بنای با اسکلت بتون (بتون همراه با آرماتور و میلگرد)آرمه  چنان چه اسکلت یک بنا از بتون آرمه: بتون

 کند. شود که اسکلت، بار بنا را تحمل می می

از قطعات فوالدی  (ثقلی و جانبی)ساختمانی که پیکربندی و اتصاالت آن جهت مقاومت در برابر نیروهای داخل و خارجی  زی:فل

 است.

 شود. که اسکلت بنا حالتی غیر از دو حالت فوق باشد، اسکلت آن سایر محسوب می درصورتی سایر:

ثقلی و )آن جهت مقاومت در برابر نیروهای داخلی و خارجی  التساختمانی است که پیکربندی و اتصا ساختمان یا مصالح بنایی:

 شود. نمی های با اسکلت فلزی و بتونی را شامل از مصالح بنایی متداول باشد. این تعریف، ساختمان( جانبی

 کند. بار بنا را تحمل می (سفال یا سنگی): ساختمانی است که دیوارهای بنای آجری بلوک و آهن یا تیرچه (سفال یا سنگ)آجر 

شود و از محل  های مناسب برای اجرای سقف توسط تیرهای چوبی انجام می : تقسیم بار سقف با ایجاد دهنهو چوب (سنگ)آجر 

 شود. اتصال این تیرهای چوبی با دیوارها، سنگینی سقف به دیوارها منتقل می

 هد.د می ررفته در دیوارها را بلوک سیمانی تشکیلکا : در این حالت مصالح به(با هر نوع سقف)بلوک سیمانی 
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 جــنتایده های ــگزی

 

 کشور نقاط شهری استان بوشهر و مقایسه     

شهر بوده است. بر  97 برابر 5969بر اساس تقسیمات کشوری، تعداد نقاط شهری استان بوشهر در سال  : تعداد پروانه ها -5

اند  پروانه ساختمانی صادر کرده 9111، تعداد 5969ها در سال  آمده از شهرداری استان بوشهر، این شهرداری دست اساس اطالعات به

مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه  (درصد 2/6)پروانه  211مربوط به احداث ساختمان و  (درصد 1/61)پروانه  2111که 

دهد.  های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری کشور را تشکیل می درصد از کل پروانه 9/2 احداث ساختمان صادرشده حدود

های صادرشده برای  ترین سهم از پروانه درصد کاهش یافته است . بیش 2/57های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود  پروانه

و کمترین سهم مربوط به شهرداری  (درصد1/51)پروانه  912 احداث ساختمان در استان بوشهر، مربوط به شهرداری کنگان با صدور

 بوده است. (درصد 5/1پروانه ) 5شنبه با 

 

هزار مترمربع  144 برابر 5969های صادرشده برای احداث ساختمان در سال  مجموع مساحت زمین پروانه :مساحت زمین -2

 6/5های صادرشده استان برابر  پروانه ،مساحت زمین کاهش یافته است .  درصد 1/51برابر 5961بوده است که نسبت به سال 

تشکیل می دهد . با توجه به تعداد پروانه  5969در سال ا زمین صادر شده از سوی شهرداری های کشور رمساحت از کل درصد 

پروانه ای احداث ساختمان حدود های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با انها متوسط مساحت زمین در هر 

 متر مربع بوده است .  4/915

های احداث ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری استان بوشهر در سال  در پروانه مساحت زیربنامجموع  :مساحت زیر بنا -9

یافته است. متوسط مساحت زیربنا برای هر  کاهشدرصد  1/59برابر  5961هزار مترمربع بوده است که نسبت به  5197معادل  5969

 مترمربع بوده است. 9/971پروانه احداث ساختمان 

بر  ، بالغ5969 های استان در های احداث ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری در پروانه مسکونی واحدتعداد  واحد مسکونی :-4

درصد از کل  1/5. این تعداد واحد مسکونی ، است کاهش یافته  درصدنسبت به سال قبل 6/25  حدودکه واحد بوده است  1699

کشور است . بیش ترین سهم از واحد مسکونی پیش بینی  هایواحد مسکونی در پروانه احداث ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری

واحد مسکونی )  5درصد ( ، و کمترین سهم مربوط به شهرداری شنبه با  4/59واحد مسکونی )  671شده مربوط به شهرداری بوشهر 

 است . واحد مسکونی محاسبه شده  5/2حدود  هر پروانه درصد ( بوده است . متوسط تعداد واحد مسکونی در 5/1

 



 4                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

 های آن در نقاط شهری استان بوشهر و کشور های احداث ساختمان و برخی ویژگی تعداد پروانه -5جدول

 5969 و 5961های  سال

 تعداد واحد مسکونی
 مساحت زیربنا

 (هزار مترمربع)

  مساحت زمین

 (هزار مترمربع)
 شرح سال تعداد پروانه

926197 92275 44961 551961 5961 

ی 
هر

ش
ط 

قا
ن

ور
ش

ک
 

922692 16749 44221 522115 5969 

 درصد تغییرات 5/9 -1/5 -5/4 -5/2

7991 1/5291 1/5126 9912 5961 

ن 
ستا

ی ا
هر

ش
ط 

قا
ن

هر
ش

بو
 

1699 1/5197 1/144 2111 5969 

 درصد تغییرات -2/57 -1/51 -1/59 -6/25

9/2 6/5 9/2 6/2 5961 

ور
ش

 ک
 از

هم
س

 

1/5 7/5 6/5 9/2 5969 

 

 

 5969سال  -های ساختمان برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی استان بوشهر تعداد و درصد پروانه -2جدول

 ی احداث ساختمانی پروانه ی افزایش بنا پروانه

 شرح کل

 جمع خصوصی تعاونی دولتی جمع خصوصی تعاونی دولتی

 تعداد 9111 2111 2779 6 51 211 211 1 1

1 1 511 2/6 9/1 9/1 1/66 1/61 1/511 
نوع سهم 

 درصد –پروانه
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 آن نیز برابر  پروانه و مساحت زمین 522115 برابر ، 5969های کشور در سال  های ساختمان صادرشده توسط شهرداری پروانه تعداد

که صادرشده 5969احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر در سال پروانه  2111تعداد متر مربع بوده است .  44221999

 .  مترمربع بوده است  149164 مساحت زمین آن

مترمربع   914165 برابر  5969سال  در : ( قبل از احداثبایر ،باغ و مزرعه و ساختمانهای تخریبی)زمین وضعیت  -1

 باغچه بودهدرصد ( باغ و  7/1متر مربع )  9511مربوط به زمین بایر و های احداث ساختمان  مساحت زمین پروانهاز  (درصد  5/15 )

مربوط به ساختمان تخریبی برای از کل مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان  (درصد 2/51)مترمربع  519561 همچنیناست و 

محاسبه شده است    1/266زمین  بایر در هر پروانه احداث ساختمان در این سال مساحت متوسط .  احداث مجدد ساختمان بوده است

محاسبه شده است که نسبت به سال  5/799و متوسط مساحت باغ و مزرعه یافته است .  درصد، کاهش -1/57 نسبت به سال قبل

محاسبه شده است که نسبت به  7/912درصد افزایش داشته است و همچنین متوسط مساحت ساختمان های تخریبی  6/79گذشته 

 است. یافته کاهش درصد -9/21سال گذشته 

 استان بوشهر و کل کشور تمان برحسب نوع زمینهای احداث ساخ زمین در پروانه پروانه و مساحت تعداد -9جدول

 5969 و 5961های  سال

 عنوان
تعداد کل 

 پروانه

مساحت 

            زمین

 ) متر مربع (

 ساختمان تخریبی باغ یا مزرعه زمین بایر

 تعداد پروانه
مساحت        

 ) متر مربع (
تعداد 
 پروانه

 مساحت
 مربع () متر 

تعداد 
 پروانه

مساحت       
 ) متر مربع (

 5969کشور 

 62941 111 111 44221999 522115  و مساحت تعداد 
9129911

1 
26499 1662569 

 – نوع زمین سهم
 درصد

1/511 1/511 111 111 6/71 7/76 5/24 9/21 

 استان بوشهر

5961 

 و مساحت تعداد 
 نقاط شهری 

9912 5121611 2747 199569 55 9415 924 562295 

 –نوع زمینسهم 
 درصد

1/511 1/511 2/15 6/11 9/1 9/1 1/51 7/51 

 استان بوشهر

5969 

 519561 119 9511 1 914165 2219 149164 2111  و مساحت  تعداد

 –نوع زمین سهم 
 درصد

1/511 1/511 9/15 5/15 9/1 7/1 5/51 2/51 

 -9/21 -6/51 6/79 -9/27 -1/57 -1/59 -1/51 -2/57 5969-5961 تغییرات استان

 7/5 7/5 1 1 1 1 6/5 9/2 درصد –5969از کشور استان سهم 
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 به ازاء یک پروانه صادره در مساحت زیربنا و تعداد واحد مسکونی میانگین مساحت زمین، -4جدول 

 5969 سال های احداث ساختمان استان بوشهر پروانه

 شرح
تعداد کل 

 پروانه

 زمینمساحت کل 

 (مترمربع)

 مساحت زیربنا

 (مترمربع)

تعداد واحد 

 مسکونی

 1699 5199611 149164 2111 تعداد

شاخص به ازاء یک  میانگین
 پروانه صادره

- 4/915 9/971 5/2 

 

 

 

 

 در نقاط شهری استان بوشهر  مساحت زیربنا احداث ساختمانو  تعداد مساحت زمین -5نمودار 

 5969 و 5961  سال

 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

 مساحت زیر بنا مساحت زمین
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 از کشور  های احداث ساختمان در نقاط شهری استان سهم تعداد پروانه -2نمودار 

 5969 و 5961 هایسال در

 

 

 

 استان بوشهر های احداث ساختمان برحسب نوع زمین در پروانه تعداد -9نمودار 

 5969 و 5961سال 

 

 1396سال 

0 1395سال 

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 تعداد پروانه  
 مساحت زمین

 مساحت زیر بنا
تعداد واحد  

 مسکونی

 تعداد واحد مسکونی مساحت زیر بنا مساحت زمین  تعداد پروانه

1396سال   2.3 1.9 1.7 1.8

1395سال   2.9 2.3 1.9 2.3

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 ساختمان تخریبی باغ و مزرعه زمین بایر

 تعداد

 1395سال  1396سال 
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درصد  9/44از مجموع پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری های استان بوشهر در حدود  :تعداد طبقات  -9

درصد برای احداث ساختمان های سه طبقه  52درصد برای احداث ساختمان دو طبقه ،  9/29برای احداث ساختمان های یک طبقه ، 

 برای احداث ساختمان های پنچ طبقه و بیش تر صادر شده است . درصد  7درصد برای احداث ساختمان های چهار طبقه و  1/6، 

 

برای احداث  درصد 9/27 مربوط به یک طبقه، درصد 6/49 صادرشده نیز حدود مسکونیهای احداث ساختمان  از مجموع پروانه    

 1/4و  های چهار طبقه ندرصد برای احداث ساختما2/6طبقه،  های سه برای احداث ساختمان درصد 9/55های دوطبقه،  ساختمان

 تر صادرشده است. های پنج طبقه و بیش برای احداث ساختمان درصد

 

 

 

 

 

 

 صادرشده از سوی شهرداری استان بوشهر ساختمان مسکونیهای احداث  تعداد پروانه -1جدول

 5969 و 5961های  سال در برحسب تعداد طبقات

طبقه و  1

 تر بیش
 شرح/ سال کل طبقه 5 طبقه 2 طبقه 9 طبقه 4

 5961 تعداد 2166 5416 726 219 299 592

 سهم طبقات 1/511 4/15 5/21 1/6 5/6 1/4

 5969 تعداد 2971 5559 941 277 256 551

 سهم طبقات 1/511 6/49 9/27 9/55 2/6 1/4
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 احداث ساختمان در نقاط شهری کشور و استان بوشهر بر حسب تعداد طبقات نقاط شهری  تعداد پروانه های -9جدول 

 5969-5961   در سالهای         

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

5961 5969 5961 5969 
5961 5969 

 سهم تعداد سهم تعداد
تغییرات 

5961-5969 
 سهم تعداد سهم تعداد

 4/9 1/4 7/26 99225 6/91 99919 -2/24 9/44 5246 7/41 5947 یک طبقه

 4/2 1/2 5/21 91141 1/29 95421 -7/54 9/29 749 6/21 171 دو طبقه

 1/5 1/2 1/51 51944 4/54 59662 -1/5 6/55 991 5/51 941 سه طبقه

 4/2 6/2 2/6 55271 5/6 51719 -5/52 1/6 271 9/6 959 چهار طبقه

پنچ طبقه و 
 بیش تر

217 5/9 561 6/9 1/1- 22162 5/56 21969 1/25 6/1 7/1 

 9/2 6/2 511 522115 511 551961 -2/57 511 2111 511 9912 ع ـــجم

 

 

 های احداث ساختمان مسکونی صادرشده از سوی شهرداری استان بوشهر پروانه -4نمودار 

 درصد  – 5969  سال در برحسب تعداد طبقات

 

 طبقه1
47% 

 طبقه2
27% 

 طبقه3
12% 

 طبقه4
9% 

 طبقه و بیش تر 5
 1396سال  5%

 طبقه و بیش تر 5 طبقه4 طبقه3 طبقه2 طبقه1
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، برای احداث ساختمان های  پروانه های ساختمانیطبق نتایج حاصل از طرح ، بخش اعظم  ساختمان :کاربریهای احداث  -1

پروانه  2971مسکونی صادر شده اند ، از کل پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های استان بوشهر تعداد 

درصد ( مربوط به احداث ساختمان های مسکونی و کار  9/7پروانه )  252درصد ( مربوط به احداث ساختمان های مسکونی ،  1/14) 

درصد ( مربوط به احداث ساختمان  6/1پروانه )  24درصد ( مربوط به احداث ساختمان های بازرگانی و  1/9پروانه )  516گاه توام ، 

به ترتیب  69و 61هایی با کاربردی های دیگر بوده است . بنا بر این تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در استان در سال های 

درصد کاهش  داشته است  -2/57نسبت به سال قبل  69پروانه می باشد . تعداد پروانه های صادر شده در سال  2111و 9912برابر با 

این  69. در مجموع با توجه به کاهش صدور پروانه ساختمانی در استان بوشهر و همچنین رشد منفی ارزش افزوده این بخش در سال 

درصدی را به  4/2و   9ط به پروانه مسکونی بوده که سهم مربو هم پروانه صادربیشترین سهبخش دارای رکود اقتصادی بوده است و 

                 در کشور داشته است .   69و 61ترتیب در سالهای 

هزار متر مربع بوده است که در  144در پروانه های احداث ساختمان بالغ بر  مساحت کل زمینهمان طور که بیش تر اشاره شد ، 

درصد ( مربوط به پروانه های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است . متوسط مساحت زمین  1/12ار متر مربع ) هز 962حدود 

 متر مربع محاسبه شده است .  265در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 

هزار  716متر مربع بوده است که هزار  5197بالغ بر  5969در کل پروانه های ساختمانی در سال  مساحت زیر بنابه همین ترتیب ، 

متر  921درصد ( مربوط به پروانه های ساختمانی مسکونی بوده است و متوسط مساحت زیر بنا ساختمان مسکونی  2/79متر مربع ) 

 مربع محاسبه شده است . 

 

 5969-5961احداث ساختمان در نقاط شهری کشور و استان بوشهر در سال  تعداد پروانه های -1جدول 

 نوانع

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

5961 5969 5961 5969 

5961 5969 
 سهم تعداد سهم تعداد

تغییرات 

5961-5969 
 سهم تعداد سهم تعداد

 9/2 6/2 9/14 519921 5/14 66469 -5/51 1/14 2971 7/11 2166 مسکونی 

مسکونی و کارگاه 

 توام
271 2/1 252 9/7 7/29- 6217 1/7 1674 4/7 1/9 4/2 

 4/2 5/2 4/9 7194 7/9 7174 1/59 7/9 516 6/4 599 بازرگانی

صنعتی ) اموزشی ، 

 بهداشتی (
92 6/1 59 9/1 11- 5141 9/5 5994 9/5 5/2 6/1 

 9/2 9/2 9/1 955 2/1 291 9/54 9/1 1 2/1 7 سایر

 9/2 1/2 511 522115 511 551961 -2/57 511 2111 511 9912 ع ـــجم
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و متوسط مساحت زمین و زیر بنا در پروانه های احداث ساختمانی بر حسب مورد  مساحت زمین ، مساحت زیر بنا -8جدول

 5969استفاده ساختمان در استان بوشهر : سال 

 سایر
بهداشتی 

 یا درمانی
 بازرگانی صنعتی آموزشی

مسکونی و 

 کارگاه توأم
 شرح / سال کل مسکونی

 هزار متر مربع –مساحت کل زمین  144 962 97 16 4 9 51 4

 درصد  –سهم بر حسب استفاده  1/511 1/12 6/7 1/7 1/1 4/1 1/5 1/1

475 2512 115 791 954 951 265 915 
متر  –متوسط مساحت زمین در هر پروانه 

 مربع

 هزار متر مربع –مساحت کل زیر بنا  5197 716 599 511 2 2 6 9

 درصد –سهم بر حسب استفاده  1/511 2/79 7/51 9/6 2/1 2/1 6/1 9/1

971 5299 497 951 121 797 921 971 
متر  –متوسط مساحت زیر بنا در هر پروانه 

 مربع

 

 

 

 تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان  واحد مسکونیتعداد  -6جدول 

  5969-5961  در سال های

 عنوان

 کشور بوشهر
استان از سهم 

 کشور

5961 5969 5961 5969 
5961 5969 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

 1/5 2/2 4/11 211926 9/17 211119 9/14 1147 1/11 9461 مسکونی 

مسکونی و کارگاه 
 توام

5555 1/54 162 6/54 96712 5/52 99261 2/55 1/2 1/2 

 1/5 1/5 2/1 762 9/1 5129 2/1 52 2/1 59 بازرگانی

صنعتی ) اموزشی ، 
 بهداشتی (

52 2/1 51 2/1 594 5/1 516 1/1 9/7 9/9 

 9/2 9/1 1/1 17 1/1 72 1/1 2 5/1 9 سایر

 1/5 9/2 511 922692 511 926197 511 1699 511 7991 جمع 
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 ی ساختمان های احداث ساختمان برحسب مورداستفاده در پروانه واحد مسکونیتعداد  -50جدول 

 5969استان بوشهر در سال 

مسکونی و کارگاه  سایر

 توأم

 شرح جمع مسکونی

 تعداد 1699 1147 162 24

 درصد 511 9/14 6/54 4/1

 تعداد واحد مسکونی متوسط 5/2 5/2 2/4 5/1

 

 

 

 5969-5961احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر در سال  تعداد پروانه های -1نمودار 
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ها  کاررفته در ساختمان آن ی به برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده های احداث ساختمان تعداد پروانه توزیع:  بنا  نوع اسکلت -8

واحد  -2/1کاهش  5961سال  درصد بوده است که نسبت به 7/1، سهم احداث ساختمان فلزی 5969دهد که در سال  نشان می

 که این سهم آرمه بوده درحالی بتون های ها برای احداث ساختمان درصد این پروانه 9/11برابر  5969دهد. در سال  درصدی رانشان می

 درصد بوده که نسبت به 9/51های آجر و آهن  سهم ساختمان 5969 سال است. همچنین در درصد بوده 9/99 معادل 5961 سال در

را  های احداث ساختمان مسکونی، درصد پروانه 1/21 این سال، نداشته است. در چندانی تغییر بوده درصد 5/57 که معادل 5961 سال

توزیع پروانه های  دهد. درصدی را نشان می 9/51 افزایش 61است که نسبت به سال  های بلوک سیمانی تشکیل داده ساختمان

درصد (  5/19کلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختمان آنها نشان می دهد که ) بر حسب نوع اس ساختمانی مسکونیاحداث 

درصد مربوط به سایر  9/49درصد برای ساختمان های اسکلت فلزی و  9/1این پروانه ها برای احداث ساختمان های بتون آرمه ، 

 انواع اسکلت صادر شده است . 

 

 

 کاررفته  ی به برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمان مسکونیهای احداث  تعداد و درصد پروانه -55جدول 

 5969 سال در ساختمان توسط استان بوشهر

 سایر

 شرح  کل فلزی آرمه بتون

 عــجم آجر و آهن آجر و چوب بلوک سیمانی سایر

  تعداد 2971 7 5992 5199 455 4 925 1

1 5/29 2/1 9/57 9/49 5/19 9/1 1/511 
نوع اسکلت سهم 

 درصد -
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 احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمان در نقاط شهری استان و کشور  های تعداد پروانه -52جدول 

 5969-5961در سال های 

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

5961 5969 5961 5969 
5961 5969 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

 5/1 5/1 2/56 29477 1/25 24164 7/1 56 6/1 99 اسکلت فلزی

 5/2 1/9 1/92 79217 1/91 75955 9/11 5941 9/99 2515 بتن آرمه

 5/2 1/2 6/59 21962 5/57 21251 9/51 497 5/57 177 آجر و آهن

 4/1 7/1 5/1 74 5/1 549 5/1 4 1/1 5 آجر و چوب

 2/41 9/41 9/5 5111 9/5 5127 21 711 9/51 921 بلوک سیمانی

 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 سایر

 7/52 1/2 511 522115 511 551961 511 2111 511 9912 ع ـــجم

 

 

 

 احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمان در نقاط شهری  های تعداد پروانه -9نمودار 

 5969-5961استان در سال 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

اسکلت  
 فلزی

بلوک   اجر و چوب اجر و اهن بتن ارمه
 سیمانی

 سایر  

 1396سال 

 1395سال 



 51                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

برحسب تعداد واحد مسکونی  5969 سال کشور در در های احداث ساختمان مسکونی الگوی توزیع پروانه:  واحد ساختمانی -6

های احداث ساختمان  درصد، دارای یک واحد مسکونی بوده است. سهم پروانه 44یعنی   ها ی آن دهد که بخش عمده می نشان

 های دارای بیش از دو واحد مسکونی و برای ساختمان درصد 4/24 ی دارای دو واحد مسکونیها مسکونی صادرشده برای ساختمان

درصد، دو  4/95های شامل یک واحد مسکونی، پروانه ،5969 که در نقاط شهری استان بوشهر در سال درصد، بوده است. درحالی 9/95

های  در پروانه این سال سهم استان از کل کشور در بوده است.درصد،  5/56و بیش از دو واحد مسکونی،  درصد 4/56واحد مسکونی، 

 باشد. رصد مید 5/5درصد و 9/5،درصد 1/5،درصد  1/5،درصد  2/9تر به ترتیب،  و بیش چهار و پنج واحد مسکونی سه، دو، با یک،

 

 

 

 

استان بوشهر و کل  شهری های احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد واحد مسکونی نقاط تعداد و درصد پروانه -59جدول 

 5969 و 5961های  در سال کشور

 واحد 4 واحد 9 واحد 2 واحد 5 لــک شرح
واحد و  1

 تر بیش

 5969کشور 

 54666 7171 51516 21591 41411 519921 تعداد کل کشور

 1/54 9/7 1/6 4/24 1/44 1/511 درصد –سهم واحدساختمان 

استان بوشهر 

5961 

نقاط و واحد ساختمان در تعداد 
 شهری استان

2166 5961 112 249 511 215 

 7/6 4/9 1/1 5/21 9/11 1/511 درصد –سهم واحد ساختمانی 

استان بوشهر 

5969 

نقاط  و واحد ساختمان در  تعداد

 شهری استان
2971 5416 495 519 511 596 

 5/7 2/4 1/7 4/56 4/95 1/511 درصد –سهم واحد ساختمانی 

 5/5 9/5 1/5 1/5 2/9 9/2 درصد – 5969کشوراستان از سهم 
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 های احداث ساختمان مسکونی برحسب تعداد واحد مسکونی نقاط شهری پروانه سهم -1نمودار 

 5969  استان بوشهر در سال

 
 

 

 

کشور نشان  زمین درهای احداث ساختمان مسکونی برحسب مساحت  الگوی توزیع پروانه  بر اساس متراژ زمین : -50    

مترمربع یا کمتر،  511، برابر  های احداث ساختمان مسکونی درصد پروانه 7/59، مساحت زمین در حدود  5969 سال دهد که در می

که در استان  مترمربع است. درحالی 211ها نیز بیش از  درصد آن 1/92مترمربع و در حدود  211تا  515 ها بین درصد آن 6/11حدود  

مترمربع یا کمتر بوده است که نسبت  511برابر با  های احداث ساختمان مسکونی پروانه درصد 9/9 راین سال مساحت زمینبوشهرد

 درصد 1/49 و حدود متوسط کشوری( مترمربع )در 211تا  515ها بین  درصد آن 1/11 باشد، همچنین بیش از کل کشور کمتر می به

 باشد. از متوسط کشوری بیشتر میمترمربع بوده که  211ها نیز بیش از  آن

 

 

 

 

 

 

[CATEGORY NAME]

[VALUE

[CATEGORY NAME]

[VALUE

[CATEGORY NAME]

[VALUE

[CATEGORY NAME]

[VALUE
[CATEGORY NAME]; [VALUE] 

 واحد و بیشتر5 واحد4 واحد3 واحد2 واحد1



 51                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

  5969-5961در استان بوشهر سال های  مساحت زمینمسکونی بر حسب های احداث ساختمان  تعداد پروانه -54جدول 

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

5961 5969 5961 5969 

5961 5969 
 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

 9/1 4/1 9/4 4455 6/4 4119 9/1 54 7/1 25 متر511

515-515 61 5/9 94 7/2 59519 2/59 52159 4/52 7/1 1/1 

211-515 119 5/21 419 5/56 21191 6/21 26671 1/26 1/2 1/5 

211-215 619 6/92 712 7/95 25464 9/25 22162 6/25 4/4 9/9 

911-215 191 9/56 415 9/21 52114 6/52 54174 9/59 4/4 4/9 

111-915 191 9/51 497 7/56 59211 9/59 54294 7/59 1/4 9/9 

متر مربع و  115
 بیشتر

515 2/1 544 5/9 1569 2/1 1295 5/1 6/2 1/2 

 9/2 6/2 511 519921 511 66469 511 2971 511 2166 عـــجم

 

دهد که مساحت  کشور نشان می در 5969سال  های احداث ساختمان مسکونی برحسب مساحت زیربنای آن در توزیع پروانه    

ها  آن درصد 5/11 مترمربع و 211تا  515ها بین  درصد آن 9/22 مترمربع یا کمتر، 511ها برابر  درصد از این پروانه 9/27 زیربنای

 1/21درصد،  7/94 ها به ترتیب این نسبت 5969که در نقاط شهری استان بوشهر در سال  مترمربع بوده است. درحالی 211بیش از 

 درصد، بوده است. 4/99و  درصد

 استان بوشهر و کل کشور مساحت زیربناهای احداث ساختمان مسکونی برحسب  تعداد و درصد پروانه  -51جدول 

 5969درسال  

 جمع عنوان/ سال
500 

مترمربع و 

 کمتر

510-505 

 مترمربع

200-515 

 مترمربع

210-205 

 مترمربع

900-215 

 مترمربع

100-905 

 مترمربع

مترمربع  105

 و بیش تر

 21556 51194 1116 6416 59159 51161 51416 519921 5969کشور کل 

 9/24 1/57 9/1 2/6 5/59 1/57 5/51 511 درصد  –کشور سهم 

تعداد نقاط شهری استان بوشهر 

5969 
2971 255 959 419 219 252 279 977 

 6/51 9/55 6/1 1/1 9/21 1/21 6/1 511 درصد  –استان سهم 
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 در استان بوشهر  مساحت زمینمسکونی بر حسب های احداث ساختمان  تعداد پروانه -8نمودار 

  5969-5961سال 
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 9399-96سالهای طی پروانه ساختمانی صدورروند 
 

 سال استان بوشهر در و زیر بنا زمین مساحت های احداث ساختمان مسکونی برحسب  تعداد پروانه -59جدول 

 ) متر مربع (5965-5969 

 سال عنوان

500
 

510
-

505
  

200
-

515
  

210
-

205
  

900
-

215
  

100
-

905
  105 

مترمربع و 

 بیش تر

ن
ت زمی

ساح
م

 

5965 41 521 796 5527 715 944 512 

5962 97 69 191 156 177 469 519 

5969 96 517 116 799 141 914 261 

5964 91 11 126 799 129 149 526 

5961 25 61 119 619 191 191 515 

5969 54 94 419 712 415 497 544 

ت زیر بنا
ساح

م
 

5965 249 699 712 264 251 117 125 

5962 215 994 111 569 569 411 494 

5969 271 747 716 269 515 916 949 

5964 224 942 117 562 546 425 421 

5961 299 914 172 219 292 415 124 

5969 255 959 419 219 252 279 977 

ع
جم

 

5965 219 5119 5445 5425 655 5295 979 

5962 951 717 5111 5152 771 614 161 

5969 916 114 5291 5116 725 699 999 

5964 292 791 5119 611 972 694 117 

5961 214 774 5511 5216 111 695 971 

5969 221 977 699 611 969 749 125 
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9399-96روند  صدور پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک شهرستان و شهر طی سالهای    

 پروانه های ساختمان صادر شده برای احداث بر حسب تعداد طبقات در نقاط شهری به تفکیک شهرستان  -51جدول 

 5969تا  5965در سال 

عنوان
 

سال
بوشهر 

تنگستان 
 

جم
دشتستان 

 

ی
دشت

 

دیلم
 

دیر
عسلویه 

 

کنگان
 

گناوه
 

جمع
 

قه
طب

ک 
ی

 

5965 517 521 552 949 599 995 555 - 291 221 2195 

5962 557 557 96 419 579 291 76 17 512 511 5941 

5969 19 44 46 711 19 221 49 26 594 564 5979 

5964 19 517 71 961 561 219 49 97 215 559 5154 

5961 511 542 95 411 591 99 919 46 246 521 5947 

5969 11 17 95 947 599 95 295 22 216 41 5246 

قه
طب

و 
د

 

5965 14 25 47 599 94 17 17 - 952 512 5157 

5962 15 26 47 522 71 71 41 67 541 511 114 

5969 11 51 44 292 29 17 24 17 526 545 171 

5964 29 29 22 511 94 91 29 514 541 525 791 

5961 91 99 29 215 91 94 66 519 571 514 179 

5969 77 51 91 591 41 21 512 12 547 76 749 

قه
طب

ه 
س

 
تر

ش
 بی

و
 

5965 215 5 26 41 59 21 7 - 59 91 411 

5962 11 5 91 91 2 59 2 41 61 97 999 

5969 17 9 21 96 9 92 1 21 47 14 997 

5964 16 9 51 47 9 21 5 91 91 12 279 

5961 929 2 67 61 9 2 27 571 19 11 191 

5969 211 9 515 95 7 1 99 11 529 69 111 
ع

جم
 

5965 719 547 251 171 259 415 579 - 711 465 9666 

5962 199 547 594 941 241 927 524 229 965 961 9561 

5969 959 92 596 5172 14 915 79 214 947 421 9971 

5964 471 599 591 919 296 97 941 299 411 912 9151 

5961 465 511 514 969 579 96 476 927 112 212 9919 

5969 442 511 211 179 519 95 996 592 412 257 2111 
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 در نقاط شهری به تفکیک شهرستانبنا بر حسب نوع استفاده  پروانه های ساختمان صادر شده برای احداث  -58جدول 

 5969تا  5965در سال  
عنوان

 

سال
بوشهر 

تنگستان 
 

جم
دشتستان 

 

ی
دشت

 

دیلم
 

دیر
عسلویه 

 

کنگان
 

گناوه
 

جمع
 

ی
ون

سک
م

 

5965 174 591 517 111 577 541 429 - 916 422 9129 

5962 414 517 544 174 569 517 276 561 941 916 2759 

5969 991 12 557 611 516 99 211 571 917 969 2111 

5964 945 554 515 191 241 11 269 229 914 279 2191 

5961 947 596 596 995 595 91 419 219 479 211 2166 

5969 229 15 515 976 555 15 916 1 961 251 5659 

ام
تو

ه 
گا

ار
 ک

 و
ی

ون
سک

م
 

5965 66 6 51 21 7 51 91 - 26 91 291 

5962 71 99 59 4 7 6 25 22 24 4 252 

5969 551 1 52 27 7 2 14 21 24 6 219 

5964 65 9 52 21 1 9 21 26 7 55 221 

5961 514 51 9 91 7 7 47 96 51 51 271 

5969 67 51 92 55 4 9 91 1 51 2 252 

ی 
گان

زر
با

 

5965 21 1 1 96 21 57 57 - 55 29 591 

5962 19 7 9 15 41 1 29 9 51 21 241 

5969 59 2 51 97 29 4 54 5 54 51 599 

5964 91 52 2 49 24 9 59 51 9 52 591 

5961 99 91 6 26 4 1 21 1 51 51 599 

5969 19 57 59 41 51 1 21 1 6 9 516 

ده
ش

ر ن
ها

اظ
و 

یر
سا

 
5965 1 1 1 5 5 1 1 1 1 2 57 

5962 1 1 1 59 1 1 1 1 1 5 54 

5969 1 1 1 59 2 5 9 9 2 9 41 

5964 5 1 1 9 1 1 2 1 1 5 7 

5961 4 5 1 9 5 56 9 1 5 4 96 

5969 1 1 5 9 9 2 2 1 9 2 24 

جم
ــ

ــ
ـ

 ع

5965 719 547 251 171 259 579 415 - 711 465 9666 

5962 199 547 594 941 241 524 927 229 965 961 9561 

5969 121 92 596 5191 565 79 915 214 947 421 9971 

5964 471 599 591 919 296 97 941 299 411 912 9151 

5961 465 511 514 969 579 96 471 927 112 212 9912 

5969 917 511 211 499 521 95 996 59 422 257 2991 
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 نقاط شهری در کاررفته در ساختمان ی به های احداث ساختمانی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده پروانه -56جدول 

 5969-5965استان بوشهر :سال 

 

 

 
 

 

 کل سال و شهر 
اسکلت 

 فلزی
 آرمه بتون

 سایر

 آجر و چوب آجر و آهن جمع
بلوک 

 سیمانی
 سایر

5965 966 91 2115 5911 497 24 191 2 

5962 9561 94 5679 5511 471 69 954 1 

5969 9971 51 5199 5124 119 15 996 5 

5964 9151 91 5192 5419 969 99 727 1 

5961 9912 99 2515 5561 177 5 921 1 

5969 2111 56 5941 5545 497 4 711 1 

 1 542 1 1 542 4 5 547 آبپخش

 1 21 1 1 21 9 1 29 آباد

 1 97 1 1 97 1 1 97 آبدان

 1 1 1 55 55 2 1 59 امام حسن

 1 25 1 1 25 1 1 26 انارستان

 1 1 1 21 21 55 1 96 اهرم

 1 1 1 51 51 9 1 59 بادوله

 1 11 5 11 599 69 1 226 برازجان

 1 6 1 26 91 1 1 49 بردخون

 1 1 1 1 1 45 1 45 بردستان

 1 1 1 1 1 511 1 511 دیر

 1 1 1 54 54 99 5 41 دیلم

 1 1 1 91 91 9 2 41 بندر ریگ

 1 1 1 91 91 294 1 912 کنگان

 1 1 1 599 599 97 4 577 گناوه

 1 97 5 1 91 72 1 551 بنک

 1 54 1 5 51 1 1 51 بوشکان

 1 1 1 1 1 264 9 911 بوشهر

 1 9 1 1 9 1 1 9 تنگ ارم

 1 1 1 54 54 512 1 559 جم
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 کاررفته در ساختمان ی به های احداث ساختمانی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده پروانه -56دنباله جدول 

 5969-5965در نقاط شهری استان بوشهر :سال 

 

 

 

 

 

 

 

 کل سال و شهر 
اسکلت 

 فلزی
 آرمه بتون

 سایر

 آجر و چوب آجر و آهن جمع
بلوک 

 سیمانی
 سایر

 1 1 1 1 1 94 5 91 چغادک

 1 1 1 1 1 9 1 9 خارک

 1 1 1 1 1 555 1 555 خورموج

 1 1 1 4 4 2 1 9 دالکی

 1 49 1 1 49 1 1 49 دلوار

 1 59 1 1 59 47 1 91 دوراهک

 1 49 2 1 41 7 9 11 ریز

 1 9 1 1 9 92 1 91 سعدآباد

 1 95 1 1 95 6 1 71 سیراف

 1 75 1 2 79 1 1 79 شبانکاره

 1 5 1 1 5 1 1 5 شنبه

 1 1 1 1 1 75 1 75 عالی شهر

 1 1 1 1 1 592 5 599 عسلویه

 1 11 1 1 11 1 1 11 کاکی

 1 6 1 1 6 1 1 6 کلمه

 1 9 1 1 9 29 1 26 نخل تقی

 1 19 1 1 19 9 1 19 وحدتیه
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 پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختمان در نقاط شهری – 20جدول 

 5969-5965استان بوشهر: 

 سایر بازرگانی مسکونی و کارگاه توام مسکونی جمع شهر

5965 9666 9129 291 598 49 

5962 9568 2159 259 240 26 

5969 9911 2601 289 599 48 

5964 9058 2959 290 590 51 

5961 9982 2866 218 599 96 

5969 2800 2911 252 586 24 

 5 1 9 599 541 آبپخش

 0 4 0 56 29 آباد

 0 1 5 26 91 آبدان

 0 5 5 55 59 امام حسن

 5 9 9 56 26 انارستان

 0 55 0 28 96 اهرم

 0 5 2 50 59 بادوله

 5 1 5 220 226 برازجان

 0 1 8 28 49 بردخون

 0 9 9 92 45 بردستان

 5 50 54 599 588 دیر

 2 4 2 40 48 دیلم

 0 5 2 91 40 بندر ریگ

 0 6 1 288 902 کنگان

 2 2 0 519 511 گناوه

 0 0 9 501 550 بنک

 0 9 0 52 51 بوشکان

 1 45 88 599 900 بوشهر

 0 0 0 9 9 تنگ ارم
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 پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختمان در نقاط شهری  – 20دنباله جدول 

 5969-5965استان بوشهر:

 سایر بازرگانی مسکونی و کارگاه توام مسکونی جمع شهر

 0 9 58 62 559 جم

 5 8 5 11 91 چغادک

 0 0 5 1 9 خارک

 9 1 2 505 555 خورموج

 0 5 0 1 9 دالکی

 0 2 50 94 49 دلوار

 5 5 5 11 90 دوراهک

 0 4 55 40 11 ریز

 5 1 9 29 91 سعدآباد

 9 0 1 90 10 سیراف

 0 52 2 16 19 شبانکاره

 0 0 0 5 5 شنبه

 2 1 1 11 15 عالی شهر

 2 1 1 11 15 عسلویه

 0 4 0 14 18 کاکی

 0 0 5 8 6 کلمه

 0 0 9 29 26 نخل تقی

 0 1 5 10 19 وحدتیه

 

 

 

 

 

 

 

 



 29                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

 در نقاط شهری حسب تعداد طبقات پیش بینی شده پروانه های احداث ساختمان بر  -25جدول 

  5969-5965استان بوشهر سال 

 شهر
 تعداد پروانه احداث ساختمان بر حسب طبقه

 سه طبقه و بیشتر دو طبقه یک طبقه جمع

5965 9666 2195 5157 625 

5962 9561 5941 114 714 

5969 9971 5979 171 124 

5964 9151 5154 791 799 

5961 9912 5947 171 191 

5969 2111 5246 749 111 

 1 26 559 547 آبپخش

 1 1 29 29 آباد

 5 1 95 97 آبدان

 1 9 51 59 امام حسن

 2 59 54 26 انارستان

 1 9 99 96 اهرم

 5 9 6 59 بادوله

 19 559 99 226 برازجان

 4 55 21 49 بردخون

 5 55 26 45 بردستان

 26 12 517 511 دیر

 1 22 25 41 دیلم

 1 55 24 41 بندر ریگ

 511 14 559 912 کنگان

 11 91 25 577 گناوه

 7 95 72 551 بنک

 1 2 59 51 بوشکان

 219 51 29 911 بوشهر



 21                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

 در نقاط شهری  پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات پیش بینی شده -25جدول دنباله 

  5969-5965استان بوشهر سال 

 شهر
 تعداد پروانه احداث ساختمان بر حسب طبقه

 سه طبقه و بیشتر دو طبقه یک طبقه جمع

 1 9 9 9 تنگ ارم

 19 56 55 559 جم

 1 95 26 91 چغادک

 9 1 1 9 خارک

 9 21 19 555 خورموج

 1 5 1 9 دالکی

 9 51 21 49 دلوار

 5 29 99 91 دوراهک

 59 9 99 11 ریز

 9 9 26 91 سعدآباد

 54 92 24 71 سیراف

 1 51 99 79 شبانکاره

 1 1 5 5 شنبه

 51 21 21 75 عالی شهر

 74 41 56 599 عسلویه

 9 52 49 11 کاکی

 1 5 1 6 کلمه

 54 52 9 26 نخل تقی

 1 9 11 19 وحدتیه

 

 

 

 

 

 



 28                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

 ستان بوشهر در اساختمانی های  ، مساحت زمین و زیربنا در پروانهواحد مسکونی تعداد  -22جدول 

 5969 و 5961های  سال

 شرح

 مساحت زیر بنا ) متر مربع ( مساحت زمین ) متر مربع ( تعداد واحد مسکونی

5961 5969 
درصد 

 تغییرات
5961 5969 

درصد 

 تغییرات
5961 5969 

درصد 

 تغییرات

 -1/59 5199611 5291121 -1/51 149164 5121611 -6/25 1699 7991 جمع 

 9/44 25941 54699 9/11 96564 24711 9/19 511 66 آبپخش

 7/1 2764 2171 1/21 6791 7794 -1/1 56 21 آباد

 -4/21 1261 7961 -1/99 6952 54444 -9/99 92 41 آبدان

 4/29 2211 5744 2/9 2671 2114 4/51 51 59 امام حسن

 2/96 9517 9991 1/21 1995 9161 7/59 21 24 انارستان

 -4/17 1115 59119 -9/47 55714 22929 -1/95 91 77 اهرم

 -2/19 5724 9911 -6/45 4992 7679 -2/49 54 29 بادوله

 -6/97 91919 67569 -9/91 91296 19414 -7/91 917 151 برازجان

 -4/26 6299 59115 -9/41 55696 25621 -9/45 41 77 بردخون

 -1/51 9144 7772 1/52 59619 52461 -4/51 44 12 بردستان

 -9/59 14469 91521 -1/51 92194 79954 -4/51 941 412 دیر

 -5/11 1416 59641 -1/99 52211 56997 -9/17 11 551 دیلم

 2/11 55519 1664 6/57 55651 51515 7/71 71 45 بندر ریگ

 -9/22 61161 559699 -6/42 11179 541941 -1/22 954 761 کنگان

 -2/29 95164 12192 -5/21 11191 71991 -2/21 972 499 گناوه

 7/21 56194 51441 1/12 91517 56742 6/49 544 61 بنک

 -1/41 5776 2699 -1/91 9449 6276 -1/21 52 59 بوشکان

 -7/22 251129 212751 -5/24 11119 559619 -4/29 671 5921 بوشهر

 -5/99 5119 5111 -1/25 2711 9151 -1/41 9 51 تنگ ارم

 

 

 

 



 26                                              5961-69سالهای   استان بوشهر و کشور های شهرداریتوسط  صادرشدهساختمانی  های پروانهبررسی    

         

 

 ستان بوشهر در اساختمانی های  ، مساحت زمین و زیربنا در پروانهواحد مسکونی تعداد  -22جدول دنباله 

 5969 و 5961های  سال

 شرح

 مساحت زیر بنا ) متر مربع ( مساحت زمین ) متر مربع ( تعداد واحد مسکونی

5961 5969 
درصد 

 تغییرات
5961 5969 

درصد 

 تغییرات
5961 5969 

درصد 

 تغییرات

 1/59 555945 61161 7/22 41974 97251 6/24 717 919 جم

 -9/55 55971 52129 -2/51 51199 57979 -1/22 75 62 چغادک

 -9/92 2971 7541 -9/91 157 2179 -5/11 22 46 خارک

 -6/1 21191 27542 9/5 21966 27644 -5/59 599 519 خورموج

 -5/99 5149 9174 -2/72 2197 7495 -4/75 9 25 دالکی

 -4/46 51159 21717 -2/41 55421 22196 -5/57 99 79 دلوار

 1/46 51679 7927 4/16 51155 55114 1/11 92 41 دوراهک

 1/15 51119 6617 1/24 59964 59596 1/49 96 41 ریز

 -5/1 9175 7296 -5/91 55299 59516 -4/49 91 19 سعدآباد

 6/251 57596 1491 9/599 29196 1141 5/211 554 97 سیراف

 1/51 6111 1261 6/25 56541 51712 1/1 99 91 شبانکاره

 9/549 549 91 1/1 241 241 1/1 5 5 شنبه

 9/75 24497 54211 1/215 99451 55172 1/57 64 11 عالی شهر

 -9/4 571796 571624 -1/91 41212 77116 -1/91 621 5451 عسلویه

 -9/9 1156 6452 9/2 57591 59717 -1/9 99 97 کاکی

 -2/79 111 9569 -9/19 9611 1456 -4/91 6 29 کلمه

 -4/71 59999 14274 -9/97 51549 91611 -5/71 551 119 نخل تقی

 -7/94 7971 55261 -4/91 56591 26951 -6/94 14 19 وحدتیه

 

 

 

 


