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 مدیر پروژه: رضا احمدیان
 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفیعیانفیروز توفیقمشاوران عالي: 

 سونیا کریمي                       آرمان خواجه برج سفیدی حسین آرامي و رتضي ثابت قدمم

 گروه بررسي و تحلیل وضعیت منابع طبیعي:
  گروه 

 بررسي و تحلیل سیاسي اداری و سازماني:
 ها:بررسي و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه 
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 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 دگان عبدیرضا عابدین زا

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی
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 وحید مشفقی
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 سپیده تدین

 فاطمه طاهری
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 حسن خاکسار گروه بررسي و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری و تحلیل اجتماعي و فرهنگي: گروه بررسي

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلي محمدی

 مرتضي بیدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسي و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشي رامین ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 عمرانیفاطمه 

 گروه بررسي و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتي:گروه بررسي و تحلیل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب

 توفیق فیروز یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان گروه بررسي و تحلیل نظام سکونتگاهي:

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا وفر دهقان شعارنیل

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحلیل مالحظات ایمني، دفاعي و امنیتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 اعد موچشیرامین س مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 24 .............................. 1331 - 31 یهاسال ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به بوشهر استان ینسج نسبت: 13 نمودار

 26 ... 1331 ،81 ،71 سال ییروستا و یشهر نقاط حسب بر بوشهر استان و کشور کل یبارور زانیم سهیمقا: 14 نمودار

1361 - 31 یهاسال در بوشهر استان ییروستا و یشهر مناطق کیتفک به و جنس حسب بر یزندگ به دیام: 11 نمودار

 ......................................................................................................................................................................... 27 

 28 ..........................................1311– 1361 دوره رد کشور یهااستان تیجمع به مهاجرت خالص نسبت: 16 نمودار

 23 .........................................1361 – 1371 دوره در کشور یهااستان تیجمع به مهاجرت خالص نسبت: 17 نمودار

 23 .........................................1371 – 1381 دوره در کشور یهااستان تیجمع به مهاجرت خالص نسبت: 18 نمودار

 31 ......................................... 1331 - 1381 دوره در کشور یهااستان تیجمع به مهاجرت خالص نسبت: 13 نمودار

 33 ........................................................................... 1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان یوابستگ نرخ: 21 نمودار

 34 ......................................................... 1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان یشهر نقاط یوابستگ نرخ: 21 نمودار

 34 ..................................................... 1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان ییروستا نقاط یابستگو نرخ: 22 نمودار

 36 ............................................................. 31تا 71 سال کشور کل و بوشهر استان یباسواد زانیم سهیمقا: 23 نمودار

 37 ....................................................... 31 تا 71 یهاسال در بوشهر استان جنس حسب بر یباسواد زانیم: 24 رنمودا
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 37 .............................. 31 تا 61 یهاسال در بوشهر استان یشهر مناطق در جنس حسب بر یباسواد زانیم: 21 نمودار

 38 ........................... 31 تا 61 یهاسال در بوشهر استان ییروستا مناطق در جنس حسب بر یباسواد زانیم: 26 نمودار

 41 .................... 1331 سال ییروستا و یشهر مناطق کیتفک به بوشهر استان یهاشهرستان یباسواد زانیم: 27 نمودار

 47 ............................. 1366  - 87 یهاسال در بوشهر استان  یهاشهرستان ریعشا تیجمع یدرصد سهم:  28 نمودار

 48 ................................................ 1366  - 87 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان ریعشا خانوار بعد:  23 نمودار

 11 ............................................. 1366  - 87 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان ریعشا یجنس نسبت:  31 نمودار

 17 ........................................ 1334و 1331 یهاسال در بوشهر استان نفر 1111 از کمتر یشهرها تیعجم:  31 نمودار

 18 ....................................... 1334و 1331 یهاسال در بوشهر استان نفر 3333 تا 1111 یشهرها تیجمع:  32 نمودار

 61 .................................... 1334و 1331 یهاسال در بوشهر استان نفر 24333 تا11111 یشهرها تیجمع:  33 نمودار

 61 ................................... 1334و 1331 یهاسال در بوشهر استان نفر 43333 تا 21111 یشهرها تیجمع:  34 نمودار

 62 ................................... 1334و 1331 یهاسال در بوشهر استان نفر 33333 تا 11111 یشهرها تیجمع:  31 نمودار

 63 ................................ 1334و 1331 یهاسال در بوشهر استان نفر 243333 تا111111 یشهرها تیجمع:  36 نمودار

 64 ............ 1371 -34 یهاسال در یتیجمع یهاگروه حسب بر بوشهر استان یشهرها تعداد یدرصد سهم: 37 نمودار

 67 ............................................. 1371 -31 بوشهر استان نفر 1111 از کمتر  یشهرها تیعجم رشد زانیم: 38 نمودار

 68 .............................................. 1371 -31 بوشهر استان نفر 3333 تا 1111 یشهرها تیجمع رشد زانیم: 33 نمودار

 71 .......................................... 1371 -31 بوشهر استان نفر 24333 تا 11111 یشهرها تیجمع رشد زانیم: 41 ودارنم

 71 .......................................... 1371 -31 بوشهر استان نفر 43333 تا 21111 یشهرها تیجمع رشد زانیم: 41 نمودار

 72 .......................................... 1371 -31 بوشهر استان نفر 43333 تا 21111 یشهرها تیجمع رشد زانیم: 42 نمودار

 73 ..................................... 1371 -31 بوشهر استان نفر 243333 تا 111111 یشهرها تیجمع رشد زانیم: 43 نمودار

 76 ............ 34 یاسیس ماتیتقس و 1371 - 31 یهاسال در بوشهر استان یتیجمع طبقات در هایآباد تعداد: 44 نمودار

 73 ........................................................... 1334و1331 سال شهربو استان یهاشهرستان نفر 21 ریز یآباد: 41 نمودار

 81 ......................................................... 1334و1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان نفر 43تا 21 یآباد: 46 نمودار

 81 ......................................................... 1334و1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان نفر 33تا 11 یآباد: 47 نمودار

 82 ..................................................... 1334و1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان نفر 433تا 111 یآباد: 48 نمودار

 83 .................................................... 1334و1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان نفر  333تا 111 یآباد: 43 نمودار

 84 ................................................. 1334و1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان نفر  4333تا1111 یآباد: 11 نمودار
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 81 ................................................. 1334و1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان شتریب و نفر 1111 یآباد :11 نمودار

 114 ......................................... 1331و 1381 ، 1371 یهاسال در کشور یهااستان یتیجمع تراکم سهیمقا: 12 نمودار

 116 .......................... 1331و 1381 ، 1371 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان یتیجمع تراکم سهیمقا: 13 نمودار

 113 ................................. 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان در کم یلیخ تیجمع تراکم: 14 نمودار

 121 .......................................... 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان در کم تیجمع تراکم: 11 نمودار

 121 .................................... 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان در متوسط تیجمع تراکم: 16 نمودار

 122 .................................... 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان در متوسط تیجمع تراکم: 17 نمودار

 123 ................................ 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان در ادیز یلیخ تیجمع تراکم: 18 نمودار

 126 ............................................ 1371 - 31 یهاسال در بوشهر استان یشهرها کم یلیخ تیجمع تراکم: 13 نمودار

 127 ..................................................... 1371 - 31 یهاسال در بوشهر استان یشهرها کم تیجمع تراکم: 61 دارنمو

 128 ............................................... 1371 - 31 یهاسال در بوشهر استان یشهرها متوسط تیجمع تراکم: 61 نمودار

 123 .................................................... 1371 - 31 یهاسال در بوشهر استان یشهرها ادیز تیجمع تراکم: 62 نمودار

 131 .................................................... 1371 - 31 یهاسال در بوشهر استان یشهرها ادیز تیجمع تراکم: 63 نمودار

 131 .................................. 1334و 1331  یهاسال در بوشهر استان  یهادهستان کم یلیخ تیجمع تراکم: 64 نمودار

 136 ........................................... 1334و 1331  یهاسال در بوشهر استان  یهادهستان کم تیجمع تراکم: 61 نمودار

 137 ......................................1334و 1331  یهاسال در بوشهر استان  یهادهستان متوسط تیجمع تراکم: 66 نمودار

 138 .......................................... 1334و 1331  یاهسال در بوشهر استان  یهادهستان ادیز تیجمع تراکم: 67 نمودار

 133 ................................. 1334و 1331  یهاسال در بوشهر استان  یهادهستان ادیز یلیخ تیجمع تراکم: 68 نمودار

 142 ................................................................................................. بوشهر استان تیجمع یجوان بیضر: 63 نمودار

 143 ..................................................................................... بوشهر استان یاقتصاد تیفعال و کار تیجمع: 71نمودار

 144 ....................................................................................................... بوشهر استان سالخورده تیجمع: 71 نمودار

1331تا 1371 سال بوشهر شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع یدرصد عیتوز: 72 نمودار

 ....................................................................................................................................................................... 146 

 147 ........ 1331تا 1371 سال دشتستان شهرستان یجنس سبتن و یسن عمده  گروه حسب بر تیجمع عیتوز: 73 نمودار

 143 ..... 1331 تا 1371 سال کنگان شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز: 74 نمودار

 111 ....... 1331تا 1371 سال گناوه شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز: 71 نمودار



 

 ظ

 112 ........ 1331تا 1371 سال یدشت شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز:76 نمودار

 113 .... 1331تا 1371 سال تنگستان شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز:77 نمودار

 111 ...... 1331تا 1371 سال هیعسلو شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاهگرو حسب بر تیجمع عیتوز:78 نمودار

 116 ...........1331تا 1371 سال رید شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز: 73 نمودار

 118 .......... 1331تا 1371 سال جم شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز: 81 نمودار

 113 .......... 1331تا 1371 سال جم شهرستان یجنس نسبت و یسن عمده یهاگروه حسب بر تیجمع عیتوز: 81 نمودار

 164 .................................................................... 1331 سال بوشهر استان یهاشهرستان کل یبارور زانیم:82 نمودار

 166 ......................................... 1331 و 1381 سال بوشهر استان یهاشهرستان تولد بدو در یزندگ به دیام: 83 نمودار

 166 ...................... 1331 و 1381 سال بوشهر استان یهاشهرستان یشهر نقاط تولد بدو در یزندگ به دیام: 84 نمودار

 167 ................... 1331 و 1381 سال بوشهر استان یهاشهرستان ییروستا نقاط تولد بدو در یزندگ به دیما: 81 نمودار

 163 .............................. 1381 - 31 یدوره بوشهر استان یهاشهرستان تیجمع به مهاجرت خالص نسبت: 86 نمودار

 172 .......................................................................... 1331 تا 1331 یهاسال در بوشهر استان خانوار بعد: 87 نمودار

 173 ............................................... 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان خانوار بعد متوسط: 88 نمودار

 174 ........................... 1371- 31 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان یشهر مناطق خانوار بعد متوسط: 83 نمودار

 174 ........................... 1371- 31 یهاسال رد بوشهر استان یهاشهرستان یشهر مناطق خانوار بعد متوسط: 31 نمودار

 181 ................................ 1331 تا 1311 یدوره چهار در مهاجران مقصد و مبدأ حسب بر مهاجرت زانیم: 31 نمودار

 184 ............ 1381 - 31 دوره کشور یهااستان واردشده مهاجران کلبه نسبت یاستان روند مهاجران سهم: 32 نمودار

 181 ........................ 1381- 31 یدوره در یاستان درون مهاجران کل از بوشهر استان یهاشهرستان  سهم:  33 نمودار

 181 ..................................1381- 31 یدوره در بوشهر استان یهاشهرستان یشهر یاستان درون مهاجران: 34 نمودار

 186 ................................ 1381- 31 یدوره در بوشهر استان یهاشهرستان ییروستا استان درون مهاجران: 31 نمودار

مهاجرت مبدأ حسب بر 1381 - 31 دوره بوشهر استان به کشور گرید یهااستان از واردشده مهاجران عیتوز: 36 نمودار

 ....................................................................................................................................................................... 131 

 مقصد حسب بر 1381 - 31 دوره کشور گرید یهااستان به بوشهر استان از شدهخارج مهاجران عیتوز: 37 نمودار

 136 .......................................................................................................................................................... مهاجرت

 211 ........................... 31 تا 81 یدوره جنس حسب بر بوشهر استان شهرستان به واردشده مهاجران عیتوز: 38 نمودار

 211 ....... 31 تا 81 یدوره جنس حسب بر بوشهر استان شهرستان یشهر مناطق به واردشده مهاجران عیتوز: 33 نمودار
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 211 . 31 تا 81 یدوره جنس حسب بر بوشهر استان شهرستان ییروستا مناطق به واردشده مهاجران عیتوز: 111 نمودار

 213 ...................................... 1371 - 81 دردوره بوشهر استان به علت برحسب شده وارد مهاجران عیتوز111 نمودار

 214 ................................. 1381- 31 یدوره در بوشهر استان به علت حسب بر واردشده مهاجران عیتوز: 112 نمودار

 211 .............. 1371- 81 یدوره در بوشهر استان یشهر نقاط به علت حسب بر واردشده مهاجران عیتوز: 113 نمودار

 211 .............. 1381- 31 یدوره در بوشهر استان یشهر نقاط به علت حسب بر واردشده مهاجران عیتوز: 114 نمودار

 216 ........... 1371- 81 یدوره در بوشهر استان ییروستا نقاط به علت حسب بر واردشده مهاجران عیتوز: 111 نمودار

 217 ........... 1381- 31 یدوره در بوشهر استان ییروستا نقاط به علت حسب بر واردشده مهاجران عیتوز: 116 نمودار

 ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به بهتر کار و کار یجستجو علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 117 نمودار

 218 ......................................................................................................... 1371-81دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به بهتر کار و کار یجستجو علت حسب بر دهواردش مهاجران ینسب عیتوز:118 نمودار

 213 ....................................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 یهاشهرستان ییتاروس و یشهر نقاط کیتفک به یشغل انتقال علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 113 نمودار

 211 ........................................................................................................................... 1371- 81 دوره بوشهر استان

 یهاشهرستان ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به یشغل انتقال علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 111 نمودار

 211 ........................................................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان

 ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به آن انیپا و لیتحص انجام علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 111 نمودار

 211 ........................................................................................................ 1371-81 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به آن انیپا و لیتحص انجام علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 112 نمودار

 212 ....................................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 و یرشه نقاط کیتفک به فهیوظ خدمت انیپا ای انجام علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 113 نمودار

 213 .......................................................................................... 1371-81 دوره بوشهر استان یهاشهرستان ییروستا

 و یرشه نقاط کیتفک به فهیوظ خدمت انیپا ای انجام علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 114 نمودار

 213 ......................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان یهاشهرستان ییروستا

 ییاروست و یشهر نقاط کیتفک به ترمناسب مسکن علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 111 نمودار

 214 ....................................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان یهاشهرستان
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 ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به خانوار از یرویپ علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 116 نمودار

 211 ........................................................................................................ 1371-81 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 ییروستا و یشهر نقاط کیتفک به خانوار از یرویپ علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 117 مودارن

 216 ....................................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 ییستارو و یشهر نقاط کیتفک به اظهارنشده و نامشخص علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 118 نمودار

 217 ....................................................................................................... 1371- 81 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 ییستارو و یشهر نقاط کیتفک به اظهارنشده و نامشخص علت حسب بر واردشده مهاجران ینسب عیتوز: 113 نمودار

 217 ....................................................................................................... 1381- 31 دوره بوشهر استان یهاشهرستان

 238 ................... 1363 - 31 یهاسال در کشور کل با بوشهر استان یزندگ به دیام بعد شاخص یسهیمقا: 121 نمودار

 242 ............................ 1363 - 31 یهاسال در کشور کل با بوشهر استان آموزش بعد شاخص یسهیمقا: 121 نمودار

 243 ....... 1373 - 31 یهاسال در کشور کل با بوشهر استان سرانه  ناخالص درآمد بعد شاخص یسهیمقا: 122 نمودار

 241 ........................... 1373 - 31 یهاسال در کشور کل با بوشهر استان یانسان توسعه شاخص یسهیمقا: 123 نمودار

 247 .... 1373 - 88 یهاسال در کشور یهااستان ریسا به نسبت بوشهر استان یانسان توسعه شاخص یرتبه: 124 نمودار

 248 ... 81- 88و 73 -84  یدوره در گرید یهااستان با بوشهر استان یانسان توسعه شاخص یرتبه سهیمقا: 121 نمودار
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 هانقشهفهرست 

 11 ................................................................................ 1331 سال یهایبندگروه در بوشهر استان یشهرها :1 نقشه

 77 .............................................................................. 1331 یهاسال در بوشهر استان یهایآباد یبندگروه: 2 نقشه

 31 ..................................................................... 1331 سال بوشهر  شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 3 نقشه

 33 ................................................................... 1331 سال دشتستان شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 4 نقشه

 31 ....................................................................1331 سال کنگان  شهرستان  یشهرها و هایآباد یبندگروه: 1 نقشه

 37 ....................................................................... 1331 سال گناوه شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 6 نقشه

 111 ..................................................................... 1331 سال یدشت شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 7 نقشه

 112 ........................................................................ 1331 سال رید شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 8 نقشه

 114 ....................................................................... 1331 سال لمید شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 3 نقشه

 116 ...................................................................... 1331 سال جم شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 11 نقشه

 113 ............................................................... 1331 سال هیعسلو شهرستان  یشهرها و هایآباد یبندگروه: 11 نقشه

 111 ............................................................... 1331 سال تنگستان شهرستان یشهرها و هایآباد یبندگروه: 12 نقشه

 117 .................................................................................. 1331 بوشهر استان یهاشهرستان تیجمع تراکم: 13 نقشه

 118 ............................. 1331و 1381 ، 1371 یهاسال در بوشهر استان یهاشهرستان تیجمع تراکم سهیمقا: 14 نقشه
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 پیشگفتار

 یزیربرنامهز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و ا 1334برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 .استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد

آن در  ینیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستانبا شرح خدمات سایر است که در قیاس  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمبه تدوین  یپژوهندهیآسطح راهبردی با الگوی  .برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است

یاتی به عمل سطحو  کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

رح اصلی ش و ارکانمراحل .پردازدیم شدهینیبشیپی هاتاسیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد ام، در فصل اول این گ .باشدپردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروشفصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، .شودمی مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهفصل سوم، شامل مدیریت پیش .اختصاص دارد

می را به انجام ی عمواجماع سازهمکاری و   یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسافصل چهارم، .است

در  .اردبندی اقدامات موردنیاز اختصاص داولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقهفصل پنجم به مساله .رساندمی

وی اولیه در فصل هفتم، تدوین الگ .های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفتفصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحانجام خواهد شد و  ارزیابی سریع بر اساسآمایش 

 .اختصاص دارد توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

داری و سازمانی، ا -تماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی، بررسی و تحلیل اجستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل نتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکو

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 .دهدقرار می یموردبررساستان را 



 

 ك

وین: شناسایی اتوسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عن یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

و تدوین  توسعه فضایی استان یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 .باشدراهبردهای توسعه استان می

ها و این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح .گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستروژهپ

 .شودتوسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

در ذاری گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 .باشدو برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و ط

 .آمایش است

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

  .گردددر این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارك جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

مدخالن(، یهای اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 .باشدمی

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل را

 .های اجرایی توسعه استسیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 .باشدابط و مقررات عملیاتی توسعه میها و ضوهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه اجراء، روش و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأماٌمین مالی(، بررسی پیشنهادی ت



 

 ل

هنگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرپنج اصالحی برنامه یهاشنهادیپهای توسعه بلندمدت استان و ها و برنامهطرح

 .استان است

حی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پنجم نیز که به طرا

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 .باشداجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 ه سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایشمرحل

  .شوددر این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارك استقرار سازمان و تجهیزات 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعمله و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ افزار پایش توسعارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانتان و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش اسهای تصمیمتغییرات در محیط

 .باشدمی

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکموض هایپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 .های اساسی در برنامه آمایش استمقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

حلیل تبررسی و گروه  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 دت در سه دهه گذشته( و بنتحوالت جمعی)ی و فرهنگاجتماعی تحلیل بررسی و با عنوان گزارش ی و فرهنگاجتماعی 

 شرح خدمات است. 1-2-2-1 
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 مقدمه ای بر ویرایش سوم گزارش 

 

  رویپ و های برنامه آمایش بوشهر استان بوشهر در خصوص ویرایش  گزارش شیبا توجه به نقطه نظرات ناظر محترم آما

با توجه به  بحث ها و تبادل نظری که  صورت  دیمقرر گرد  11/18/1336با ناظر محترم برنامه در تاریخ  یجلسه جهت هماهنگ

 یناظر بر رو رادیکه ا دیمشخص نما قایو دق ماعال ریجدول به شرح ز کیرا در  یگرفت، سرگروه گزارش موارد اصالح

ند مربوط به کدام بند و  گزارش است)ذکر شماره ب یلیتکم حاتیگزارش در کدام صفحه)اعالم ذکر صفحه( اصالح و توض

 (.یمرتبط با گزارش ارسال یاوگزارش ه

 

 

  



 

 ن

  اجتماعی وفرهنگی ) تحوالت جمعیت در سه دهه گذشته ( تحلیل و بررسی عنوان گزارش: 

 13/16/1336نظرات : دریافت نقطه نامهخیتار حمید حسین نسبمسئول گزارش: 
نظرات : شماره نامه دریافت نقطه

212873 
 کد گزارش: 

5002212B0021300305RE101941014 
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 نظرنقطه

 ویرایش دوم

یا تعریف متغیرهای پایه ای باید منبع وجود داشته باشد درصورتی که درکل سند این سند هیچ منبعی معرفی  برای معرفی شاخص ها و

 نشده است است .

 در ویرایش سوم گزارش جمعیت اصالح شده است.  پاسخ تکمیلی

2 
نقطه نظر 

 ویرایش دوم

یل اجتماعی وفرهنگی تحوالت جمعیتی بوده است درصورتی که دراین گزارش تحلیل های اجتماعی هدف برنامه آمایش تحل

 وفرهنگی بسیار جزیی هستند. 

 پاسخ تکمیلی 
به آن بطور مفصل پرداخته شده است  65گزارش مطالعات سرمایه اجتماعی ویرایش دوم صفحه ی  -3-2-2-1تحلیل اجتماعی وفرهنگی بند 

. 
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 نظرنقطه

 یرایش دومو

صورت نگرفته است وفقط آمار بررسی شده است درصورتی که هدف  44تحلیل درمورد تحوالت جمعیتی عشایر استان بوشهر در صفحه 

 هستند. 65گزارش تحلیل است نه آمار صرف . درضمن آمارهنوز تا سال 

 پاسخ تکمیلی

مشاور طبق نامه شماره م م م /  65ت . درخصوص آمار اصالح شده اس 43تا  43در خصوص تحلیل درگزارش ویرایش سوم صفحه 

برنامه ریزی استان درخواست اطالعات جدید جمعیت عشایر کرده و سازمان مذکور  مشاور از سازمان مدیریت و 24/6/33مورخ  1047/33

با همان سرشماری که در سال  به مشاور اعالم کرده که اطالعات جدیدی موجود نیست و 662365طی نامه ای به شماره  3/33/ 13مورخ 

 انجام شده گزارش تحلیل شود.  65
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 نظرنقطه

 ویرایش دوم

فقط آمار ذکرشده است تقویت شود .  درمورد باالترین وپایین ترین مهاجران درون استانی هیچ تحلیلی ذکر نشده است و 162درصفحه ی 

 زارش ذکر شده است وباید این دالیل تقویت گردند.همچنین درمورد ورود مهاجران سایر استان دو دلیل سطحی درکل گ

 پاسخ تکمیلی

صفحه   -4-3-2-1تحلیل مهاجرت وجریان های مهاجرتی در گزارش مجلد بررسی وتحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه ها ویرایش دوم بند 

 171پیوندهای جمعیتی درون استانی صفحه  -3-4-3-2-1وزیر بند   118پیوند های جمعیتی برون استانی صفحه  -2-4-3-2-1وزیر بندهای  133

 بصورت کامل انجام شده است.
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 نظرنقطه

 ویرایش دوم

قانع  24-15-13-3-3بازگشت  به نکات اشاره شده در گزارش داوری ویرایش نخست و پاسخ مشاور محترم به نظر میرسد پاسخ به موارد 

مطالعات اقتصادی انجام شده حتماً و صرفاً 1-5-2-1در مورد هفت که اشاره شده در بند کننده نبوده و سواالت کماکان مطرح است. در ضمن

 گزارش همان قسمت پرینت و به داور ارسال شود.

 پاسخ تکمیلی

سال که باالترین سهم  23تا  23درقسمت تحلیل ترکیب سنی مهاجرت درگزارش حاضر، به سهم باالی جمعیت گروه های سنی  :  3مورد 

، سهم مهاجران واردشده به مناطق شهری در دو گروه سنی  1533ان وارد شده را دارد، اشاره شده است. بر اساس نتایج سرشماری مهاجر

درصد است . همچنین دربررسی علل مهاجرت ، سهم مهاجران وارد شده به علت پیروی از  64و 65سال به ترتیب  23تا  23سال و 24تا23

ه ب ا دارد . با توجه به مجموع دالیل فوق ، روند مهاجرت و الگوی غالب مهاجرتی در استان بوشهر ،مهاجرت از روستاخانوار باالترین سهم علل ر

ری و روند کاهشی بیشت شهری تغییر می دهد فعالیت اقتصادی است . این وضعیت الگوی باروری را درمناطق روستایی و شهر در سنین کار و

 د.را در مناطق روستایی شکل می ده

 33،  43شرح خدمات طرح آمایش بوشهر و جداول  1-5-2-1شاخص بار تکفل واقعی در بخش مطالعات اقتصادی جمعیت یعنی بند :  5مورد 

 بررسی شده است.  65و 62صفحه ی  31و

دید. با توجه به این که ابتدای گزارش جمعیت ، تعریف باسواد مطابق تعریف مرکز آمار ایران اضافه گر در قسمت تعریف مفاهیم در :3مورد 

مبنای رسمی داده های مورد نیاز برای شاخص های جمعیتی ازجمله شاخص باسوادی درطرح آمایش سرزمین طبق راهنمای شرح خدمات ، 

( لذا درگزارش جمعیت استان بوشهر تنها از داده های سرشماری ها برای محاسبه ی  1/6/1533داده های سرشماری ها است )جلسه مورخ 

 اخص ها استفاده شده است. ش



 

 ه

 به آن پاسخ داده شد. 5)عشایر(نیز درپاسخ تکمیلی شماره  13مورد 

 : درگزارش ویرایش سوم اصالح شد.15مورد 

 -11-2-1: با توجه به نبود داده های مورد نیاز برای محاسبه شاخص توسعه انسانی در سطح شهرستانی ، تحلیل شهرستانی در بند  24مورد 

م گام دوم : جمع بندی ونتیجه گیری از مطالعات وضعت موجود تحت عنوان شاخص توسعه ی زیر ساختی و خدماتی انجام شده فصل یازده

 است.
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 تحلیل اجتماعی و فرهنگیبررسی و  -1-2-2

 .های گذشته شاهد تغییراتی زیادی در تقسیمات داخلی بوده استهایی است که در دههاستان بوشهر ازجمله استان

رین تمهم .ثابت بوده است اما تغییرات در تقسیمات داخلی داشته است 1331تا  1371 یموردبررسان در سه دوره محدوده است

از  1361ی که استان بوشهر در سال اگونهبههای این استان مشاهده کرد شهرستان 2توان در افزایش تعداد این تغییرات را می

یمات تحوالت مرتبط به تقس کهنیابه  با توجه .یابدشهرستان افزایش می 3ه که در آخرین سرشماری ب شدهلیتشکشهرستان  8

تحلیل تقسیمات   -2-1-2-1بند  و ستیزطیمحو منابع طبیعی وضعیت تحلیل  فصل اول بررسیسیاسی استان بوشهر در 

 تنها وخودداری شده مطالعات جمعیتی از تکرار آن  در بخشاست،  شدهپرداختهطور مفصل بهی استان وهم جوارکشوری 

مطابق نتایج این  .شودآماری آمده است، اشاره می در سالنامهکه  1331به آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر در سال 

بخش  23شهرستان،  3نفر از  1132343انجام شد، استان بوشهر با جمعیت  1331 در سالسرشماری که توسط مرکزآمارایران 

آبادی دارای سکنه  623شهر و  32بوشهر شامل  در استانهای انسانی گاههمچنین سکونت .است شدهلیتشکدهستان  36،

است، استان بوشهر  شدهارائهمشاور ی کارفرما به از سوکه  1334مطابق آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر در سال  .است

 .ابدیمی تغییر جمعیتدارای  هایآبادیپارچه  618و شهر  37 شهرستان ، 11به 

 از نتایج ژهیبه وو  مرکز آمارهای و نشریه هالیفااز  عموماًدر بخش مطالعات جمعیتی  مورداستفادهی هادادهمنابع و 

ری های آمااعالم نظر کارفرما از سالنامه بر اساسنیز  هایآبادعات است. اطال شدهاستفاده رانیآمار ای پژوهشکده هاطرح

ی و های پژوهش، گزارشاز کتباستانی نیز  در سطحهای جمعیتی و ارقام شاخص آمار .است شدهاستخراجاستان بوشهر 

 .قرارگرفته است مورداستفادهمقاالت معتبر علمی 

سوب های جمعیتی محای در بررسیهای گذشته، ازجمله مطالعات پایهمطالعه روند تحوالت جمعیتی در دوره کهییازآنجا

اتی، این نیاز اطالع .ی اطالعات و بازسازی اطالعات جمعیتی استسازهمساندف، نیاز به یابی به این هبرای دست .شودمی

 شدهیبازسازاستان برطرف شده و اطالعات  1331تقسیمات سیاسی سال  بر اساس 1381و 1371 هایسالی مشاور برای از سو

 شدهائهارهایی از کل مطالعات جمعیت بندی نگزارش جمعیت جمع انیدر پاهمچنین  .قرار گرفت مورداستفاده در گزارش

 .ی روندها، نقاط قوت و ضعف، تهدید و فرصت جمعیت شناختی استان بوشهر استاست که دربرگیرنده

 تعاریف و مفاهیم

 یهامحدوده و حدودوثغوراز محل اقامت  اساساًجمعیت شده است. دهیتندرهم  و اقامتگاه با اسکانمفهوم جمعیت 

ر از این قسمت از گزارش به کلیاتی اشاره دارد که به درك بهت .کندیمتبعیت  هاسکونتگاهاز  یفیرو تعتقسیمات داخلی 
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جمعیتی  تحلیل، بازسازی یهاشاخصاین کلیات شامل مفاهیم ، .کندیممطالعات جمعیتی کمک  در گزارشمباحث جمعیتی 

ی استان بر اساس آخرین تقسیمات سیاس یهاشهرستانجمعیت  یسازو همسان یو بازسازشهر بر اساس تقسیمات سیاسی 

 .است 1334سال  در استان بوشهر

 هاو شاخصمفاهیم  

 .شودیمبه آن پرداخته  اختصاربهقرارگرفته است که  مورداستفادهحاضر چند مفهوم کلیدی واصلی  در مطالعه

 یادر نقطه دائم نسبتاًدائم یا  طوربهمعین  خانوار درزمان در قالبمنظور از جمعیت گروهی از افراد انسانی که  جمعیت : -

 ها درزمانآنکه اقامتگاه معمولی  یگروه یاموسسهاعضای همه خانوارهای معمولی ساکن ،  رونیازا .سکونت دارند

مرکزآمار (.کشور در دامنه این تعریف قرار دارند ساکن ریغونیز تمامی خانوارهای معمولی  قرار دارد رانیدر اسرشماری 

 (سرشماری عمومی نفوس ومسکنیران : ا

 یولخانوار معم .شوندیمتقسیم  یاموسسه و خانوارخانوار به سه دسته شامل ؛ خانوار معمولی ، خانوار گروهی  خانوار: -

ی رشمارس)مرکز آمار ایران ؛  .شودیم، تشکیل کنندیماقامتگاه زندگی  کیو درهستند  غذاهمو   خرجهمباهم  نفر کهاز چند 

 (عمومی نفوس ومسکن

ماری سرش)مرکز آمار ایران ؛  .به مجموعه افرادی که به دلیل شرایط خاص ،اقامتگاه مشترکی دارند  یخانوار گروه

 (عمومی نفوس ومسکن

ی سرشماری عموم. )مرکز آمار ایران ؛ به دلیل ویژگی یا هدف مشترك در یک  موسسه اقامت دارندی اخانوار موسسه

 (نفوس ومسکن

 (سرشماری عمومی نفوس ومسکن)مرکز آمار ایران ؛  .هریک از نقاط جغرافیایی که دارای شهرداری است شهر : -

رشماری عمومی س. )مرکز آمار ایران ؛  نسبت جمعیت نقاط شهری ساکن به جمعیت کل شهرستان یا استان شهرنشینی : -

 نفوس ومسکن(

 (سرشماری عمومی نفوس ومسکن. )مرکز آمار ایران ؛ معین یرهدودر طی  تیتعداد جمعتغییر  نرخ رشد جمعیت : -

) روش های مقدماتی تحلیل جمعیت : نفر در هزاربه جمعیت میانه  گرفتهشکل یهامهاجرتکل  میزان مهاجرت: -

 کاظمی پور ، شهال(

( ریوممرگ عی ) موالیدنسبت به رشد طبی از مهاجرتنفر ناشی  هر هزاربه ازای  تیتعداد جمعتغییرات نسبت مهاجرت: -

 )مرکزآمار ایران ، بررسی جریان های مهاجرت داخلی ومقایسه ویژگی های مهاجران باغیر مهاجران( جمعیت
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افرادی که می توانند به فارسی یا به هر زبان دیگری متن ساده ای را بخوانند وبنویسند خواه مدرك رسمی باسواد:  -

 (سرشماری عمومی نفوس ومسکنیران ، )مرکزآمار اداشته یا نداشته باشند. 

 هادادهمنابع 

انند: .اطالعاتی ماست شدهاستفادهایران  آمار مرکز یهالیو فا هاهیاز نشر اساساً ازیموردنجمعیتی اطالعات  در مطالعات

یلی صتف جمعیتی را از نتایج یهاداده ریسا می باشد.جمعیت ، مهاجران واردشده  یو جنس، ترکیب سنی  تیتعداد جمع

 .است شدهاستخراجایران  آمار مرکز تیاز سااستانی  یهاسالنامهاطالعاتی  یهالیفا، 1331و 1381،  1371 یهایسرشمار

رخی ب.است  شدهاستفاده در گزارشجمعیتی نیز  یهاشاخصاسناد فرادست جهت تحلیل  یهاگزارشهمچنین از برخی 

توسعه انسانی از کتب ،  و شاخص، امید به زندگی  کل یبارورمیزان  جمعیتی مانند ، یهاشاخصآمارهای مربوط به 

 انددهشگزارش تحت عنوان منابع فهرست  انیدر پاکه  یشناستیجمعتوسط اساتید  عموماًکه  یو پژوهشمقاالت  یهاگزارش

 .است شدهاستخراج، 

 شدهیبازسازجمعیت 

 ر اساسبشوند نخست : بازسازی شهرهایی که دسته تقسیم می به دو یطورکلبهجمعیتی  در گزارش شدهیبازسازجمعیت 

به عنوان یک کانون  1331مرحله شهرهایی که در سال  نیدر ا.است  گرفتهشکل 1331تقسیمات سیاسی سرشماری  سال 

 هایرشمارساین شهرها در مقاطع قبلی  یدهندهلیتشک یهایآباد،با احتساب جمعیت کردند دایپ یمستقلشهری موجودیت 

جمعیتی شهری  در سرجمعسه سرشماری گذشته  یدر تمامعنوان جمعیت شهری  و به شدهیبازساز،  1381،  1371یعنی 

فزوده ا هر شهرستانجمعیت شهرهای  و بهشهرستان کم  یهایآباد تیتعداد جمعدرواقع از  .خود منظور شدند  یهاشهرستان

 .شدند

 یهاگروهاندازه  بر حسب) تحلیل پراکندگی جمعیت  -2-1-1-2-1شرح خدمات  بند نانهیبواقعهمچنین به منظور تحلیل 

 نیدر انیز  اندکردهبوشهر اعالم موجودیت  در استان 1331شهر( که بعد از سرشماری  4جمعیتی ( جمعیت شهرهای جدید )

ال کیک شهرستان( برای سی جمعیت استان به تفو جنس) روند تحوالت ساختار سنی  1-2-1-1-2-1خدمات و بند  بند شرح

اری استان آم یهاسالنامهاستان با  یهاشهرستان ییو روستاسرجمع جمعیتی مناطق شهری  رونیازانیز بازسازی شدند.  1331

ست لحاظ شده ا هاآندر جمعیت روستایی  موردمطالعههمچنین جمعیت غیر ساکن در سه سرشماری  .بوشهر متفاوت است 

 ی استان به دلیل جمعیت غیر ساکن است.هاشهرستانیی و روستامیان مناطق شهری ی هاتفاوت رونیازا. 

ی هاتعداد شهرستاناست اما به دلیل تغییراتی که در  1331ی جمعیت ، سرشماری سال بازسازمبنای  کهنیابا توجه به دوم : 

 در سرشماریکه شهرستان جم  بازسازی عالوه بر مرحله نیدر ااست ، گرفتهشکل 1331استان بوشهر بعد از سرشماری سال 
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عنوان به  1331بعد از سرشماری نیز که شهرستان عسلویه ی استان بوشهر اضافه گردیده است، هاشهرستانبه   1381سال 

وردبازسازی ماز شهرستان کنگان جدا گشتند ،  هردو دو شهرستاناین  بوشهر کهاستان ی هاشهرستانشهرستان جدید به جمع 

قسیمات سیاسی آخرین ت بوشهر مطابقاستان  یهاشهرستانجمعیتی تعداد  یسازهمسانبه منظور  رونیازا .رار گرفتندقجمعیتی 

 1381،  1371 یهایسرشمارجمعیت شهرستان عسلویه برای  نیهمچن 1371، جمعیت شهرستان جم در سرشماری سال 

آماری  یاهسالنامهدر سه سرشماری اخیر با گزارش شهرستان کنگان  تیتعداد جمعبدین ترتیب .بازسازی شدند 1331و

که امکان  ییهاشاخصی جمعیتی  شهرستان عسلویه تنها هاشاخص. الزم به ذکر است که در بازسازی استان متفاوت است 

 است . شدهیبازسازآن بوده 

 تحوالت جمعیت در سه دهه گذشته -1-2-2-1

 بررسی جمعیت و پراکندگی آن -1-2-2-1-1

 ان بوشهر به تفکیک نقاط شهری و روستایی و شهرستانتحلیل ساختار جمعیت  است 

 نتاکنو آن محدوده که دشتستان شهرستان .بود  شهرستان  2 شامل بوشهر فقط سراسر استان  1311 عمومی در سرشماری

 به استان محدوده 1361 یعموم در سرشماری . گرفتیفرامرا  استان محدوده بقیه بوشهر که و شهرستان است مانده ثابت

 .بودند  جداشدهر بوشه از شهرستان  ،  دیر ، کنگان ،  دشتی تنگستان ، گناوه یهاشهرستانبود و  شدهمیتقس شهرستان شش

 دو به سابق گناوه شهرستان شد و محدوده داده هاشهرستان این در محدوده مجدداً تغییراتی  1371 عمومی در سرشماری

در  ملی سعهتو هایبرنامه و اجرای هایگذارهیسرما افزایش علت به . است گردیده تقسیم دیلم و شهرستان گناوه شهرستان

 جنوبی مناطق به مهاجرت به گرایش بندر عسلویه و توسعه جنوبی و پارس گاز کنگان مانند منابعبوشهر  استان جنوبی مناطق

 یدر سرشمار،   بوشهر شهرستان سابق محدوده تاًینها . است جادشدهیابوشهر  استان شمالی بیشتر از نواحی مراتبه ب انــاست

شهرستان بوده  3شهرستان بوشهر دارای  1331نتایج سالنامه آماری سال  بر اساس . است شدهمیتقس شهرستان هفت به 1381

بخش شهرستان کنگان بوده است ،  دو ، بخش عسلویه که درگذشته به عنوان یکی از 1331ری سال است که بعد از سرشما

 .ردیداستان بوشهر اضافه گ یهاشهرستانعنوان دهمین شهرستان استان بوشهر به تعداد  و بهاز این شهرستان منفک شده 

درصد از  1.4نفر،  1132343ن بوشهر با جمعیت مرکز آمار ایران، استا 1331ی نتایج آخرین سرشماری آبان ماه بر پایه

 در کل1331تا  1331های مقایسه سهم جمعیتی استان بوشهر در فاصله سال .جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است

درصد در  1.33  درواقع از سهم جمعیتی  .کشور است یهااستان انیدر مبوشهر   کشور نشان از افزایش سهم جمعیتی استان

 )1جدول ( .رسیده است 1331درصد در سال  1.4به  1331 سال
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 1331تا  1331های کل کشور در سال تحوالت سهم  جمعیتی استان بوشهر و :1جدول 

 1331 1331 1331 1331 1311 1331 1331 شرح
 71143663 71472846 61111488 43441111 33718744 21788722 18314713 کل کشور

 1132343 886267 743671 612183 347863 213637 188163 استان بوشهر

سهم جمعیتی استان از کل 

 کشور ) درصد (
1.33 1.38 1.13 1.24 1.24 1.26 1.37 

 1533و1563، 1553های سالهای عمومی نفوس و مسکن مأخذ : مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری

 
کشور در  هایاستان بوشهر در بین استانسهم جمعیتی از سوی مرکز آمار ایران،  شدهانجامهای نتایج سرشماری بر اساس

در سرشماری  تاًینها پنجم و به جایگاه بیست و 1381ششم ، در سرشماری سال  در جایگاه بیست و 1371و 1361های سال

 و فارسهای تهران، خراسان رضوی ، اصفهان همچنین  استان .(1نمودار گیرد)چهارم قرار می در جایگاه بیست و1331سال 

  .اندداشتهکشور  یهااستان انیدر ماول تا چهارم را  یهارتبههمواره به ترتیب  موردمطالعهسال  وپنجستیبدر 

 1331تا 1331های دیگر کشور در سال هایبا استان سهیمقادر  استان بوشهر یتیجمعسهم ی رتبه :1نمودار 

 
 1533تا  1533های سالهای عمومی نفوس و مسکن مأخذ : مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری

 میزان شهرنشینی - 

ه دجدید ش یهایگذارارزشراوان و ــتغییرات ف خوشدستبعد از انقالب اسالمى  یهاسالمفهوم شهر و شهرنشینى در 

 یئمداشد که الاقل داراى پنج هزار نفر سکنه اى گفته مىشهر به نقطه 1317تا قبل از پیروزى انقالب اسالمى در سال  .است 

بعد  یهاسالدر . شناخته شود (به عنوان مرکز شهرستان) محل استقرار فرماندارى یوادارباشد و یا به علت مرکزیت سیاسى 

 : است افتهیرییتغشرح زیر از انقالب اسالمى این تعریف به 
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د تعریف با کاربر .مند باشندشود که داراى شهردارى باشد و سکنه آن از خدمات شهردارى بهرهاى گفته مىشهر به نقطه

هاى سیاسى و اجتماعى بعضى نقاط روستایى با تأمین است و به علت ضرورت شدهحذفجدید که حد جمعیتى سکنه شهر 

اى یافته گیرند ،  گرایش عمومى نیز براى تبدیل مناطق روستایى به شهر روند فزایندهر قرار مىشهردارى مشمول تعریف شه

 . است

درصدی از  68.2، بیانگر گرایش 1331بوشهر در سرشماری سال  استان ییروستای سهم جمعیت مناطق شهری و مقایسه

درصد  3.2نشان از تفاوت  (71.4)شهرنشینی کل کشورجمعیت ساکن استان بوشهر به شهرنشینی است که مقایسه آن با میزان 

همچنین سهم ساکنان مناطق  .درصد کمتر از کل کشور است 3.2 یاندازهبهدرواقع سهم شهرنشینی استان  .هاستمیان آن

ن درصد از جمعیت استا 31.6روازاین .برابر سهم روستانشینی است از دوبیش  1331شهری استان بوشهر در سرشماری سال 

بر اساس  (.2جدول )اندمانده را جمعیت غیر ساکن تشکیل دادهدرصد باقی 1.21مناطق روستایی ساکن هستند و در بوشهر

 37ر بهبوشهاز سوی استانداری بوشهر، تعداد شهرهای استان  شدهارائهآخرین تقسیمات سیاسی وزارت کشور و اطالعات 

ی در سرشمار) بدون احتساب جمعیت عالی شهر(  درصد 68.2بنابراین سهم شهرنشینی استان بوشهر از  .دیابشهر افزایش می

به جمع  1331درصد با احتساب جمعیت عالی شهر و چهار کانون شهری جدید که بعد از سرشماری سال  71.8به  1331سال 

  .یابدافزایش میشدند،  بوشهر اضافهشهرهای استان 

 در تعدادسال گذشته اتفاق افتاده است، روند افزایشی هم  11کشور در طول  در کلیز همانند تحوالتی که استان بوشهر ن

های در طی سال دهدیمنشان  2شماره  و نمودارکه جدول  طوریهمان .کرده است را تجربهشهرها وهم جمعیت شهرنشینی 

قرار  با کارفرما ، آمدهعملبهبا توجه به توافقات  است. افتهیشیافزاشهر  32شهر به  2، تعداد شهرهای استان از 1331تا  1331

ولی در تعداد در جدول زیر گرفته شود  نظر به بعد عالی شهر به عنوان یک کانون شهری در 1371 از سالبر این شد که 

شهر افزوده  13،  1331 تا سرشماری 1371فاصله سرشماری  در این اساس به تعداد شهرهای استان بوشهر بر لحاظ نشده است.

 یدر فاصلهدرواقع  .شکل گرفته است  1381تغییر در تعداد شهرهای استان بوشهر در سرشماری  ترینبیش .شده است 

سه شهر  1331تا  1381سرشماری  در فاصله.شهر به شهرهای استان بوشهر افزوده شده است16تعداد  81تا 71سرشماری 

 ابدییمشهر تغییر  32به  31که به این ترتیب تعداد شهرهای استان بوشهر در سرشماری سال  جدید به شهرهای استان اضافه شد

جدید در  شهری چهار کانوناست،   شدهارائهمطابق آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر که از سوی کارفرما به مشاور  .

شهر  37مجموع شهرهای استان بوشهر به  1334ال به تعداد شهرهای استان بوشهر اضافه شد که بر این اساس تا س 1331سال 

 .ابدییمتغییر 
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 1331تا  1331های استان بوشهر در مقایسه با کل کشور در سالهای روند تغییرات تعداد شهر:2جدول 

 سال کشور استان بوشهر تغییرات تعداد شهرهای استان 
-- 2 133 1331 

2 4 272 1341 

2 6 373 1311 

1 11 436 1361 

2 13 612 1371 

16 23 1112 1381 

3 32 1331 1331 

 1533،تا 1553هایسالهای عمومی نفوس و مسکن مأخذ : مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری

 1331تا  1331های تغییرات تعداد شهرهای استان بوشهر در سال :2نمودار 

 
 1533،تا 1553هایسالهای عمومی نفوس و مسکن آمار ایران. نتایج سرشماری مأخذ : مرکز

بخش از گزارش به تحوالت شاخص شهرنشینی  نیدر اتحوالت تعداد شهرهای استان بوشهر  و مطالعهبعد از بررسی 

 .شودیمآن با میانگین کشوری پرداخته  یسهیمقااستان  ینیروستانش

جربه ت خود راایران ، ضمن اینکه روند صعودی  مرکز آمارها رسمی در تمامی سرشماریمیزان شهرنشینی استان بوشهر 

اختالف  ترینبیشاستان بوشهر  1331البته میزان شهرنشینی سال  .بوده استتر کرده است اما همواره از میانگین کشوری پایین

ان همچنین سهم روستانشینی در است .وری داردکمترین اختالف را با میزان شهرنشینی میانگین کش 1331و سرشماری سال 

شاخص  الفمقدار اخت نیو کمتر ترینبیش است کههای رسمی کشور از میانگین کشوری باالتر سرشماری در تمامبوشهر 

الزم به ذکر است که شاخص شهرنشینی  . باشدیممیانگین کشوری ، همانند شاخص شهرنشینی  بوشهر باروستانشینی استان 
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ن روستانشینی کل کشور در سطح استانی و بدو شهرنشینی و با تحوالتبه منظور مقایسه  3جدول در  شدهارائهی نیتانشو روس

 باشد.(  می1331استان بوشهر ) سرشماری سال  در گزارش حاضر یهیتهمبنای  که دیجداعمال تغییرات تقسیمات سیاسی 

 1331تا  1331ی استان بوشهر با کل کشور از سال نیو روستانشی نیشهرنش: مقایسه شاخص 3جدول 

 1331 1331 1331 1331 1311 1331 1331 میزان
 71.4 68.1 61.3 14.3 47.1 38.1 31.7 شهرنشینی کشور

 68.2 61.2 13.1 11.1 34.3 21.4 14.4 شهرنشینی استان بوشهر

 28.6 31.1 38.7 41.7 13.1 62.1 68.3 کشور ینیروستانش

 31.6 34.8 47.1 11.1 61.7 78.6 81.6 استان بوشهر ینیروستانش

 1533تا  1553مرکز آمار ایران و مسکننتایج سرشماری عمومی نفوس  بر اساسمأخذ : محاسبات مشاور 

 .دهدنشان می 3مودار نو  4جدول در  1331تا  1371های استان بوشهر در سه سرشماریمقایسه سهم جمعیتی شهرستان

درصد  3.4دیلم با  و شهرستاندرصد  21.3ی استان بعد از شهرستان دشتستان با اسیو سشهرستان بوشهر به عنوان مرکز اداری 

در سرشماری سال  .اختصاص دادند به خود1371سهم جمعیتی را در سرشماری سال  نیو کمتر ترینبیشبه ترتیب 

سهم  نیترنییپادیلم  و شهرستانکاهش سهم جمعیتی شهرستان دشتستان این شهرستان همچنان باالترین  رغمیعل1381

 یو رتبهشهرستان بوشهر توانسته جایگاه  1331مطابق این جدول در سرشماری سال  .اندداده خود اختصاصجمعیتی را به 

  .وشهر کسب کندهای استان بشهرستان انیدر مسهم جمعیتی را  ترینبیشاین ترتیب  و بهآورد  به دستا شهرستان دشتستان ر

 1331تا   1331 هایهای استان بوشهر در سالشهرستان یجمعیت سهم: 3جدول 

 شهرستان
1331 1331 1331 

 سهم )درصد( تعداد جمعیت سهم )درصد( تیتعداد جمع سهم )درصد( تیتعداد جمع

 111 1132343 111 886267 111 743671 استان

 21.1 218316 21.4 221237 21.3 187314 بوشهر

 6.8 71282 7.2 63731 7.3 13166 تنگستان

 1.1 11446 4.4 38178 1 1 جم

 22.2 223421 21.6 226311 28.2 213634 دشتستان

 7.1 77131 8.1 74838 3.3 63311 دشتی

 1.1 12123 1.1 48636 1.6 41386 دیر

 3.1 31171 3.3 23411 3.4 21176 دیلم

 16.1 171774 11.8 31343 11.1 78318 کنگان

 8.8 31433 3.4 83418 3.7 72331 گناوه

 33و 63، 53های مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی  نفوس و مسکن سال
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 1331تا  1331های بوشهر در سالهای استان شهرستان یتیسهم جمع یسهیمقا: 3مودار ن

 
 33و 63، 53های مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی  نفوس و مسکن سال

 هر در سه سرشماریاستان بوش یهاشهرستانسهم جمعیت غیر ساکن از جمعیت کل  یسهیمقاکه 1جدول مطابق نتایج 

درواقع سهم جمعیتی  .بوشهر دارای روند کاهشی است در استان، سهم جمعیت غیر ساکن  دهدیمرا نشان  1331تا  1371

 .است افتهیکاهش 1331درصد در سرشماری  1.2به  1371درصد در سرشماری  2.2جمعیت غیر ساکن استان بوشهر از 

 یهاتبهردشتی و دشتستان به ترتیب  یهاشهرستان دهدیمسرشماری اخیر نشان  سهدر استان بوشهر  یهاشهرستان یسهیمقا

دیر  ، جم و 1371 یدر سرشماردیلم  یهاشهرستانهمچنین .استان بوشهر دارند یهاشهرستانمیان  جمعیتی را در و دوماول 

استان بوشهر  یهاشهرستان انیمدر سهم جمعیتی را  نیترنییپا 1331، تنگستان در سرشماری سال  1381 یدر سرشمار

 .اندداشته

 1331تا   1331 هایهای استان بوشهر در سالشهرستان غیر ساکن از جمعیت جمعیت سهم: 1جدول 
1331 1331 1331 

سهم درصدی غیر ساکن از  محدوده

 جمعیت ساکن 
 استان ساکن ریغ

سهم درصدی غیر 

ساکن از جمعیت 

 ساکن 

 استان ساکن ریغ

سهم درصدی غیر 

ساکن از جمعیت 

 ساکن 

 استان ساکن ریغ

 استان 743671 16312 2.2 886267 1333 1.6 1132343 2163 1.2

 بوشهر 187314   1.1 221237 116 1.1 218316 64 1.1

 تنگستان 13166 664 1.1 63731 124 1.2 71282 81 1.1

 جم 1     38178 26 1.1 11446   1.1

 دشتستان 213634 11484 1.1 226311 2173 1.1 223421 1111 1.1

 دشتی 63311 4124 1.8 74838 2381 3.2 77131 1216 1.6

 دیر 41386 261 1.6 48636 43 1.1 12123   1.1

 دیلم 21176 81 1.3 23411 36 1.3 31171 7 1.1

 کنگان 78318 741 1.1 31343 34 1.1 171774   1.1

 گناوه 72331 41 1.1 83418   1.1 31433   1.1
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 مرکز آمار ایران 33و 63، 53های نتایج سرشماری عمومی  نفوس و مسکن سال بر اساسمحاسبات مشاور مأخذ: 

است ، تعداد  شدهاعالمکه از سوی کارفرما به مشاور  1334آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر در سال  بر اساس

ک درواقع شهرستان جدیدی به نام عسلویه از شهرستان کنگان منف .ابدییمه شهرستان تغییر استان بوشهر به د یهاشهرستان

 .است شدهاضافهاستان  یهاشهرستانصورت شهرستان مستقل به  و بهشده 

نمودار 1331تا  1371های بوشهر در سالهای استان شهرستان شدهیبازساز تیسهم جمع یسهیمقا: 4نمودار و  6جدول 

بر اساس نتایج  .مورد مقایسه قرار داده است  یکدیگر جمعیتی با یاز بازسازاستان بوشهر را بعد  یهاشهرستانسهم جمعیتی  4

سهم  نیترنییپادرصد  2.7عسلویه با  نو شهرستاباالترین  28.2با  1371سال  یدر سرشماراین جدول شهرستان دشتستان 

درصد  21.3در این سال شهرستان بوشهر با  .انددادهاستان بوشهر به خود اختصاص  یهاشهرستان انیدر مدرصدی جمعیت را 

و درصد  3.3کمترین سهم جمعیتی مربوط به شهرستان دیلم با  1381در سرشماری سال  .در رتبه دوم جمعیتی قرار دارد

کاهش  رغمیعلشهرستان بوشهر  1331سال  یدر سرشمار .درصد بوده است  21.6آن را شهرستان دشتستان با  نتریبیش

هریک  سهم واز بازسازی جمعیتی  آمدهدستبهنتایج  .استان داشته است یهاشهرستان نیرابسهم جمعیتی اما باالترین سهم 

یعنی  دانشدهیبازسازکه در سه دوره  ییهاشهرستانسهم جمعیتی  هموردمطالع، در سه سرشماری  دهدیمنشان  هاشهرستاناز 

  . بوده استروبه افزایش  و کنگانجم ، عسلویه 

 1331تا   1331 هایاستان بوشهر در سال شدهیبازسازهای شهرستان یجمعیت سهم: 3جدول 

 شهرستان
1331 1331 1331 

 سهم )درصد( تعداد جمعیت سهم )درصد( تیتعداد جمع سهم )درصد( تیتعداد جمع

 111 1132343 111 886267 111 743671 استان

 21.1 218316 21.4 221237 21.3 187314 بوشهر

 6.8 71282 7.2 63731 7.3 13166 تنگستان

 1.1 11446 4.4 38178 3.1 26274 جم

 22.2 223421 21.6 226311 28.2 213634 دشتستان

 7.1 77131 8.1 74838 3.3 63311 دشتی

 1.1 12123 1.1 48636 1.6 41386 دیر

 3.1 31171 3.3 23411 3.4 21176 دیلم

 11.2 111131 4.6 41361 4.3 31382 کنگان

 8.8 31433 3.4 83418 3.7 72331 گناوه

 6.3 61184 6.1 14388 2.7 21162 عسلویه

 33و 63، 53های نفوس و مسکن سال  مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی
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 1331تا  1331های بوشهر در سالهای استان شهرستان شدهیبازساز تیسهم جمع یسهیمقا: 3نمودار 

 
 33و 63، 53های مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی  نفوس و مسکن سال

 میزان رشد ساالنه جمعیت: 

 رشد ساالنه جمعیت استان بوشهر میزان -

استان بوشهر همانند  1331در سال  شدهانجامتا آخرین سرشماری  1331بر اساس نتایج هفت دوره سرشماری که از سال 

 612183سال گذشته جمعیت استان بوشهر از  11در طی  .ی را تجربه کرده استمختلفهای کشور تحوالت جمعیتی سایر استان

ی تفاوت جمعیت سهیمقا .است شدهاضافهنفر به جمعیت استان  766هزار و 421  درواقع .است افتهیشیافزا  1132343نفر به 

ی سرشماری استان در هر دوره شدهاضافه: مقایسه جمعیت 7جدول  کشور درها ،میان استان بوشهر و کل بین سرشماری

 ترینبیش، دهدیمکه از جدول نشان  طوریهمان .است شدهارائه 7جدول در  1331 - 31 هایبوشهر و کل کشور در سال

تبعیت از کل کشور در سومین  به زیندرواقع استان بوشهر  .است گرفتهشکل 1361تا  1311ی دورهافزایش جمعیت در 

از بازگشت مهاجران  متأثربعدی روند کاهش شدیدی که است که در سرشماری  شدهافزودهجمعیت  264321سرشماری، 

جمعیت استان بوشهر با شیب مالیمی افزایش 1381تا سال  1361از سرشماری سال  . دیآیم به وجودجنگی بوده است ،

رشد  ی افزایشریگشکلعلت  نیترمهم. شودیمبوشهر تجربه  در استانای  توجهقابلرشد  1331تا  1381 از سالکه  ابدییم

 گازی در حوزهبه ویژه  و گازعظیمی که در حوزه نفت  یهایگذارهیسرمالحاظ  کار بهورود مهاجران جمعیت ، افزایش 

 .، است  ردیگیمپارس جنوبی و عسلویه شکل 

 1331 - 31 هایی سرشماری استان بوشهر و کل کشور در سالدر هر دوره شدهاضافه: مقایسه جمعیت 3جدول 

 31 – 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1311 11 - 1331 31 - 1331 محدوده 
 4613887 11441234 11611478 11736266 7321122 6834118 کل کشور
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 12 

 31 – 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1311 11 - 1331 31 - 1331 محدوده 
 146682 142132 131432 264321 33128 16118 استان بوشهر

 1553 – 33های های مرکز آمار ایران در سالمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

دهد در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن نشان میمقایسه میزان رشد ساالنه جمعیت استان بوشهر در سرشماری

درصد را تجربه کرده است که  1.8رسمی ، باالترین میزان رشد جمعیت یعنی  یهایسرشماردر مقایسه با تمام  1361سال 

تان در درواقع باالترین نرخ رشد جمعیت اس .این دوره بیشتر بوده است کشور در با میزان رشد جمعیت ساالنه کل سهیدر مقا

 .است قابل تأملدرصدی استان بوشهر  1.8گیری نرخ رشد ساالنه درواقع شکل .افتداتفاق می 1311 – 61ساله ی دهدوره

وار و جهم یهااز استانجنگ تحمیلی  متأثر از واردشدهاز افزایش جمعیت در این دوره ناشی از مهاجران  یتوجهقابلبخش 

ی کمترین میزان رشد ساالنه جمعیت استان بوشهر در دوره .نشده است و کنترلباال بخش دیگر آن متأثر از سطح باروری 

به عبارت دیگر بازگشت مهاجران جنگی از استان بوشهر به موطن اصلی خود از سرشماری  .است دادهرخ 1381تا  1371

به  های بعدیکه میزان رشد جمعیت در سرشماری یاگونهبهبعدی محسوس بوده است  یدو سرشماربعد در  به 1361سال 

رشد شتابان  توجهقابلنکته  .رسددرصد می 1.8به کمترین مقدار خود یعنی  1381درصد کاهش و نهایتاً در سال  2زیر 

شد رف روند میانگین کشور، استان بوشهر باالترین نرخ برخال گریدانیببه.در استان است 1331تا  1381جمعیت در دوره 

 سابقهیب شیدر افزا توانیمعلت این پدیده جمعیتی را  نیترمهم .کندخود تجربه می کشور به یهااستانرا در میان  تیجمع

تغییرات  بررسی .گازی پارس جنوبی به ویژه عسلویه دانست یحوزهبرای اشتغال در فعالیت اقتصادی در  واردشدهمهاجران 

دارای میزان رشد  نیانگیم طوربهسال گذشته  11دهد، استان بوشهر در طول نرخ رشد جمعیت در استان بوشهر نشان می

رشد جمعیت کل کشور نرخ رشد جمعیتی کمتری را تجربه کرده  زانیبا مدرصد بوده است که در مقایسه  1.63جمعیتی 

 .است مشاهدهقابل 1نمودار و  8جدول در معیت استان بوشهر و کشور است نتایج مقایسه میزان رشد ساالنه ج

 1331تا  1331های ی میزان رشد ساالنه جمعیت کشور و استان بوشهر در سال: مقایسه3جدول 

 1331 - 31 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1331 1331 - 1311 11 - 1331 1331- 1331 محدوده

 3.1 1.23 1.62 1.36 3.3 2.7 3.1 کل کشور

 1.63 3.11 1.77 1.36 1.8 3.2 2.1 استان بوشهر

 1553 - 33های های مرکز آمار ایران در سالمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری
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 1331تا  1331های نه جمعیت استان بوشهر در سالمیزان رشد ساال :1نمودار 

 
 1553 - 33های های مرکز آمار ایران در سالمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

های کشور بر اساس نتایج محاسبات استان بوشهر از لحاظ میزان رشد ساالنه جمعیت در میان استان گاهیو جارتبه 

 1371تا  1361 یدر دوره .شرح زیر است  و بهمتفاوت  1331تا  1361 یهایسرشمارن در مرکز آمار ایرا تیدرسا منتشرشده

رتبه اول را به خود اختصاص  1331تا  1381 هایسال در رتبه هشتم و 1381تا  1371 یدورهاستان بوشهر رتبه شانزدهم در 

درصد به ترتیب باالترین و  1.33ن اردبیل با درصد و استا 3.1استان بوشهر با  1331سال  یدر سرشمار درواقع .داده است

نمودار و  3جدول ).گیرداول جای می رتبهدر  هااستان گریبا د سهیدر مقاترین نرخ رشد را تجربه کردند که استان بوشهر پایین

6) 

 کشور یهااستان 1331تا  1331 یهادورهدر  تیجمع االنهرشد س زانیم: 3جدول 
 1331 - 31 1331 - 31 1331 - 31 1331 - 31 محدوده
 1.12 1.23 1.62 1.36 کل کشور

 1.21 1.66 1.81 1.78 آذربایجان شرقی

 1.16 1.41 1.42 2.33 آذربایجان غربی

 1.21 1.33 1.11 1.21 اردبیل

 1.48 1.37 1.11 1.76 اصفهان

 2.68 3.14 4.13 4.41 البرز

 1.46 1.43 1.13 2.47 ایالم 

 1.63 3.11 1.77 1.36 بوشهر

 1.63 1.44 2.33 2.21 تهران

 1.42 1.86 1.21 1.83 یاریو بختچهارمحال 

 1.13 1.81 1.74 -1.43 خراسان جنوبی 

 1.47 1.41 1.71 1.41 خراسان رضوی 

 1.43 1.31 1.13 2.32 خراسان شمالی

 1.63 1.17 1.33 3.41 زستانخو

 1.31 1.14 1.63 1.41 زنجان

 1.11 1.37 1.64 1.86 سمنان
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 1331 - 31 1331 - 31 1331 - 31 1331 - 31 محدوده
 2.12 1.11 3.41 3.71 و بلوچستانسیستان 

 1.44 1.17 1.28 1.81 بوشهر 

 1.43 1.11 1.67 1.86 قزوین

 1.87 1.33 2.17 3.23 قم

 1.33 1.73 1.68 2.24 کردستان

 1.81 2.17 2.84 2.13 کرمان

 1.33 1.63 1.11 1.37 رمانشاهک

 1.61 1.76 1.14 2.83 راحمدیو بو هیلویکهک

 1.11 1.31 1.26 2.22 گلستان 

 1.13 1.62 1.71 1.71 گیالن

 1.28 1.44 1.81 1.43 لرستان

 1.31 1.12 1.17 1.36 مازندران

 1.31 1.31 1.31 1.28 مرکزی

 2.17 2.37 2.83 3.37 هرمزگان

 1.17 1.64 1.11 1.13 همدان

 1.73 1.63 2.13 2.68 یزد

 1533 - 33های های مرکز آمار ایران در سالمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

 کشور یهااستان ریسابا  سهیدر مقامیزان رشد ساالنه جمعیت استان بوشهر  :3نمودار 

 
 1533 - 33های ی مرکز آمار ایران در سالهامأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

 یر دورهدافزایش جمعیت  ترینبیشدهد، یی استان بوشهر و کل کشور نشان میو روستامقایسه جمعیت مناطق شهری 

ل که در مقایسه با ک افتهیشیافزادر مناطق شهری در این دوره جمعیت حدود سه برابر  .بوده است 1361تا  1311سرشماری 

ای از این افزایش  هتوجقابلاست که بخش  گرفتهشکلمناطق  نیدر ا( افزایش بیشتری  دو برابردوره ) کمتر از  نیا درکشور 

به  توانیماین تحلیل  دییتأ در .شدند بوشهر ساکنمناطق شهری استان  در جوارهم یهااز استاناز مهاجران جنگی که  متأثر

در که  هاورهددر استان نسبت به سایر  توجهقابلخالص مهاجرت  یریگو شکلشهر به استان بو واردشدهسهم باالی مهاجران 
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 11 

تا  1311 یدورهباالترین افزایش را در  نیز مناطق روستایی استان بوشهر  .است ، اشاره کرد شدهپرداختهبه آن  11جدول 

 .برابر بوده است 1.8 از شتریبروستایی  در مناطقه افزایش جمعیت دور نیدر اتجربه کرده است با این تفاوت که  1361

 (11جدول )

های ی سرشماری استان بوشهر و کل کشور در سالیی در هر دورهو روستا: مقایسه تفاوت جمعیت نقاط شهری 11جدول 

31 -1331 
 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1311 11 - 1331 31 - 1331 محدوده 

 1386633 11442171 3373228 11383881 6118871 3733183 نقاط  شهری کشور

 413781 483828 113818 186331 64121 21378 نقاط شهری استان 

-1111881  1111811- 637221 4746381 1861112 3141831 نقاط روستایی کشور  

بوشهر نقاط روستایی استان  31141 36837 63113 43178 41384-  13714 

 1553 - 33های های مرکز آمار ایران در سالمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

دهد، نشان می 1331تا  1331های یی استان بوشهر در سرشماریو روستامقایسه میزان رشد ساالنه جمعیت در مناطق شهری 

نقش  توان بهاز دالیل عمده آن می .اندا از نرخ رشد باالتری نسبت به مناطق روستایی داشتههی دورهدر تماممناطق شهری 

. در دهای شهری اشاره کرتبدیل وضعیت روستاها به کانون نیو همچنجوار مهاجرپذیری بیشتر این مناطق از روستاهای هم

به  1331تا سرشماری  1361ستان از سرشماری سال توان به کاهش میزان رشد جمعیت مناطق روستایی ااین دلیل می دییتأ

در  .شود، اشاره کرد که میزان رشد جمعیت مناطق روستایی استان بوشهر منفی می 1381تا  1371سرشماری  در دورهویژه 

یم ( در این مناطق هست 1.2شاهد افزایش دوباره میزان رشد جمعیت و حتی رشد مثبت ) 1331تا  1381سرشماری سال  یدوره

  .تواند باشددلیل آن می نیترعمدهکه کاهش مهاجر فرستی 

 یامدر تمشهری استان با کل کشور این است که  تیرشد جمعمقایسه میزان  در خصوصدیگر  توجهقابلنکته 

ن ، از میانگی 1381تا  1371 یدوره، میزان رشد جمعیت شهری استان بوشهر به غیر از سرشماری  شدهانجام یهایسرشمار

همچنین میزان رشد جمعیت ساالنه مناطق روستایی استان بوشهر نیز در کل هفت دوره سرشماری  .کل کشور بیشتر بوده است 

جدول در  نتایج .کل کشور بیشتر بوده است  نیانگیاز مبیشتر  1381تا  1371و 1341تا  1331 یدورهاستثنای  کشور بهرسمی 

 .است شاهدهمقابل 11

تا 1331های نقاط شهری و روستایی کشور و استان بوشهر در سال بر حسبی میزان رشد ساالنه جمعیت : مقایسه11جدول 

1331 
 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1311 11 - 1331 31- 1331 محدوده

 1.1 2.1 2.7 3.2 1.4 4.3 1.1 نقاط  شهری کشور

 6.1 4.1 3.3 2.6 3.3 8.1 6.7 نقاط شهری استان

 1.1 -1.7 -1.4 1.3 2.4 1.1 2.1 نقاط روستایی کشور
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 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1331 31 - 1311 11 - 1331 31- 1331 محدوده
 1.2 1.2 -1.2 1.3 3.1 1.3 1.6 نقاط روستایی استان بوشهر

 1553 – 33های های مرکز آمار ایران در سالمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری

 تفکیک شهرستان تحلیل توزیع جمعیت به -1-2-2-1-1-1

 های استان بوشهر میزان رشد ساالنه جمعیت  شهرستان -

را نشان  ییو روستاهای استان بوشهر به تفکیک نقاط شهری متوسط میزان رشد ساالنه جمعیت شهرستان 12جدول 

های تنگستان ، درصد باالترین و شهرستان 11.1عسلویه با نرخ رشد ساالنه  شهرستان 1371 -1381های در سال .دهدمی

های استان بوشهر به خود ترین میزان رشد ساالنه جمعیت را میان شهرستاندرصد پایین 1.8با  هر کدامدشتی  دشتستان و

درصد بوده است که با میانگین نرخ رشد جمعیت  1.8شهرستان بوشهر در این دوره دارای نرخ رشد مثبت  .اختصاص دادند

شهرستان دارای نرخ رشد جمعیتی  6در این دوره، تعداد  یموردبررسشهرستان  11از میان  رونیازا .تان بوشهر یکسان استاس

 .شهرستان نرخ رشد جمعیتی باالتر از میانگین استان بودند 3درصد( و 1.8تر از متوسط استان )پایین

های کشور با کاهش نرخ رشد ساالنه جمعیت روبرو استان رکه بیشت 1331تا  1381های دهد، سالنتایج محاسبات نشان می

 یهاستانااستان بوشهر برخالف سایر  درواقع .است گرفتهشکلهای استان تحوالت به گونه دیگری بوده است در شهرستان

نگستان هر ، تهای کنگان ، جم ، بوششهرستان رونیازا .کشور باالترین نرخ رشد جمعیت را در این دوره تجربه کرده است 

 تنهانهبل نسبت به دوره ق هاآنرشد جمعیتی  هیعسلودشتستان ، دشتی ، دیلم  یهاشهرستانافزایش رشد جمعیت و  و گناوه

نداشته  1381تا  1371 یدورهدر این دوره شهرستان دیر هیچ تغییری نسبت به  .اندداشتهافزایشی نبوده بلکه روند کاهشی 

دی با توجه البته این پدیده تا حدو .رشد جمعیت شهرستان کنگان در این دوره است توجهقابلزایش اف تأملنکته قابل  .است

بود  گرفتهشکلی صنعت نفت به ویژه گاز در منطقه پارس جنوبی  ٔ  نهیدرزمعظیمی که  یهایگذارهیسرمابه اجرایی شدن 

شهرستان دیگر استان  3تر و این دوره دارای نرخ رشد پایین شهرستان استان در 7 کهنیانتیجه  .بود ینیبشیپقابل  یتا حدود، 

ی میزان رشد ساالنه جمعیت مقایسه 7نمودار شماره  .درصد ( هستند 3.1باالتر از متوسط نرخ رشد جمعیت استان )

 .دهدهای استان بوشهر را در این دو دوره نشان میشهرستان

 1331 - 1331 هایسال در بوشهر استان هایشهرستان جمعیت االنهس رشد : میزان12جدول 

 شهرستان

 روستایی شهری کل

1371 - 1381 1381 - 1331 1713  - 1331 1371 - 1381 1381 - 1331 1713  - 1331 
1371 - 

1381 
1381 - 1331 1713  - 1331 

 1.4 1.1 1.3 2.6 3.3 2.1 2.2 3.1 1.8 استان

 1.6 1.1 1.4 2.3 3.1 2.1 2.2 2.8 1.8 بوشهر

 1.1 1.3 1.1 1.8 2.3 1.1 1.2 2.1 1.8 تنگستان

 3.3 1.1 2.4 7.1 7.2 6.8 4.6 1.3 3.3 جم



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان

 روستایی شهری کل

1371 - 1381 1381 - 1331 1713  - 1331 1371 - 1381 1381 - 1331 1713  - 1331 
1371 - 

1381 
1381 - 1331 1713  - 1331 

 1.3- 1.4- 1.2- 1.1 1.6 1.4 1.6 1.2 1.8 دشتستان

 1.3- 1.3- 1.3- 2.1 1.3 2.1 1.7 1.7 1.8 دشتی

 1.2 1.1 1.1 1.6 1.6 1.7 1.1 1.1 1.1 دیر

 1.2- 1.7- 1.6 2.1 2.4 2.1 1.1 1.4 1.6 دیلم

 6.1 17.1 1.1 8.1 21.2 2.7 8.3 21.8 2.1 کنگان

 1.3 2.3 1.8 1.6 1.1 1.6 1.1 1.6 1.4 گناوه

 3.1 2.1 12.7 6.6 3.1 1.1 8.2 3.8 11.1 عسلویه

 1533تا  1553های مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال

 1331تا  1331های های استان بوشهر در سالمیزان رشد ساالنه جمعیت شهرستان :3نمودار 

 
 1533تا  1553های مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال

ترین میزان های دشتستان و تنگستان پایینهای جم و عسلویه باالترین و شهرستاننقاط شهری شهرستان 8نمودار مطابق 

ان های دشتستهمچنین مناطق شهری شهرستان .انداستان بوشهر به خود اختصاص داده 1381تا  1371رشد جمعیت را در دهه 

ن نرخ رشد نسبت به میانگی هاشهرستان هیو بق ترنییپاعیتی مذکور دارای نرخ رشد جم در دورهدیر  ، تنگستان ، گناوه و

  .استان بوشهر بودند یهاشهرستان انیدر مدرصد( باالتری  2جمعیتی مناطق شهری استان بوشهر) 

ن میزان رشد تریدشتستان پایین جم باالترین و شهرستان های کنگان ، عسلویه وشهرستان 1331تا  1381 سالهپنجدر دوره 

اوه و های دشتستان، دشتی ،گنهمچنین شهرستان .این دوره تجربه کردند در استان بوشهر یهاشهرستانمیان  در عیت راجم

علت آن را باید در  نیترمهم اند کهکرده( تجربه 1371 – 81دیر نرخ رشد جمعیتی کمتری در مقایسه با نرخ رشد دوره قبل)

 .دانست هاآنبه مهاجرپذیری نسبت  هاشهرستانبیشتر  این  یمهاجر فرست
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ت جمع ) تحوالیو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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ه ترتیب های عسلویه و دشتستان بدهد، شهرستانهای استان نشان میمقایسه میزان رشد جمعیت مناطق روستایی شهرستان

های کنگان تانشهرس 3نمودار مطابق  .به خود اختصاص دادند 1381تا  1371های اول و آخر نرخ رشد جمعیت را در دهه رتبه

  .تجربه کردند 1331تا  1381ی نرخ رشد جمعیت را در دوره نیو کمتر ترینبیشو دشتی به ترتیب 

 1331تا  1331های های استان بوشهر در سالمیزان رشد ساالنه جمعیت شهری شهرستان :3نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 
 1331تا  1331های های استان بوشهر در سالمیزان رشد ساالنه جمعیت روستایی شهرستان :3نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 استان بوشهر یو جنسوضعیت و تغییرات ساختار سنی 

 الف( ساختار و ترکیب سنی جمعیت استان بوشهر: 

، گرفتهشکلاستان بوشهر  در سطح 81ی و تداوم آن در دهه 71ی های جمعیتی دههبر اساس تغییراتی که در سیاست

افراد زیر  دادو تع شدهدگرگون یبه کلی استان ساختار سن روازاین .است داکردهیپی شکل ریگچشمسطح باروری کاهش 

سنی دوم تا چهارم در مقایسه با سایر  یهاهگروسهم افراد واقع در  1371در سال  11نمودار مطابق  .است افتهیکاهشسال  11

میزان  ر آندشرایطی که  .بودن سطح باروری دانست در باالترین علت این وضیعت را باید مهم .سنی باالتر است هایگروه

ن البته ای.ی کاهش بیشتری در مقایسه با میزان باروری داشته استو پزشکی بهبود امکانات بهداشتی واسطهبه  ریوممرگ

وضعیت در مناطق روستایی  استان نسبت به مناطق شهری نمود بیشتری دارد که بیانگر تفاوت سطح باروری روستاها نسبت 

  .های شهری استبه سکونتگاه

درصدی  2.7دارای کاهش  1371کاهش جمعیت زیر پنج سال نسبت به سرشماری  1381در سرشماری بعدی یعنی سال  

 .ان بوده استدر سطح است هااستیسموفقیت در پوشش این  و دیموالهای کنترل تأثر از سیاستاین امر بیشتر م .بوده است

سنی سال  ی نمودار هرممقایسه .جوانی جمعیت است از شتریبی فاصله دهندهنشاندرواقع الگوی سنی جمعیت استان بوشهر 

سهم افراد واقع  شیو افزان قاعده هرم سنی است جمع شد دهندهنشانبه خوبی  1381استان بوشهر نسبت به سرشماری  1371

سهم افراد واقع در  1331بر اساس نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال  .در سن کار و همچنین سالمندان است

  .سال تقریباً روند کاهشی خود را حفظ کرده است 11های سنی زیر گروه

 .ی استسرشماری به نام پنجره جمعیت در مباحثای اجتماعی گیری پدیدهبیانگر شکل موردمطالعهمقایسه سه سرشماری 

افراد واقع  سهم گریدرسد و از طرف درصد می 31ی جمعیت فاصله گرفته و به کمتر از از جوان تیساختار جمعکه در آن 

 اهشو کنترل جمعیت ی کهااستیسی از ناش شتریباین وضعیت  .رودیم درصد باالتر 71در سن فعالیت اقتصادی از مرز 

ساله نسبت به  14تا  11سهم گروه  1371مطابق نتایج سرشماری سال  .(1331) حسینی ، سطح باروری در استان بوشهر است

 ترینبیش 21 – 23و 21 – 24های به ترتیب گروه 31و 81در سرشماری  کهیدرحالهای سنی بیشتر بوده است سایر گروه

 .است  مشاهدهقابل 11جدول و  14جدول و  13جدول نتایج در  .اندداده سهم جمعیتی را به خود اختصاص



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1331سن و جنس و به تفکیک نقاط شهری و روستایی سال  بر حسب: جمعیت  درصدی استان بوشهر 13جدول 

 گروه سنی
 روستایی شهری کل

 زن مرد مرد وزن زن مرد مرد وزن زن مرد مرد وزن

1-4 11.1 11.1 11.1 11.3 11.1 11.1 12.1 12.3 11.7 

1-3 11.4 11.6 11.3 14.6 14.4 14.3 16.4 17.1 11.7 

11-14 16.1 16.2 11.8 16.1 16.1 16.1 11.3 16.1 11.4 

11-13 12.1 12.1 12.1 12.3 12.4 12.2 11.3 11.7 12.1 

21-24 8.3 8.8 3.1 3.1 3.1 8.7 8.7 8.1 3.4 

21-23 7.6 7.1 7.8 8.1 7.3 8.1 7.2 7.1 7.4 

31-34 1.3 1.8 6.1 6.7 6.1 6.8 1.1 4.3 1.3 

31-33 1.6 1.6 1.1 6.2 6.3 6.1 4.3 4.3 4.8 

41-44 4.7 4.8 4.7 1.1 1.4 4.8 4.3 4.1 4.1 

41-43 3.2 2.3 3.1 3.3 3.2 3.1 3.1 2.1 3.6 

11-14 1.8 1.7 2.1 1.8 1.7 1.3 1.8 1.7 2.1 

11-13 2.1 2.1 2.1 1.8 1.3 1.8 2.2 2.3 2.1 

61-64 1.8 1.3 1.7 1.1 1.6 1.4 2.1 2.2 1.3 

61-63 1.8 2.1 1.6 1.4 1.1 1.4 2.1 2.1 1.8 

71-74 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1 

 1.1 1.1 1.1 1.3 1.8 1.8 1.1 1.3 1.3 شتریو ب71

 1553مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331: هرم سنی استان بوشهر 11نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1331جنس و به تفکیک نقاط شهری و روستایی سال سن و  بر حسب: جمعیت درصد استان بوشهر 13جدول 

 گروه سنی
 روستایی شهری کل

 زن مرد مرد وزن زن مرد مرد وزن زن مرد مرد وزن

1-4 8.7 8.4 8.3 8.7 8.6 8.3 8.1 8.1 3.1 

1-3 7.7 7.1 8.1 7.3 7.7 8.1 7.4 7.1 8.1 

11-14 3.3 3.1 3.7 3.3 3.1 3.1 3.1 3.1 11.1 

11-13 12.3 12.7 13.1 13.1 13.1 13.1 12.1 12.1 13.1 

21-24 14.1 14.1 13.4 14.2 14.6 13.7 13.6 14.2 12.3 

21-23 11.1 12.1 11.3 11.1 11.1 11.1 12.3 13.8 11.6 

31-34 8.3 8.6 8.1 8.1 8.2 8.1 8.6 3.2 7.3 

31-33 6.7 6.3 6.1 6.3 7.1 6.8 6.3 6.1 6.1 

41-44 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 4.1 4.4 4.1 

41-43 4.4 4.1 4.3 4.6 4.7 4.4 4.2 4.2 4.1 

11-14 3.7 3.6 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.4 4.1 

11-13 2.4 2.1 2.7 2.3 2.1 2.6 2.1 2.1 3.1 

61-64 1.1 1.3 1.6 1.4 1.3 1.1 1.6 1.3 1.3 

61-63 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.7 1.6 1.7 

71-74 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.3 

 1.8 1.3 1.8 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 شتریو ب71

 1563مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331: هرم سنی استان بوشهر 11نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1331سن و جنس و به تفکیک نقاط شهری و روستایی سال  بر حسبن بوشهر : جمعیت درصد استا11جدول 

 گروه سنی
  

 روستایی شهری کل
 زن مرد مرد وزن زن مرد مرد وزن زن مرد مرد وزن

1-4 3.3 8.8 3.3 3.1 8.1 3.6 3.3 3.3 11.1 

1-3 7.3 7.1 8.4 7.8 7.4 8.4 8.1 7.7 8.6 

11-14 6.3 6.4 7.4 6.3 6.1 7.1 6.7 6.3 7.1 

11-13 8.4 8.1 8.8 8.4 8.1 8.8 8.3 7.3 8.7 

21-24 12.1 12.3 11.3 12.1 12.2 12.1 12.1 12.7 11.1 

21-23 13.6 14.6 12.1 13.6 14.3 12.8 13.6 11.1 11.3 

31-34 11.8 11.7 3.7 11.3 11.7 3.8 11.6 11.6 3.1 

31-33 7.8 8.3 7.2 7.3 8.4 7.2 7.7 8.1 7.2 

41-44 6.1 6.2 1.8 6.3 6.1 6.1 1.4 1.4 1.4 

41-43 4.3 4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 3.7 3.4 4.1 

11-14 3.8 3.8 3.3 3.3 4.1 3.3 3.6 3.1 3.8 

11-13 3.1 2.3 3.3 3.1 3.1 3.2 3.2 2.8 3.6 

61-64 2.1 1.7 2.1 2.1 1.6 2.3 2.2 1.7 2.3 

61-63 1.1 1.3 1.3 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.6 

71-74 1.2 1.1 1.3 1.1 1.3 1.1 1.4 1.3 1.1 

 2.1 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.7 1.7 1.7 شتریو ب71

 1533مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331: هرم سنی استان بوشهر 12نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 ت استان بوشهر:ترکیب جنسی جمعی ساختار وب(  

تا آخرین  1331سال گذشته یعنی از اولین سرشماری سال  11مدت  در طولاز نظر توزیع جنسی جمعیت، استان بوشهر 

که  نتایج محاسبات صورت گرفته بر اساس .کرده است  را تجربهنشیب فراوانی  ، فراز و شدهانجام 1331سرشماری که سال 

زن بوده است که در  111در برابرنفر مرد  33.6 برابر با 1331 در سالجنسی  مقدار نسبتاست ،  شده ارائه 16جدول در 

متفاوت بوده  ییو روستاشهری  در مناطقاین شاخص  .نفر رسیده است  114.8به حد استاندارد خود یعنی  1331سرشماری 

مهاجر روستایی بیانگر مهاجرپذیری مناطق شهری نسبت به  طقدر منا 38.6شهری و در مناطق 111.1درواقع مقدار.است 

 نسبت به سرشماری قبل ییو روستااختالف میان مناطق شهری  1341سال  یدر سرشمار .مناطق روستایی است یفرست

 .ی است مناطق روستای یمهاجر فرستدهنده افزایش سهم مهاجرپذیری مناطق شهری نسبت که نشان شودیم( بیشتر 1331)  

 یهایسرشمار در کلبه باالترین حد خود  ییو روستاشهری  در مناطقمقدار شاخص نسبت جنسی  1311 یدر سرشمار

و  رجواهم یهااستانعلت این پدیده سهم باالی مهاجران مرد از مناطق پیرامونی  نیترمهم . رسدیمگرفته  صورت یرسم

کمتر  جیبه تدربه بعد اختالف نسبت جنسی  1361 یاز سرشمار . اقتصادی است زهیباانگروستاهای اطراف شهرهای استان 

 ییو روستاشهری  در مناطقبرابری شاخص نسبت جنسی  1381ویژه سرشماری  و به 1371 یهایسرشماردر  یو حت شودیم

 .(13نمودار )شودیممشاهده 

 1331تا  1331سالز اان بوشهر به تفکیک نقاط شهری و روستایی : نسبت جنسی است13جدول 

  1331 1331 1311 1331 1331 1331 1331 

 114.8 111.4 113.7 113.6 111.2 116.6 33.6 کل

 111.2 111.4 113.3 111.4 118.3 113.1 111.1 شهری 

 114.1 111.4 114.1 112.1 33.1 114.8 38.6 روستایی

 رمأخذ: محاسبات مشاو



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1331 - 31های : نسبت جنسی استان بوشهر به تفکیک نقاط شهری و روستایی سال13نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 باروری -

   کلباروری  شاخص  .دهدی سرشماری گذشته نشان میمیزان باروری کل استان بوشهر را در سه دوره 17جدول 

(Total  Fertility Rate) برای  .تواند داشته باشدی باروری میی است که یک زن در طول دورهتعداد فرزندانبیانگر متوسط

 شده استفاده( OWN CHILDEREN METHOD)  "روش فرزندان خود " میرمستقیغی این شاخص از روش محاسبه

تر آمار ایران که توسط دک در پژوهشکده شدهانجامیج محاسبات این شاخص از نتا در محاسبهالزم به ذکر است که  .است

نظور شده م در جدولقرارگرفته است و نهایتاً  مورداستفادهاست،  شدهانجامکشور  یهااستانعباسی و همکاران برای تمامی 

، شاخص یبررس موردبعدی  یدو سرشماردر  1371به غیر از سرشماری سال  14نمودار و 17جدول بر اساس نتایج  .است

که  1331در مناطق شهری و مناطق روستایی نیز به غیر از سال  .باروری کل استان بوشهر بیشتر از شاخص کشوری است

در باروری کل  اقع میزاندرو .ی وجود داشته استمشابهاز میانگین کشوری بوده ، شرایط  کمتر مناطق روستایی استان بوشهر

الف رو برخازاین .کشور تجربه کرده است کلبهبه بعد روند کاهشی اندکی نسبت  1371بوشهر از سرشماری سال  استان

باروری  ی رسیده است ، در استان بوشهر کاهشنیاز جانشتر میانگین باروری کل کشور که به سرعت به سطح باروری پایین

 بوشهر باتان خوشبختانه اس رونیازا .سطح جانشینی رخ نداده است  کمتر ازاست که شاخص باروری  گرفتهشکل  یاگونهبه

  .جمعیت روبرو نیست یسالمندو جمعیت شناختی پیری  یدهیپد

به ویژه در مناطق  .نفر بوده است 2.4برابر با  1371مقایسه میزان باروری یا متوسط تعداد فرزندان در سرشماری سال 

ی دهندهنشاناست که  دهینفر رس 3.3جمعیتی یعنی  کنترلهای ی که به باالترین سطح باروری بعد از اجرای سیاستروستای
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1381ی دوره در .در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری در استان بوشهر است یفرزند آوربه  شیو گرا زادوولد باال بودن

 .ی قبل هستمنفر نسبت به دوره 1.1در این دوره شاهد کاهش حدود  واقعدر .باروری هستیم در شاخصشاهد کاهش اندکی 

 توجهبلقااز دالیل مهم کاهش .بوده است  ترمحسوسروند نزولی میزان باروری در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری 

ار دارند های سنی جوان قرگروه اقتصادی که عموماً در تیو فعالکار  توان به مهاجرت افراد واقع در سنینمناطق روستایی می

درواقع برخالف روند کلی تغییرات سطح باروری کشور، استان  .به مناطق شهری برخوردار از امکانات اقتصادی اشاره کرد

تر از های اجتماعی و اقتصادی، میزان باروری آن مانند کل کشور که به سطح پایینبوشهر نیز متأثر از تحوالت و سیاست

( میزان باروری روند گذشته خود را ادامه  1331)  شدهانجامی آخرین سرشماری البته در دوره .یده، نبوده استجانشینی رس

شهری برخالف مناطق روستایی ، مقدار باروری کل به  در مناطق .است  افتهیکاهشنفر در کل استان  2.1داده است و به 

ق شهری و میان مناط یموردبررسی وجه داشت میزان باروری در سه دورهباید ت .از حد جانشینی تقلیل یافته است  ترنییپا

د این شاخص بیشتر در مناطق روستایی نسبت مناطق شهری به وجو در مقدارروستایی، متفاوت بوده است و تغییرات کاهشی 

 .آمده است 

 1331، 31، 31های : میزان باروری کل استان بوشهر در سال13جدول 

 سال
 روستایی شهری کل

 استان بوشهر کشور استان بوشهر کشور استان بوشهر کشور

1371* 2.1 2.4 2.1 2.3 2.3 3.7 

1381* 1.3 2.3 1.8 2.1 2.1 2.3 

1331  1.8 2.1 1.7 1.8 2.2 2.1 

 ایران یچهار دهه، تحوالت باروری در رانیآمار اعباسی و همکاران، پژوهشکده مرکز   مأخذ : *



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
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  1331، 31، 31نقاط شهری و روستایی سال  بر حسب: مقایسه میزان باروری کل کشور و استان بوشهر 13نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

 ریوممرگ -

شاخص  این .شودیعنی امید به زندگی در بدو تولد استفاده می از شاخص رایج ریوممرگبرای نشان دادن وضعیت 

واهد خ یموردبررسماندن را در جمعیت  انتظار زندهطور متوسط چند سال ی آن است هر فرد زنده به دنیا آمده بهدهندهنشان

کشور  همانند کلاستان بوشهر در مدت پانزده سال  18جدول بر اساس نتایج  .(71: 1381) دیوید لوکاس وپاول میر ، داشت

استان بوشهر  در کلدهد نشان می 17جدول طوری که همان .افزایشی در شاخص امید به زندگی را تجربه کرده است روند

سال افزایش  63.7به  1331بوده است که در آخرین سرشماری یعنی سال  1371سال برای مردان در سال  61.1امید به زندگی

 دو جنسدرواقع اختالف میان .سال رسیده است71.3سال نیز در همین مدت به  67.1ه زندگی زنان از همچنین امید ب .یابدمی

 .است افتهیکاهشسال  2.2سال به  2.1از  1331تا  1371از سرشماری 

تا  1371مقایسه امید به زندگی در مناطق شهری و روستایی بیانگر کاهش اختالف این شاخص از سرشماری سال 

 1.1به تفاوت  61مناطق شهری و روستایی در سال  وزنانسال میان مردان  2.1از تفاوت  درواقع .است 1331ل سرشماری سا

 .است  شدهارائه11نمودار و 18جدول نتایج در .است افتهیکاهش 31ساله در سرشماری سال 
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 31های جنس و به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان بوشهر در سال بر حسب: امید به زندگی در بدو تولد 13جدول 

 31تا 

 مناطق
1331* 1331** 1331 ** 

 زن  مرد  زن و مرد زن  مرد  مرد وزن زن  مرد  مرد وزن

 71.3 63.7 71.1 71.1 68.8 63.3 67.1 61.1  66.8 کل

 72.8 71.1 71.1 71.1 68.3 71.2 68.6 61.6 67.7 شهری 

 71.1 63.8 71.7 71.1 68.6 63.3 61.6 64.4 61.6 روستایی

 نوراللهی زنجانی و اهللبیحب* برآورد امید به زندگی،  

 همکاران ** برآورد امید به زندگی، کوششی و

 1361 - 31های ناطق شهری و روستایی استان بوشهر در سالجنس و به تفکیک م بر حسب: امید به زندگی 11نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

 مهاجرت  -

 یهااستانبا سایر  سهیدر مقا 1331تا  1311ی دوره چهار قسمت از گزارش وضعیت مهاجرت استان بوشهر در نیدر ا

 شدهخارج و مهاجران واردشدهان مهاجر از تفاوتشاخص نسبت مهاجرت خالص که  .گیردقرار می یکشور موردبررس

هاجرت خالص م یسهیمقابخش به عنوان شاخصی برای  نیدر ا آمدهدستبهبه جمعیت میانه هراستان  کشور نسبتهای استان

 مرکزآمارگزارش  بر اساس.(62: 1332مرکزآمار ایران ، )است شدهاستفاده 1331تا  1311 یهادوره کشور در یهااستان

 مهاجر فرستکشور  یهااستانبقیه  و ریمهاجرپذاستان  11استان کشور تعداد وچهارستیب از 1361تا  1311 یهدر دورایران ،

د اختصاص داده خو کشور بهاستان  انیدر مبودند که استان بوشهر، باالترین سهم مهاجرت خالص نسبت به جمعیت استان  را 

 (16نمودار ).خالص مهاجرتی را تجربه کرده است نسبت  نیترنییپادر این دوره استان خوزستان  .است 
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 1311 - 31های های کشور و استان بوشهر در سالی سهم مهاجرت خالص استان: مقایسه13جدول 

 استان بوشهر مهاجرپذیر)درصد( مهاجر فرست)درصد( های کشورتعداد استان دوره
 مهاجرپذیر 46 14 24 1311 – 1361

 مهاجر فرست 23 77 26 1361 - 1371

 ریمهاجرپذ 43 17 31 1381 – 1371

 مهاجرپذیر 38 62 31 1331 – 1381

 مأخذ: محاسبات مشاور

  1311– 1331دوره  در های کشور: نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان13نمودار 

 
 شاورمأخذ: محاسبات م

مانده کشور، بودند و در شش استان باقی مهاجر فرستاستان کشور ، بیست استان  وششستیباز  1361در سرشماری سال 

در میان  1361 – 71ی بوشهر در دوره استان رونیازا .بوده است شدهخارجمهاجران  ها بیشتر از تعدادی آنمهاجران واردشده

تان درواقع اس .ی اول جای دارد ، منفی بوده است ،در رتبه هاآن دورهانیمه جمعیت نسبت خالص مهاجرت ب که ییهااستان

 .این دوره قرارگرفته است کشور درهای مهاجر فرست استان یاز همهدرصد نسبت خالص مهاجرت باالتر  - 1.2بوشهر با 

   .(17نمودار )اندداشتهباالترین نسبت خالص مهاجرت را  و تهرانقم  یهااستاندر این دوره 
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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  1331 – 1331های کشور در دوره : نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان13نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 .ندرپذیر بودها مهاجاستان هیو بق مهاجر فرستتعداد هفده استان کشور  1381از میان سی استان کشور در سرشماری سال 

گهداشت افزایش قابلیت نکه مهمترین دلیل این امر را در است افتهیشیافزاهای مهاجرپذیر در مدت ده سال سهم استان درواقع

نمودار  بر اساس جمعیت در برخی ازاستان های کشور دراثرافزایش سرمایه گذاری های اقتصادی وافزایش اشتغال دانست.

های مهاجرپذیر قرار م در میان استانپنجی درصد رتبه1.8با نسبت خالص مهاجرت  1371 – 81ی استان بوشهر در دوره18

 .دارد

   1331 – 1331های کشور در دوره : نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان13نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 هاآناستان کشور هجده استان کشور خالص مهاجرت  کیویساز میان  1331در سرشماری سال  13نمودار بر اساس 

درصد از  62.1 درواقع .بودند ریمهاجرپذمثبت  هاآنمنفی یعنی مهاجر فرست و یازده استان دیگر کشور ، خالص مهاجرت 

ها مهاجرپذیر درصد از استان 37.3بوده است و واردشدهاز مهاجران  ها بیشترآن یشدهخارجهای کشور، مهاجران استان
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ی مهاجرتی آن درصد توازن معادله1.3با نسبت مهاجرت خالص به جمعیت  31تا  81ساله ی پنجاستان بوشهر در دوره .بودند

 گریدهای از استانهاجرمنفر  12213پنج سال گذشته توانسته است تعداد  در مدتاساس استان بوشهر  نیبر ا .مثبت است

نفراز استان بوشهر به استان های دیگر مهاجرت کردندکه نهایتا موازنه مهاجرتی  27637.همچنین درهمین مدت کند جذب

رو در ازاینبه تفضیل بحث شده است ( .113وجدول شماره تحلیل مهاجرت  3-1-2-2-1) دربند  استان بوشهر، مثبت شد.

ی دوم را به خود اختصاص داده است البرز رتبه از استانی مهاجرپذیر کشور، استان بوشهر بعد هااین دوره در میان استان

 (13نمودار ).

   1331 - 1331های کشور در دوره : نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان13نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

دهد، سهم نشان می مطالعه موردهای کشور در طی چهار دوره سرشماری ای مهاجرت خالص استانسهبررسی مقای

های ( سهم استان 1371 – 81درواقع در دوره ) .های روبرو بوده استهای مهاجر فرست در این مدت با فراز و نشیباستان

افزایش داشته  یمهاجر فرستمقایسه با دوره قبل، سهم  ( در 1381 – 31کشور افزایش داشته که در دوره ) در کل ریمهاجرپذ

درصد  41.1های کشور از سال گذشته سهم مهاجرپذیری استان 31دهد در مدت نشان می  13جدول طوری که همان .است

است  شدهافزوده 81تا  61ری سرشما کشور ازهای مهاجرپذیری استان بر سهمدرصد  21درواقع  .یافت درصد کاهش 38به 

های کشور است اما اناست یمهاجر فرستگرفتن از پیامدهای منفی  و فاصلهها که بیانگر نزدیک شدند به تعادل جمعیتی استان

قرار  وجهموردتهای آتی باید و سیاست هایزیردر برنامهمهاجر فرستی پنج درصد افزایش یافت که  1331سال  یدر سرشمار
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 نرخ وابستگی ) بار تکفل تئوریک ( -

دهد این شاخص نسبت جمعیت غیرفعال اقتصادی نشان می .سن است بر حسبهای ساختاری جمعیت تکفل از شاخص بار

معیت واقع در سنین ساله یعنی ج 11 – 64ساله و بیشتر به جمعیت  61سال و 11های کمتر از که از تقسیم مجموع جمعیت

تری داشته هرچه جمعیت ساختار جوان .(26: 1376، )ا.اچ پوالرد ، فرحت، جی.ان پوالردآیدمی به دستفعالیت اقتصادی 

و  دقرار دارناز جمعیت در باالی هرم سنی  یتوجهقابلهای سالخورده که حجم و در جمعیت شاخص کمترباشد، مقدار این 

گی شاخص وابست .باشدگذار که دامنه هرم سنی خود را محدود کردند، بیشتر می در حالای ههمچنین نسبت به جمعیت

مفهوم این شاخص بیانگر این نکته  .باشدمی 1.33و 1.42، 1.86به ترتیب  1331تا  1371های جمعیتی استان بوشهر در سال

نفر فعال اقتصادی  111نفر افراد غیرفعال به  33به  1371نفر فعال اقتصادی در سال  111به  رفعالیغنفر افراد  86است که از 

کاهش سریع این شاخص که در اصطالح جمعیتی از آن به عنوان پنجره جمعیتی است را به وجود آورده  .است افتهیکاهش

 مقایسه .شوددرصد از کل جمعیت را شامل می 71شرایطی که در آن جمعیت واقع در سنین کار و فعالیت اقتصادی  .است 

دهد، کاهش این شاخص در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری نرخ بار تکفل در مناطق شهری و روستایی استان نشان می

ناطق این مناطق نسبت به م یمهاجر فرستسطح باروری و  باال بودنبوده است که بیانگر  ترمحسوس 1381به ویژه در سال 

 .است شده ارائه 21جدول تفکیک نقاط شهری و روستایی در  نتایج نرخ وابستگی استان بوشهر به .شهری است

 1331سال نقاط شهری و روستایی  بر حسبهای استان بوشهر : نرخ وابستگی شهرستان21جدول 

 روستایی شهری کل سال

1371 1.86 1.73 1.31 

1381 1.42 1.42 1.43 

1331 1.33 1.38 1.42 

 1533سرشماری  بر اساسمأخذ : محاسبات مشاور 

 های استاننرخ وابستگی  ) بار تکفل تئوریک ( شهرستان -

نفر افراد غیرفعال  46جم با  دهد، شهرستاننشان می 1331 در سالهای استان بوشهر ی نرخ وابستگی شهرستانمقایسه

همچنین  .اندل اقتصادی، باالترین مقدار شاخص را به خود اختصاص دادهنفر افراد بالقوه فعا صدکی در مقابلاقتصادی 

های نفر افراد فعال اقتصادی کمترین نرخ وابستگی را در میان شهرستان صدکینفر افراد غیرفعال به  21شهرستان کنگان با 

نقاط  حسب برمقدار این شاخص  .ددار در استانرو شهرستان کنگان کمترین سرباری اقتصادی را ازاین .استان بوشهر دارند

استان ) به استثنای شهرستان دیر ( نسبت به مناطق شهری  یهاشهرستان، مناطق روستایی  دهدیمشهری و روستایی نشان 

 نیو کمتر ترینیشباساس مناطق روستایی شهرستان دیلم و عسلویه به ترتیب  نیبر ا .عموماً دارای نرخ وابستگی باالتری است
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های هرستاندر مناطق شهری نیز ش .های استان بوشهر داردی افراد غیرفعال به افراد فعال اقتصادی را در میان شهرستانوابستگ

نتایج نرخ  .دهای استان بوشهر دارنوابستگی در میان شهرستان در نرخمقدار را  ترینبیشکنگان به ترتیب کمترین  دیلم و

 .است شده ارائه 22نمودار و  21نمودار و  21نمودار و 21جدول های استان بوشهر در وابستگی شهرستان
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 1331 سال و روستایی شهری کیکتف به بوشهر استان هایشهرستان تئوریک( تکفل : نرخ وابستگی ) بار21جدول 

 روستایی شهری کل شهرستان
 44.8 36.3 38.1 بوشهر

 41.1 42.3 44.1 تنگستان

 47.3 43.1 41.8 جم

 46.7 41.1 44.3 دشتستان

 46.1 43.1 44.1 دشتی

 43.1 43.6 43.4 دیر

 43.1 43.7 44.8 دیلم

 34.6 13.3 21.2 کنگان

 43.6 43.3 41.2 گناوه

 22.2 21.8 26.3 عسلویه

 1533مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 1331های استان بوشهر سال : نرخ وابستگی شهرستان21نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1331های استان بوشهر سال : نرخ وابستگی نقاط شهری شهرستان21نمودار 

 
 ذ: محاسبات مشاورمأخ

 

 1331های استان بوشهر سال : نرخ وابستگی نقاط روستایی شهرستان22نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 وضع سواد -

ی نیازهای افراد جوامع شهر نیترمهماز خدمات سطوح مختلف آموزشی یکی از  و استفادهدسترسی به خدمات آموزشی 

سوادی که بی یاگونهبهاست  شدهلیتبدامروزه باسوادی به یکی از الزامات زندگی اجتماعی بشری  درواقع .استو روستایی 

ادی ی فرهنگی، اجتماعی و اقتصهادر عرصهسطح رشد و توسعه جوامع  داشتننگه نییدر پادرگذشته نقش تأثیرگذاری 
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ان میز و فاصلهنسته میزان باسوادی جمعی را افزایش دهد های گذشته درك ضرورت آن توارو در دههازاین .داشته است

در طول  و قرارگرفتهاین تحوالت  در معرضجامعه شهری و روستایی استان بوشهر نیز  .باسوادی مردان وزنان را کاهش دهد

 .است  شدهافزودهآن  و سطوحباسوادی جمعیت  زانیبر مزمان و به تدریج 

مقایسه میزان باسوادی استان  .دهدکل کشور نشان می در سطح 1331تا  1371های میزان باسوادی را در سال 22جدول 

میزان باسوادی  1381در سرشماری سال  .وضعیت این شاخص است از تشابهنشان 1371های سرشماری بوشهر با کل کشور در

های تانسیلدرواقع به لحاظ برخورداری از پ .تراستان بوشهر استوضعیت مطلوب یدهندهنشانکشور  کلبهاستان بوشهر نسبت 

در .بوده است  انتظارقابل، باالتر از سطح میانگین کشوری بودن از گذشتهی استان بوشهر خیو تارعلمی، فرهنگی  توجهقابل

 شودیم هبوشهر کاستتان کل کشور، از میزان باسوادی اس نیانگیدر مهمانند تغییرات شاخص باسوادی  1331سرشماری سال 

 .شهری میزان شاخص باسوادی بیشتر از مناطق روستایی است در مناطق .مقایسه با کل کشور اندکی کمتر است.در.رونیازا

مقدار این  1371، در سرشماری سال  دهدیممقایسه میزان باسوادی مناطق شهری استان بوشهر با میانگین کشوری نشان 

کمتر از میانگین کشوری  31 یسرشمارو برابر  باًیتقر 81بوده است که در سرشماری  از کشوریشتر بوشهر ب در استانشاخص 

ست از میانگین کشوری باالتر بوده ا یموردبررسروستایی ، میزان باسوادی استان بوشهر در سه سرشماری  در مناطق .است

   .(23نمودار آتی داشته باشد) یهادر سالستان اقتصادی ا -نقش مهمی در تحوالت اجتماعی   تواندیمکه این نتیجه 

 

 1331تا  1331ای هکل کشور در سال و :مقایسه میزان باسوادی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان بوشهر22جدول 

 محدوده
1331 1331 1331 

 استان بوشهر کل کشور ن بوشهراستا کل کشور استان بوشهر کل کشور

 83.6 84.7 86.4 84.6 73.1 73.1 کل

 84.6 88.6 88.8 88.3 86.1 81.7 شهری

 81.1 71.1 82.1 71.2 74.3 63.3 روستایی

 1553 – 33های مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سال
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 31تا 31کشور سال  و کلمقایسه میزان باسوادی استان بوشهر : 23نمودار 

 
 1553 – 33های مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سال

 باسوادی استان بوشهر -

 73.1از  1371میزان باسوادی استان بوشهر در سرشماری سال  23در جدول شماره  شدهانجامبر اساس نتایج محاسبات 

درصد به میزان باسوادی جمعیت   4.1درواقع در مدت پانزده سال  .تغییریافته است 1331درصد در سرشماری  83.6درصد به 

درصد(  6.8) یعنی  81تا 71 سالهدهتغییر افزایشی شاخص باسوادی در مدت  ترینبیش .است شدهافزودهاستان بوشهر 

وضعیت باسوادی در میان مردان و زنان استان  .شوداری روند اندکی نزولی میی بعدی سرشماست که در دوره گرفتهشکل

 11اختالف میزان باسوادی میان مردان وزنان  1371در سرشماری سال  .یکسان نبوده است موردمطالعههای بوشهر در دوره

اختالف 24نمودار و 23جدول مطابق  .رسددرصد می 8و به حدود  افتهیکاهش 1381درصد بوده است که در سرشماری 

 رونیازا .است  افتهیکاهشدرصد  2به کمترین مقدار خود یعنی  شدهانجامسرشماری  نیآخردر  دو جنسمیزان باسوادی میان 

 .پیوسته است  عبه وقواجتماعی در استان بوشهر  یهاشاخصروند مطلوبی در کاهش اختالف یکی از 

 1331تا  1331 یهادر سالجنس و به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان بوشهر  بر حسب: میزان باسوادی 23جدول 

 مناطق
1331 1331 1331 

 زن مرد مرد وزن  زن مرد مرد وزن  زن مرد مرد وزن 

 82.7 84.4 83.6 82.1 31.3 86.4 74.4 84.1 73.1 کل

 81.3 84.1 84.6 81.1 31.8 88.8 82.3 31.4 86.1 شهری

 77.2 81.1 81.1 71.3 87.3 82.1 68.8 81.1 74.3 روستایی

 1533 – 33های مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سال
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 31تا  31های ان بوشهر در سالجنس است بر حسب: میزان باسوادی 23نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

شهر ، بواستان  مقدار کلدهد که همانند نشان میاستان بوشهر را ی شاخص باسوادی در مناطق شهری مقایسه 21نمودار 

اندکی از (  1381 -31)ی بعدی و در دوره است گرفتهشکل 81تا 71 یسالهده در دورهافزایش در این مناطق نیز باالترین 

نسبت به سال  1331درصدی میزان باسوادی سال  4.2کاهش  توجهقابلنکته  .سهم باسوادی در این مناطق کاسته شده است

اختالف میزان باسوادی  .باشد 1381تواند ناشی از اختالف در برآوردهای این شاخص در سرشماری سال است که می 1381

 .ابدیتدریج کاهش می و بههای بعدی بیشتر بوده نسبت به سرشماری 1371دان وزنان مناطق شهری در سرشماری میان مر

 31تا  31های جنس در مناطق شهری استان بوشهر در سال بر حسب: میزان باسوادی 21نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور
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رواقع مناطق د .آن با مناطق شهری و کل استان است عمدهاستان بوشهر بیانگر تفاوت وضعیت سواد در مناطق روستایی 

نمودار بر اساس .نسبت به مناطق شهری است  موردمطالعههای درصدی در طول دوره 12تا  3روستایی استان دارای اختالف 

تفاوت میزان باسوادی میان  .گیردشکل می 31تا  81ی وت در دورهو کمترین تفا 1371اختالف در سرشماری  ترینبیش 26

درواقع  .شودمشاهده می یموردبررسهای مردان وزنان استان بوشهر در مناطق روستایی همانند مناطق شهری در تمام سال

بعدی به ویژه در های آید که در دورهبه وجود می 1371یدر سرشماردر مناطق روستایی  دو جنستفاوت میان  ترینبیش

برخالف روند کلی استان اختالف میزان باسوادی میان  1381در سرشماری  کهنیاجالب  .یابد کاهش می 31تا 81ی دوره

 .است  1371مشابه سرشماری سال  دو جنس

 31تا  31ای هجنس در مناطق روستایی استان بوشهر در سال بر حسب: میزان باسوادی 23نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

 های استان بوشهری در شهرستانباسواد

 767813ساله به باال استان بوشهر  6نفر جمعیت  318144مرکز آمار ایران از میان  1331بر اساس نتایج سرشماری سال 

درصد از جمعیت استان  16.4و حدود رازاین .درصد است 83.6میزان باسوادی در کل استان برابر با  نیبنابرا .باسواد هستند

ان بوشهر دهد شهرستاستان بوشهر نشان می هایشهرستانی وضع سواد در میان مقایسه .هستند بهرهیببوشهر از نعمت سواد 

های استان به خود آخر را در میان شهرستان یرتبهی اول درصد به ترتیب رتبه 82.3دشتی با  و شهرستاندرصد  32.6با 

و د هستند، در شهرستان بوشهر قرار دارن بهرهیبتوان گفت کمترین افرادی که از نعمت سواد رو میازاین .اندداده اختصاص

 .است مشاهدهقابل  24جدول نتایج در  .ها در شهرستان دشتیآن ترینبیش
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درواقع مناطق شهری شهرستان بوشهر .درصد است  6.8 شهرستان 11در مناطق شهری استان اختالف میزان باسوادی میان 

 1331میزان باسوادی را در سرشماری سال  نیو کمتردرصد به ترتیب باالترین  81.7تنگستان با  و شهرستاندرصد  33.1با 

 .اندبه خود اختصاص داده

 .درصد است 13.1 برابر باهای استان وستایی میان شهرستانگستره شاخص باسوادی در مناطق ر 24جدول بر اساس نتایج 

ی اول و آخر را به خود اختصاص درصد به ترتیب رتبه76.1دشتی با  و شهرستاندرصد  83.6عسلویه  با  درواقع شهرستان

 .(27نمودار اند)داده

 1331های استان بوشهر در سال تفکیک نقاط شهری و روستایی شهرستان: میزان باسوادی به 23جدول 

شهرست

 ان

 روستایی شهری کل

تعداد 

 باسواد

 6جمعیت 

 ساله

میزان 

 باسوادی

تعداد 

 باسواد

 6جمعیت 

 ساله

میزان 

 باسوادی

تعداد 

 باسواد

 6جمعیت 

 ساله

میزان 

 باسوادی

 87.6 32448 28437 33.1 133216 181161 32.6 221664 213112 بوشهر

 82.4 41812 37771 81.7 11217 13173 83.2 61113 11814 تنگستان

 87.1 21123 22231 32.3 18332 16316 83.3 43861 33111 جم

 73.3 68218 14181 86.7 132121 114118 84.2 211338 168613 دشتستان

 76.1 26384 21131 86.1 41861 36111 82.3 68243 16212 دشتی

 82.1 13732 11332 86.7 32127 27846 81.4 41813 33178 دیر

 82.3 1786 4761 88.1 21333 18784 86.8 27113 23144 دیلم

 88.1 7311 8331 83.6 16218 62762 83.4 64128 71637 کنگان

 83.3 18113 11141 88.1 61181 12361 87.1 78134 68111 گناوه

 83.6 34438 38416 87.6 14714 16784 83.1 43142 11211 عسلویه

 مأخذ : محاسبات مشاور
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 1331های استان بوشهر به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال : میزان باسوادی شهرستان23نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور 

 

   1331و 1381شماری ر دو سرد ه های تحصیلیربرحسب دووبیشترساله  6جمعیتمحاسبات بدست آمده ازنتایج 

ص )به غیر از دوره ی متوسطه ومشخبطور کلی ونیز مناطق شهری وروستایی باسوادان استان بوشهرسهم می دهد نشان   

حصیلی خود عالی وکسانی که دوره ی تدوره درکلیه مقاطع تحصیلی به غیر از مقطع تحصیلی  استان (درمناطق روستایینشده 

کاهش یافته است .درواقع کاهش سطح باروری وتغییر ساختار گروه های سنی و سرشماری ،،دراین درا مشخص نکرده اند

به ویژه در دوره ی آموزش عمومی استان شده باسواد جمعیت استان درطول دو دوره سرشماری موجب کاهش جمعیت 

 وره های دانشگاهیافزایش جمعیت باسواد در دعلت است .از طرف دیگر  بودهاست که تا حدود زیادی قابل انتظار

امکانات  طحس افزایشو دردست یابی به اشتغال مناسبترعالی رویکرد نقش تحصیالت شکل گیری  را در  1331درسرشماری 

دراستان بوشهردانست.ازاین روافزایش سهم جمعیت تحصیل کرده دررشته های تخصصی واستفاده  تحصیلی تخصصی

نقش مهمی در  ،ارگذبه عنوان یک مزیت مهم وتاثیرمی توانددراستان سانی ماهر نیروی ان یعنیتانسیل ایجاد شده پشایسته از 

  .استان بوشهرایفاءکنددر سال های آتی ء سطح توسعه یافتگی ارتقا

نشان از همان روند کلی است که  1331و 1381مقاطع تحصیلی درسرشماری مقایسه شهرستان های استان بوشهردر

شهرستان تنگستان با سایر شهرستان های استان بوشهرکمی متفاوت بوده است. درواقع درسطوح باال ذکرآن رفت. البته 

 دردوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه ، 1331و 1381برخالف سایر شهرستان های استان در فاصله ی سرشماری های 
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این  مهاجران وارد شده به تعدادتفاوت سطح باروری و متاثرازسهم جمعیت باسواد داشته است که می تواند کمی افزایش

  .باشدشهرستان نسبت به سایر شهرستان های استان 

نشان می دهد شهرستان های جم درمقاطع ابتدایی  1381در سرشماری سال بوشهربررسی مقایسه ای شهرستان های استان 

رین سهم باالت ه وعالی،پیش دانشگاهی وسوادآموزی بزرگساالن ، تنگستان در مقطع راهنمایی ،بوشهر در مقاطع متوسط

 شهرستان های تنگستان در دوره ی ابتدایی و راهنمایی، 1331باسوادان را به خود اختصاص دادند. همچنین در سرشماری 

گناوه دردوره ی متوسطه ، دشتی دردوره ی پیش دانشگاهی ،بوشهر دردوره ی تحصیلی عالی ودشتی دردوره ی سوادآموزی 

 (21جدول ).به خود اختصاص داده اندساله وبیشتر باسواد را  6جمعیت بزرگساالن بیشترین سهم از 

مقایسه ی دوره های تحصیلی شهرستان های استان بوشهر در مناطق شهری نشان می دهد، شهرستان های تنگستان درمقطع 

سهم باسوادی بیشتری درمقایسه با سایر دوره  از 1381نسبت به سرشماری  1331ابتدایی ودیردرمقطع متوسطه در سرشماری

ند درحالی که دوره های دیگر تحصیلی سایر شهرستان های استان بوشهر روند کاهشی از ه اهای تحصیلی برخوردار بود

کردند.همچنین شهرستان های کنگان دردوره ی تحصیلی ابتدایی وراهنمایی، را تجربه 1331تا سرشماری  1381سرشماری 

پیش دانشگاهی وسوادآموزی بزرگساالن نسبت  ی تحصیلیهادر دوره دیر  ، وعالی متوسطه تحصیلی هایدوره  ربوشهر د

ی تحصیلی هادردوره ، شهرستان های دیر  1331در سرشماری و 1381به سایر شهرستان های استان بوشهردر سرشماری 

دردوره  متوسطه ، دشتی دردوره ی تحصیلی ، بوشهرراهنمایی  دردوره ی تحصیلی، دیلم وسواد آموزی بزرگساالن ابتدایی

درمقایسه با سایر شهرستان های استان از باسوادی باالیی برخوردار پیش دانشگاهی ، جم دردوره تحصیلی عالی  ی تحصیلی

 (26جدول بودند.)

ستان ، جم تنگ ی نشان می دهد، شهرستان هایتایروسمقایسه ی دوره های تحصیلی شهرستان های استان بوشهر در مناطق 

از سهم  1381نسبت به سرشماری  1331در سرشماری،دشتی ،دشتستان ، دیر ، دیلم وگناوه در دوره ی تحصیلی متوسطه 

باسوادی بیشتری درمقایسه با سایر دوره های تحصیلی  برخوردار بودند درحالی که دوره های دیگر تحصیلی سایر شهرستان 

شهرستان های دیلم دردوره  را تجربه کردند.همچنین 1331تا سرشماری  1381استان بوشهر روندکاهشی از سرشماری  های

در دوره  ، جم درو عالیمتوسطه  ی تحصیلیهادر دوره ی تحصیلی ابتدایی ، تنگستان در دوره ی تحصیلی راهنمایی ،کنگان 

ودر  1381ت به سایر شهرستان های استان بوشهردر سرشماری نسبو باسوادی بزرگساالن پیش دانشگاهی  ی تحصیلیها

ت به سایر نسبدردوره های تحصیلی  ، دشتی ، بوشهر وجم به ترتیب لم ، گناوه ،کنگان شهرستان های دی ، 1331سرشماری 

 (27جدول ) شهرستان های استان بوشهر بیشترین سهم باسوادی را به خود اختصاص دادند.
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ساله وبیشتر شهرستان های استان بوشهربرحسب دوره های تحصیلی در سال های  3جدول شماره .. جمعیت  :21جدول 

   1331و  1331
 

 

 مأخذ : محاسبات مشاور

 عالی پیش دانشگاهی متوسطه راهنمایی ابتدایی شهرستان
سوادآموزی 

 بزرگساالن

های سایر دوره

تحصیلی، دوره 

 و تحصیلی نامشخص

 اظهار نشده

 1331 1381 1331 1381 1331 1381 1331 1381 1390 1385 1331 1381 1331 1381 سال

 3.8 2.1 2.7 3.8 17.3 11.6 1.4 2.6 23.8 31.3 21.6 24.3 22.7 24.4 استان

 2.82 2.31 1.16 1.87 21.71 17.71 1.21 2.44 31.13 34.68 13.13 21.33 18.31 13.11 بوشهر

 1.61 2.38 3.11 4.73 12.38 6.61 1.16 2.63 23.81 23.11 24.48 27.71 26.17 26.28 تنگستان

 1.71 2.31 6.42 8.33 24.23 8.18 1.21 3.33 27.86 28.11 11.83 21.83 22.61 27.71 جم

 2.12 2.41 2.46 3.46 11.21 8.68 1.62 2.71 23.16 31.23 23.31 26.18 21.21 21.33 دشتستان

 2.16 2.41 4.67 3.46 14.68 8.68 2.28 2.71 28.87 31.23 22.18 26.18 21.26 21.33 دشتی

 2.11 2.33 6.41 1.33 12.32 8.16 1.73 2.13 28.26 23.13 22.72 24.82 21.76 27.18 دیر

 2.14 1.31 2.38 3.18 11.88 1.38 1.23 3.11 23.81 31.18 21.21 27.23 26.31 27.62 دیلم

 11.64 2.48 1.17 2.31 11.16 3.13 1.68 1.37 28.11 31.16 21.64 27.16 21.76 26.11 کنگان

 2.82 3.41 3.37 4.78 12.84 6.18 1.31 3.13 31.47 31.61 24.41 26.11 23.74 24.31 گناوه
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برحسب دوره های تحصیلی در سال های ساله وبیشتر مناطق شهری شهرستان های استان بوشهر 3جمعیت : 23جدول 

 1331و  1331

 شهرستان
 ابتدایی

 
 متوسطه راهنمایی

پیش 

 دانشگاهی
 عالی

سوادآموزی 

 بزرگساالن

های تحصیلی، دوره سایر دوره

 تحصیلی نامشخص و اظهار نشده

 1331 1385 1390 1385 1390 1381 1331 1381 1331 1381 1331 1381 1331 1381 سال

 4.1 2.3 2.3 3.1 13.3 12.7 1.4 2.3 31.7 33.4 21.1 23.8 21.8 21.3 استان

 2.33 2.37 1.11 1.71 26.31 18.74 1.24 2.14 31.86 31.63 18.31 21.11 17.67 18.47 بوشهر

 1.18 1.83 1.31 4.21 13.31 11.31 1.16 2.33 31.33 33.13 21.82 23.31 23.21 21.64 تنگستان

 1.67 4.87 4.16 2.17 33.13 17.33 1.31 3.26 28.28 33.84 13.13 17.81 17.31 21.73 جم

 2.66 1.37 2.11 2.81 17.36 11.72 1.63 2.84 31.18 33.16 22.81 26.22 22.26 22.38 دشتستان

 2.12 1.77 4.12 1.41 18.43 11.27 2.13 3.11 31.72 32.73 21.32 23.21 21.76 22.44 دشتی

 1.37 2.86 6.24 7.14 13.38 6.37 1.81 4.72 28.81 28.23 22.11 21.78 24.61 24.33 دیر

 2.81 1.87 2.43 2.47 12.37 6.82 1.33 3.11 31.71 33.11 21.26 26.33 24.41 21.13 دیلم

 14.11 2.13 1.61 3.41 11.23 6.17 1.67 2.11 26.21 27.12 21.13 28.17 21.18 31.41 کنگان

 3.11 2.63 3.13 4.14 14.11 7.33 1.33 3.37 32.41 33.21 23.67 21.76 22.27 23.12 گناوه

 

 مأخذ : محاسبات مشاور

ساله وبیشتر مناطق روستایی شهرستان های استان بوشهربرحسب دوره های تحصیلی در سال های  3جمعیت : 23جدول 

 1331و  1331

 متوسطه راهنمایی ابتدایی شهرستان
پیش 

 دانشگاهی
 لیعا

سوادآموزی 

 بزرگساالن

های تحصیلی، دوره سایر دوره

 تحصیلی نامشخص و اظهار نشده

 1331 1381 1331 1385 1390 1381 1331 1381 1331 1381 1331 1381 1331 1381 سال

 3.1 3.1 3.3 1.2 12.3 6.3 1.4 2.2 28.2 27.4 23.7 27.1 27.6 28.3 استان

 2.11 2.18 2.13 2.71 17.83 11.36 1.34 1.71 26.11 27.31 23.34 27.84 26.81 27.31 بوشهر

 1.63 2.18 4.11 4.33 3.76 4.77 1.63 2.13 23.34 28.11 21.71 23.11 27.74 27.83 تنگستان

 1.81 2.43 8.11 11.13 17.61 3.32 1.11 3.46 27.14 21.13 17.13 22.12 26.26 31.31 جم

 2.21 3.37 3.21 4.83 3.13 4.62 1.18 2.48 27.38 24.84 24.12 27.41 31.18 32.36 دشتستان

 2.22 3.21 1.67 7.13 7.33 3.33 1.82 1.73 21.18 24.37 21.22 27.77 31.11 32.47 دشتی

 2.13 3.48 6.73 7.63 11.31 3.61 1.71 3.18 26.82 26.41 23.14 26.31 28.62 23.43 دیر
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 مأخذ : محاسبات مشاور

 بوشهر تحوالت جمعیتی عشایر استان  -

ستان کوچرو مهیا کرده است . اایربه دلیل آب وهوای معتدل در فصل سرد محیط مناسبی برای قشالق عش استان بوشهر

بوشهر فاقد عشایر بومی است ولی به اقتضای شیوه زیست این گروه ، بخش عظیمی از خاك استان قلمرو زیست طوایف 

 مختلف ایل قشقایی است.

لوکی، دره شوری، شش ب  یهانامبه ان بوشهر تحت عنوان ایل بزرگ قشقایی از شش طایفه عشایر استسازمان اجتماعی 

ایف ایل طایفه شش بلوکی پرجمعیت ترین طو .است شدهلیتشککوچک  یو کشکول عمله ،فارسیمدان ،کشکولی بزرگ

های استان این طایفه در شهرقشقایی است و بیشترین تیره های آن دراستان بوشهر زندگی می کنند .بیشترین خانوارهای 

طایفه فارسیمدان  درشمال شرق شهرستان دشتستان ، دومین طایفه قشقایی ازجمله دشتسان ، دشتی ، دیر وجم حضور دارند. 

رتبه  سایر طوایف عشایر بوشهر در ازنظر جمعیت وخانوار است که دربخش ارم ومرکزی شهرستان دشتستان ساکن هستند.

 نوارقرارمی گیرند.های بعدی جمعیت وخا

رزهای مبا نواحی شرقی ومیانی استان  ودرمجاورت  کانون ها وزیست بوم های عشایری استان بوشهر بیشتردرمحدوده

شهر واقع شده است که از این میان  13. درواقع فضای زیست بوم عشایری استان بوشهر درمحدوده واقع شده انداستان فارس 

 ه درمسیری هستند کم ، اهرم ، کلمه ، بوشکان ، شنبه ، بادوله، کاکی ، آبدان ازجمله شهرهایشهر دالکی ، برازجان ، تنگ ار

 غربی درفضای استان به سکونتگاههای –. ایل راه های عشایری استان باجهتی شرقی قراردارندایل راه های عشایری استان 

نوار ساحلی امتداد دارد بطوری که شهر دیلم وچغادك  درنیمه شمالی استان بوشهر ایل راهها تا مهم استان منتهی می گردد.

را هم شامل می شود. نیمه میانی استان بوشهر دارای دوکانون عشایری دردشت های درنگ وپلنگ است .کانون عشایری 

دشت درنگ درحد فاصل شهر برازجان وکلمه وکانون عشایری دشت پلنگ در حد فاصل شهر های خورموج وبوشکان 

استان دارای جمعیت عشایری  از مناطقشهر 7، تنها  1387ت.براساس آخرین سرشماری مرکزآمار ایران درسال واقع شده اس

 شد.شهرستان دشتستان می با، است که بیشترین سهم جمعیت عشایری درشهرهای تنگ ارم وبرازجان 

 .شودمی موجود پرداخته یهادادهبه   توجه بوشهر باعشایر استان های جمعیتی شاخصتحلیل  بهدر این قسمت  

 1.31 2.16 1.11 1.17 7.16 3.17 1.11 2.63 26.31 23.47 24.38 28.21 33.13 31.24 دیلم

 7.67 2.14 1.11 1.13 11.33 12.61 1.71 1.63 31.41 34.36 22.66 26.12 21.16 22.16 کنگان

 1.63 6.31 4.21 7.17 8.71 3.76 1.41 2.43 27.33 21.38 26.31 27.62 28.33 27.21 گناوه
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است  گرفتهانجام 1364کوچنده کشور در سال  اجتماعی رسمی از عشایر -اولین سرشماری اقتصادی  کهنیابا توجه به 

ماری ی سرشاست، مبنای مطالعات جمعیتی عشایر استان بوشهر در این بخش سه دوره منتشرشده 1366آن در سال   جیو نتا

تا زمان تنظیم  1387الزم به ذکر است که بعد از سرشماری سال  .است  1387و 1377، 1366های لرسمی مرکز آمار ایران سا

به مشاور ارایه (  1387) بعد از سال عشایرهیچگونه اطالعات جدیدی امورگزارش علیرغم درخواست های مکرراز سازمان 

،  استفاده  ارددده های رسمی درتحلیل های جمعیتی براستفاده ازداتاکید شرح خدمات راهنمای نشده است وبا توجه به اینکه 

ابل قپایه علمی ازنظرمشاور استمحترم بوده که مدنظر ناظر از روش های برآورد جمعیت برای شاخص سازی های جمعیتی

شاخص سازی ها وتحلیل های جمعیتی داده های رسمی درازمشاورتنهادراین قسمت ازگزارش  رواز این .نداشته است قبولی 

 1است.شایراستفاده کرده ع

است، سهم جمعیتی عشایر استان  شدهارائه 28جدول مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور که در  منتشرشدهمطابق نتایج 

 درصد از کل سهم عشایر در 1.6درواقع از  .در سه دوره سرشماری روند کاهشی دارد کشور ریعشابوشهر از کل جمعیت 

  .است افتهیکاهش 1387و 1377 یهایسرشماردرصد در  1.1به  1366سال 

 33و 33، 33های کشور در سال ریعشا: مقایسه جمعیت عشایر استان بوشهر با 23جدول 
 سهم جمعیت عشایر استان از عشایر کشور جمعیت عشایر کشور جمعیت عشایر استان سرشماری

1366 18611 1211111 1.6 

1377 13133 1314183 1.1 

1387 17431 1186338 1.1 

 1565و 1555، 1533های مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر کوچنده مرکز آمار ایران در سال

ده نمیزان رشد ساالنه جمعیت عشایر استان بوشهر در سه سرشماری رسمی عشایر کوچ 23بر اساس نتایج جدول شماره 

نفر  432درواقع در بین دو سرشماری به جمعیت عشایر استان تعداد  .درصد بوده است 1.2مثبت  1377تا  1366 یهاسالدر 

لت مهمترین ع .است گرفتهشکلروند کاهشی در جمعیت عشایر استان بوشهر  1387تا  1377 یدورهاما در  .است شدهافزوده

شده وخودخوش دراستان که موجبات کاهش تعداد خانوارو بعد خانواررا دربین  این پدیده را دراسکان های برنامه ریزی

گیری  شکلاز قبیل ی استان ایل را ه ها  درمحدودیت ها  عالوه براین می توان بهجستجو کرد . شده است ، جمعیت عشایر 

 1377اهش جمعیت در دوره ی ، درکودشت اژن، فیروزآبادگلستان ، صدرا های  شهرك ها ، معادن وروستا راه ها و شهرك

 اشاره کرد.  1387تا 

                                                      
انجام شده وبعد از آن سرشماری جدیدی صورت نگرفته  1387. سرشماری ایالت وعشایر هر ده سال یکبار انجام می شود که آخرین سرشماری در سال  1

 است.
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 33و 33، 33های : میزان رشد جمعیت عشایر استان بوشهر در سال23جدول 

 میزان رشد جمعیت دوره تعداد جمعیت  سرشماری

1366 18611  -  - 

1377 13133 1366-77 1.2 

1387 17431 1377-87 1.3- 

 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال کوچندهمشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر  مأخذ: محاسبات

سرشماری  رسمی مرکز آمار  یدورهاست، در سه  مشاهدهقابل 31نمودار  31جدول که در  شدهانجاممطابق محاسبات 

 .است هقرارگرفتهای استان بوشهر مورد مقایسه در دوره استقرار قشالقی در میان شهرستان کوچندهیر ایران، جمعیت عشا

گرفت این است که شهرستان دشتستان باالترین سهم عشایر کوچنده به استان بوشهر را در هر سه  توانیمکلی که  یجهینت

 کهنیانکته دیگر  ج اندکی از سهم آن کاشته شده است.ریبه تد 1366اما از سرشماری سال  .سرشماری داشته است  یدوره

، به دلیل موقعیت اسکان داده است در خودعشایر را  تیاز جمعسهم کمی  1366شهرستان کنگان که در سرشماری سال 

سته از جمعیت عشایر را نتوان کیچیهبعدی  یدو سرشمار، در و گازدر بخش نفت  هایگذارهیسرما شیافزاجدید اقتصادی 

هیچ سهمی در اسکان عشایر به استان بوشهر 1387همچنین شهرستان گناوه نیز در سرشماری سال.است در خود جای دهد

 وددر خ بوشهر راعشایر کوچنده به استان  تیاز جمعتوانسته بخشی  1387شهرستان جم تنها در سرشماری سال .نداشته است

 .جای دهد

به  1366درصد در سرشماری  1.7 با رید درصد و شهرستان 78.3های دشتستان با ، شهرستان31جدول بر اساس نتایج   

، از سهم درصدی  1377در سرشماری  .اندرا به خود اختصاص داده کوچ رو های اول و آخر جمعیت عشایرترتیب رتبه

 شدهاضافهلی ایر شهرستان دشتی نسبت به سرشماری قبان اندکی کاسته شده وبر سهم عشستجمعیت کوچنده به شهرستان دشت

 یهانشهرستاسهم  و بهکم  یو دشتدشتستان  یهاشهرستانی کشور ، سهم سرشماری عشایر کوچنده نیدر آخر .است 

  .(28نمودار تنگستان و دیر اضافه گردیده است)
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 1333  - 33 یهاسالاستقرار قشالقی  در دورهعشایر استان بوشهر به تفکیک شهرستان : جمعیت 31جدول 

 شهرستان ردیف 
1333 1333 1333 1333 1333 1333 

 درصد عشایر از کل عشایر استان قشالقی -جمعیت عشایر  

 -  -  -   - -   - بوشهر 1

 4.3 3.1 2.8 716 168 121 تنگستان 2

 2.1 1.1 1.1 361 -  -  جم 3

 77.6 78.2 78.3 13123 14331 14673 دشتستان 4

 12.3 13.6 11.6 2241 2131 1367 دشتی 1

 1.1 1.1 1.7 213 187 136 دیر 6

 1.6 2.1 1.1 287 411 -  دیلم 7

 1.1 2.2 4.3 1 412 314 کنگان 8

 1.1 1.1 2.1 1  - 381 گناوه 3

 111 111 111 17431 13133 18611 کل استان

 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال کوچندهأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر م

 1333  - 33 یهاسالاستان بوشهر در   یهاشهرستان :  سهم درصدی جمعیت عشایر23نمودار 

 
 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال چندهکومأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر 

 استقرار یدورهدهد در میانگین نفر در هر خانوار را نشان می خانوار کهشاخص بعد  23نمودار  و 31جدول بر اساس نتایج 

 خانوار هر نفر در 6.6از درواقع .ایران ، دارای روند کاهشی بوده است ارمرکز آمعشایر استان بوشهر در سه سرشماری رسمی 

درواقع کاهش بعد خانوار درجامعه عشایری  .است افتهیکاهش 1387سال  یدر سرشمارنفر  1.3به  1366در سرشماری سال 

ش یت های اقتصادی نقتابعی از تغییر نقش اقتصادی اعضای خانواده درشیوه معیشت زندگی آنهاست . از این رومحدود

ش است ، این است که علیرغم کاه نظر مهمای که توجه به آن به کتهمهمی درکاهش بعد خانوارعشایر استان داشته است. ن

 یهاهرستانشهمچنین  .بعد خانوار در میان عشایر اما این شاخص نسبت مناطق شهری و روستایی استان بوشهر همچنان باالست
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القی به منطقه قش خانوارهای عشایری کوچرو انیدر مدشتی باالترین بعد خانوار را  - تستانو دشکنگان ، تنگستان 

 .اندداشته 87و 77،66سرشماری  در سهاستان بوشهر  یهاشهرستان

  - 33 یهاالسی استقرار قشالق در دورهو بعد خانوار عشایر استان بوشهر به تفکیک شهرستان  تعداد خانوار: 31جدول 

1333 

 شهرستان ردیف 
1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

 بعد خانوار قشالقی - ریخانوار عشا قشالقی -جمعیت عشایر  

 -   - -   - -   - -   - -  بوشهر 1

 1.1 6.3 6.4 112 82 82 716 168 121 تنگستان 2

  -  -  -  - -   - 361  - -  جم 3

 1.3 6.3 6.6 2118 2386 2241 13123 14331 14673 دشتستان 4

 1.3 6.2 6.4 422 421 317 2241 2131 1367 دشتی 1

 4.7 6.2 6.8 11 31 21 213 187 136 دیر 6

 1.1 6.4  - 17 63  - 287 411 -  دیلم 7

 1.1 6.3 6.3 67 61 132 1 412 314 کنگان 8

 -   - 6.8 -   - 16 1 -  381 گناوه 3

 1.3  6.3 6.6 3311 3146 2837 17431 13133 18611 کل استان

 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال کوچندهمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر 

 1333  - 33 یهاسال بوشهر دراستان  یهاشهرستان عشایر :  بعد خانوار23نمودار 

 
 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال کوچندهمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر 
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یر تغی ترینبیشزن است ،در میان عشایر استان بوشهر  111شاخص نسبت جنسی که بیانگر میانگین تعداد مردان در مقابل 

، در 23جدول  شدهانجاممطابق نتایج محاسبات  .داشته است  1377تا  1366از سرشماری سال  هااستقرار آن یدورهرا در 

 1377زن بوده است که در سرشماری سال  111نفر مرد در برابر  33با  برابر ریعشاشاخص نسبت جنسی  1366سرشماری سال 

قتصادی ید درتغییر ترکیب جمعیتی ناشی از شرایط امهمترین دلیل کاهش نسبت جنسی را با .است افتهیشیافزانفر  113به 

 ومحدودیت های ناشی ازآن بیان کرد که موجب تغییر ترکیب جنسی شده است .

عشایر کوچنده به  انیدر مباالترین مقدار را  87و 77،  66در سه سرشماری  یو دشتکنگان ، دیر  یهاشهرستانهمچنین 

مترین ایران ک مرکز آماردیر و دیلم در سه سرشماری رسمی  یهاشهرستانچنین هم .استان بوشهر داشته است یهاشهرستان

 (31نمودار و 32جدول ).انددادهنفر را به خود اختصاص 

 1333  - 33 یهاسالاستقرار قشالقی  هدر دور: نسبت جنسی عشایر استان بوشهر به تفکیک شهرستان 32جدول 

 شهرستان ردیف 
 نسبت جنسی

1366 1377 1387 

 -  -  -  بوشهر 1
 118.8 111.3 113.1 تنگستان 2

 111.1  -  - جم 3

 112 112.2 33.1 دشتستان 4

 111.2 111.3 111.1 دشتی 1

 111.6 121 37.1 دیر 6

 31.2 37.6 -  دیلم 7

  - 111.2 113.6 کنگان 8

  -  - 111.4 گناوه 3

 113.3 113.1 111.2 کل استان

 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال کوچندهمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 11 

 1333  - 33 یهاسال بوشهر دراستان  یهاشهرستان :  نسبت جنسی عشایر31نمودار 

 
 1565و 1555، 1533های مرکز آمار ایران در سال کوچندهمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عشایر 

 ییو روستاجمعیتی به تفکیک شهری  یهاشاخصتحلیل توزیع  یبندجمع

 1331 الدر سدرصد  1.37به  1331درصد در سال  1.33کشور از  یهااستانبه سایر  بوشهر نسبتسهم جمعیتی استان  .1

 .افزایش داشته است 

با  61تا  11 یدورهشهر جدید و  16با  1381تا  1371 یدورهشهرهای استان بوشهر ، در  تعداد تغییرات در ترینبیش .2

 .است گرفتهشکل دیجدشهر  6

باالترین  هرسمی ، کمتر از میانگین کشوری بوده است ک یهایسرشمارطول تمامی  در میزان شهرنشینی استان بوشهر .3

 . است یکشورنسبت به میانگین 1331 یدر سرشماراختالف  نیترنییو پا 1331تفاوت مربوط به سرشماری سال 

 با میانگین کشوری سهم درصدی سهیدر مقارسمی کشور  یهایسرشمار در تماممیزان روستانشینی استان بوشهر  .4

 .باالتری داشته است 

شهرستان بوشهر  1331سرشماری سال  و درباالترین  1381و 1371سال  یر سرشماردسهم جمعیتی شهرستان دشتستان  .1

دوم  یرتبه 81و 71شهرستان بوشهر در سرشماری .است بوشهر داشتهاستان  یهاشهرستان انیدر مباالترین سهم جمعیتی را 

 .بازسازی جمعیتی داشته است بعد ازرا در سهم جمعیتی استان بوشهر 
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کشور، رتبه شانزدهم  یهااستان سایر با سهیدر مقا 1371تا  1361 یدوره در نه جمعیت استان بوشهرمیزان رشد ساال .6

 یهادر سال اًتینها هشتم تغییرمی یابد و یرتبهنظر رشد جمعیت به  بوشهر ازرتبه استان  1381تا  1371 یدورهدر  .بوده است

 .به خود اختصاص داده است رتبه اول رشد جمعیت را"درصد  3.1"با  1331تا  1381

 نیترمهم که ردیگیمدرصد شکل  1.8با  1361تا  1311باالترین میزان رشد ساالنه جمعیت استان بوشهر در سرشماری  .7

کمترین میزان رشد جمعیت  1381تا  1371سرشماری  .علت آن در مهاجرپذیری باالی استان بوشهر از مهاجران جنگی است 

 در بازگشت مهاجران جنگی به موطن اصلی خود جستجو دیرا باعلت آن  نیترمهماست که  گرفتهکلشبوشهر  در استانرا 

  .کرد

 .باالتر بوده است 81تا 71 یدورهمناطق شهری استان بوشهر از میانگین کشوری به غیر از  تیرشد جمعمیزان  .8

تنگستان ، دشتستان  یهاشهرستاندرصد باالترین  11.1عسلویه با نرخ رشد ساالنه  شهرستان 1371 - 81های در سال .3

های استان بوشهر به خود اختصاص ترین میزان رشد ساالنه جمعیت را میان شهرستاندرصد پایین 1.8با  هر کدامدشتی  و

 ی اینبه مهاجرپذیری باال با توجهدرصد باالترین میزان رشد جمعیت را  21.8با شهرستان کنگان 31تا 81 یدر دوره .دادند

  .استان بوشهر داشته است یهاشهرستان انیدر مشهرستان به دلیل اجرایی شدن فازهای پارس جنوبی 

ان و های دشتستهای جم و عسلویه باالترین و شهرستاناستان بوشهر ، نقاط شهری شهرستان 1381تا  1371در دهه  .11

های کنگان ، عسلویه نقاط شهری شهرستان 1331تا  1381 سالهپنجدر دوره .اندداشتهترین میزان رشد جمعیت تنگستان پایین

ین دوره تجربه ا در استان بوشهر یهاشهرستانمیان  در ترین میزان رشد جمعیت رادشتستان پایین باالترین و شهرستان و جم

 .کردند

و  های عسلویهشهرستان، دهدیم بوشهر نشانهای استان میزان رشد جمعیت مناطق روستایی شهرستان یسهیمقا .11

کنگان و دشتی به ترتیب  یهاو شهرستان 1381تا  1371های اول و آخر نرخ رشد جمعیت را در دهه دشتستان به ترتیب رتبه

 .اندداشته 1331تا  1381ی نرخ رشد جمعیت را در دوره نیو کمتر ترینبیش

 21 - 23سنی  و گروه 1381 یدر سرشمارساله  21 - 24، گروه سنی  1371ساله در سرشماری  11 - 14گروه سنی  .12

 .است بوشهر داشتهسنی استان  یهاگروه بر حسبساله باالترین سهم جمعیتی را 

به حد  1331زن بوده است که در سرشماری  111در برابرنفر مرد  33.6 برابر با 1331 در سالجنسی  مقدار نسبت .13

 ییروستا و شهری در مناطقمقدار شاخص نسبت جنسی  1311 یدر سرشمار .ت نفر رسیده اس 114.8استاندارد خود یعنی 

علت این پدیده سهم باالی مهاجران  نیترمهم . رسدیمگرفته  صورت یرسم یهایسرشمار در کلبه باالترین حد خود 

 .ست اقتصادی ا زهیباانگو روستاهای اطراف شهرهای استان  جوارهم یهااستانمرد از مناطق پیرامونی 
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این  رونیازا .باالتر از سطح جانشینی بوده است 1371 - 31بوشهر در سه سرشماری  در استانشاخص باروری کل  .14

شاخص بت به استان بوشهر نس کل یبارورمقایسه شاخص  .باشدینمجمعیت روبرو  یریو پاستان با پدیده جمعیتی سالمندی 

 نیمقدار ا 1331و 1381های در  سرشماری 1371ر از سرشماری سال دهد به غیمی نشان ریاخسرشماری  در سه یکشور

از حد  ترنییپاکه مناطق شهری به سطح  1331در مناطق شهری و مناطق روستایی به استثنای سال  .شاخص بیشتر بوده است

 .ی وجود داشته استمشابهجانشینی تقلیل یافته است ، شرایط 

 یدورهدرواقع استان بوشهر در  .دارای تحوالت مهاجرتی متفاوتی بوده است  1331تا  1311 یدر دورهاستان بوشهر  .11

 .گیردیاول جای م یدر رتبهکشور، یهااستانمیان  در رونیازا .باالترین نسبت خالص مهاجرت به جمعیت بوده است 61تا 11

اول  یدر رتبه مهاجر فرست یهاستانابین  و در( نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان منفی 71تا 61بعدی) یدر دوره

تا  81 یدوره.م جای داردپنج یرتبه و درنسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان مثبت  81تا  71 یدر دوره .ردیگیمقرار 

 .دوم است یرتبهشاخص نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان بوشهر بعد از استان البرز  31

مفهوم این  .باشدمی 1.33و 1.42، 1.86به ترتیب  1331تا  1371های شهر در سالشاخص وابستگی جمعیتی استان بو .16

نفر افراد غیرفعال به  33به  1371نفر فعال اقتصادی در سال  111به  رفعالیغنفر افراد  86شاخص بیانگر این نکته است که از 

 .است افتهیکاهشنفر فعال اقتصادی  111

در نفر افراد غیرفعال اقتصادی  46جم با  دهد، شهرستانهای استان بوشهر نشان مینی نرخ وابستگی شهرستامقایسه .17

تان کنگان همچنین شهرس .اندنفر افراد بالقوه فعال اقتصادی، باالترین مقدار شاخص را به خود اختصاص داده صدکی مقابل

ی استان بوشهر هاوابستگی را در میان شهرستان نفر افراد فعال اقتصادی کمترین نرخ صدکینفر افراد غیرفعال به   21با 

االترین شهرستان دیلم ب ییو روستامناطق شهری  .شهری مقدار شاخص کمتر از مناطق روستایی استان است  در مناطق.دارند

ستان ایی شهرروست و مناطقهمچنین مناطق شهری شهرستان کنگان  .استان بوشهر دارد یهاشهرستان انیدر منرخ وابستگی را 

 .اندداشتهاستان بوشهر  یهاشهرستان انیدر معسلویه کمترین نرخ وابستگی را 

 1381 یدر سرشماروضعیت مشابه ای داشته است  یکشور نیانگیمبا  1371 در سال بوشهر کهمیزان باسوادی استان  .18

با اختالف اندکی کمتر از  1331ل سا یدر سرشمار تاًینهااست که  برخوردار بودهباالتری  و درصد یترمطلوباز وضعیت 

برابر  باًیتقر 81 یدر سرشماربیشتر ،  71سرشماری  بوشهر درشهری استان  در مناطقمیزان باسوادی  .میانگین کشوری است

وادی سرشماری اخیر میزان باس در سهمناطق روستایی استان  یدر حال .کمتر از میانگین کشوری بوده است  31و سرشماری 

 .اندداشتهسبت به میانگین کشوری باالتری ن
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 و شهرستاندرصد  32.6دهد شهرستان بوشهر با استان بوشهر نشان می هایشهرستانی وضع سواد در میان مقایسه .13

 شهرستان درصد و 33.1شهری، شهرستان بوشهر با  در مناطق.ی آخر دارندو رتبهی اول درصد به ترتیب رتبه 82.3دشتی با 

ترتیب  درصد به76.1دشتی با  و شهرستاندرصد  83.6با عسلویه  مناطق روستایی، شهرستان در درصد و 81.7تنگستان با 

همچنین درفاصله ی سرشماری .اندداده اختصاصبه خود  1331سال  یدر سرشمار میزان باسوادی را نیو کمترباالترین 

 واز سایر دوره های تحصیلی کاسته شده است . تنها بر سهم باسوادی دوره ی عالی افزوده شده است 1331تا  1381

،  1366)  سرشماری یدورهشهرستان دشتستان باالترین سهم جمعیتی عشایر کوچنده به استان بوشهر را در هر سه  . 21

شهرستان دشتی در  .به تدریج اندکی از سهم آن کاشته شده است  1366اما از سرشماری سال  .( داشته است  1387و 1377

 .دارد استان را شهرستان دیر یهاشهرستان انیدر مسهم جمعیتی  نیترنییپا .دوم سهم جمعیتی عشایر استان دارد  یهرتب

درواقع  .در سه دوره سرشماری روند کاهشی دارد کشور ریعشاسهم جمعیتی عشایر استان بوشهر از کل جمعیت  یطورکلبه

در سرشماری  .است افتهیکاهش 1387و 1377 یهایسرشماردرصد در  1.1به  1366درصد از کل سهم عشایر در سال  1.6از 

 113به  1377زن بوده است که در سرشماری سال  111نفر مرد در برابر  33با  برابر ریعشاشاخص نسبت جنسی  1366سال 

 .است افتهیشیافزانفر 

 های جمعیتیتحلیل پراکندگی جمعیت بر حسب اندازه گروه -1-2-2-1-1-2

 ی شهری استانهادر سکونتگاههای جمعیتی روهپراکندگی اندازه گ -1-2-2-1-1-2-1

نفر استان بوشهر؛  343هزار و  312میلیون  1از جمعیت  1331 در سالمرکز آمار ایران  مطابق آخرین نتایج سرشماری

منظور نشده است و تعداد جمعیت شهری بدون عالی  1331جمعیت عالی شهر که در سرشماری سال  با احتساب(نفر 717213

کانون شهری  33رو استان بوشهر با دارا بودن ازاین .در مناطق شهری استان ساکن هستند است( شدهنفر گزارش 714333شهر

 بودهدرصد است ( 68.2 ینیشهر سهم شهرنش یعال تی) بدون جمعدرصد  63.4در این سرشماری، دارای سهم شهرنشینی 

های کشور تغییریافته مانند سایر استان 1334تا سال  1331تقسیمات سیاسی استان بوشهر از سال  کهنیانظر به  .(1نقشه است )

 یزیرهبرنامنفر به جمعیت شهرنشین استان بوشهر که از سوی سازمان مدیریت  13871کانون شهری با جمعیت  4است، تعداد 

 731186ین استان بوشهر بر اساس آخرین تغییرات به بدین ترتیب جمعیت شهرنش .است شدهاضافهاست،  شدهمشاور ارائهبه 

افزایش  71.8با در نظر گرفتن جمعیت شهرهای جدید، به  1334و سهم شهرنشینی استان بوشهر در سال  ابدییمنفر افزایش 

جمعیت  تساببه احدرصد ،  68.2نتایج سالنامه آماری  بر اساسشهرنشینی استان بوشهر که  مقدار سهم کهنیانتیجه  .یابدمی
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در درصد  71.8به 1331یعنی در سال  1331لحاظ شدن چهار شهر جدید بعد از سرشماری  و بادرصد  63.4عالی شهر 

 است. شدهاعالمجمعیت  گزارش

های جمعیتی شهرهای استان، آخرین تقسیمات سیاسی استان مالك محاسبات بندیبه این تحوالت در بخش گروه با توجه

  .قرارگرفته است

ه ی جمعیتی کبندگروهدر  هاآناست تمامی  شدهبوشهر اضافهاز چهار کانون شهری جدید التاسیس که به استان 

 لیاز تبد دیشهر جد هر چهارالزم به ذکر است که  .گیرندنفر قرار می 1111گروه جمعیتی اول یعنی کمتر از  جز گرفتهانجام

 .است شدهپرداخته مفصلطور بندی شهرها بههریک از گروه لیتحل درکه  های سابق خود به وجود آمدندوضعیت آبادی
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گروه جمعیتی ذیل جهت مطالعات جمعیتی  8های جمعیتی، ی گروهدر این قسمت از گزارش جهت شناخت اندازه

 ان تعیین گردید:های شهری استسکونتگاه

 نفر 1111های شهری با جمعیت کمتر از گروه اول: سکونتگاه

 نفر 3333تا  1111های شهری با جمعیت گروه دوم: سکونتگاه

 نفر 24333تا  11111های شهری با جمعیت گروه سوم: سکونتگاه

 نفر 43333تا  21111های شهری با جمعیت گروه چهارم: سکونتگاه

 نفر 33333تا  11111های شهری با جمعیت هگروه پنجم: سکونتگا

 نفر 243333تا  111111های شهری با جمعیت گروه ششم: سکونتگاه

 نفر 433333تا  211111های شهری با جمعیت گروه هفتم: سکونتگاه

 نفر و بیشتر 111111های شهری با جمعیت گروه هشتم: سکونتگاه

 نفر( 1111شهرهای گروه اول )کمتر از 

شهر در این  12شهر استان بوشهر بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان،  37از  31نمودار و 33جدول ایج مطابق نت

درصد از  32.4نفر  1111شهرهای کمتر از  .نفر دارند 1111ها جمعیت کمتر از ی آنگروه جمعیتی قرار دارند که همه

دوراهک  ترین شهر این گروه جمعیتی شهرپرجمعیت .در خود جای داده است 1334شهرهای استان بوشهر را تا سال  جمعیت

بدین ترتیب این دو شهر رتبه اول  .باشدنفر می 2164ترین آن کلمه با جمعیت معادلجمعیتکم و نفر 4413با جمعیتی معادل 

 .های بعدی قرار دارندهای این گروه در رتبهشهر هیو بقگروه را به خود اختصاص دادند  و دوازدهم

درصد از  1.1نفر حدود   37468این گروه با جمعیتی معادل  .باشدنفر می 3122متوسط جمعیت شهرهای گروه اول 

 .جمعیت شهری استان را در خود جای داده است

از: آباد، بادوله، بوشکان و  اندعبارتب بندی اضافه شدند به ترتیدر این گروه 1331 – 34های شهرهایی که در سال

 .است مشاهدهقابل33جدول بوشهرنفر استان  1111 از کمتر یشهرها یرتبه و تیجمع : 33جدول دوراهک است که در 
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 بوشهرنفر استان  1111 از کمتر یشهرها یرتبه و تیجمع : 33جدول 

 رتبه 1331جمعیت  نام شهر نام شهرستان

 دیر
 1 4413 دوراهک

 2 4376 بردخون

 3 3714 دلوار تنگستان

 4 3681 بادوله دشتی

 1 3113 آباد تنگستان

 6 3183 تنگ ارم دشتستان

 7 2731 انارستان جم

 8 2128 شنبه دشتی

 3 2438 امام حسن دیلم

 11 2411 ریز جم

 شتستاند
 11 2273 بوشکان

 12 2164 کلمه

 37468 جمع کل

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 1333و 1331 یهاسال بوشهر درنفر استان  1111:  جمعیت شهرهای کمتر از 31نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533ر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ: محاسبات مشاو
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 نفر( 3333تا 1111شهرهای گروه دوم )

بر اساس نتایج  .نفر است 3333تا  1111ها بین های استان، شهرهایی هستند که جمعیت آنی شهربندطبقهگروه دوم از 

گروه جمعیتی مذکور در مجموع  .شهر در این گروه جمعیتی قرار دارند 3شهر استان بوشهر،  37از 32نمودار و  34جدول 

ترین شهر این گروه شهر پرجمعیت .را در خود جای داده است 1334 تا سالدرصد از تعداد شهرهای استان بوشهر  24.3

های این دو شهر رتبه .باشدنفر می 1613با جمعیت معادل گیبندر ررین آن تجمعیتنفر و کم 7884عسلویه با جمعیتی معادل 

 .های دوم تا هشتم قرار دارنداند سایر شهر دیگر این گروه در رتبهداده خود اختصاصاول و نهم را به 

صد از جمعیت در 8.7نفر حدود  62227این گروه با جمعیتی معادل  .باشدنفر می 6314متوسط جمعیت شهرهای گروه دوم

  .شهری استان را در خود جای داده است

 نفر استان بوشهر 3333تا  1111ی شهرهای و رتبه تیجمع : 33جدول 

 رتبه 1331جمعیت  نام شهر نام شهرستان
 1 7884 عسلویه عسلویه

 2 7813 سعد آباد دشتستان

 3 7722 خارك بوشهر

 4 7613 شبانکاره دشتستان

 1 7137 سیراف کنگان

 دیر
 6 6211 آبدان

 7 6178 بردستان

 8 6164 دالکی دشتستان

 3 1613 بندر ریگ گناوه

 62227 جمع کل

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 1333و 1331 یهاسال بوشهر درنفر استان  3333تا  1111:  جمعیت شهرهای 32نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 نفر( 23333تا 11111گروه سوم )

شهر از 11 در این گروه .نفر است نودونهو  صدنههزار و  وچهارستیب هزارتا دهگروه سوم شامل شهرهای دارای جمعیت 

شهرهای استان در این گروه جمعیتی قرار  تیاز جمعدرصد  23.7درواقع  .است 1334شهر استان بوشهر تا سال  37مجموع

نفر و  22333عادلدیلم با جمعیتی م شهر بندرترین شهر این گروه پرجمعیت 33نمودار و  31جدول مطابق نتایج  .دارند

این گروه را تشکیل  و دهمهای اول بنابراین رتبه .باشدنفر می 11116شهر کاکی با جمعیت معادل شهر آنترین جمعیتکم

 .گیرندهای بعدی جای میشهرها در رتبه ریو سادهند می

درصد از   23.1نفر حدود  161317این گروه با جمعیتی معادل  .باشدنفر می 11132متوسط جمعیت شهرهای گروه سوم 

  .جای داده است در خود 1331جمعیت شهری استان را در سال 

 نفر استان بوشهر 23333تا  11111ی شهرهای جمعیت و رتبه : 31جدول 

 رتبه 1331جمعیت  نام شهر نام شهرستان

 1 22333 بندر دیلم دیلم

 2 21117 بندر دیر دیر

 3 18172 ادكچغ بوشهر

 4 17238 آبپخش دشتستان

 1 16311 جم جم

 6 13778 اهرم تنگستان

 7 12821 عالی شهر بوشهر

 8 11111 بنک کنگان

 3 11113 نخل تقی عسلویه

 11 11414 وحدتیه دشتستان

 11 11116 کاکی دشتستان

 161317 جمع کل

  
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533کن سال مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مس
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 1333و 1331 یهاسال بوشهر درنفر استان  23333تا 11111:  جمعیت شهرهای 33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر( 33333تا 21111گروه چهارم )

 نفر هستند 43333تا  21111هارم از طبقه بندی شهرهای استان بوشهر مربوط به شهرهایی است که دارای جمعیت گروه چ

درصد از سهم شهرهای استان  2.7این گروه جمعیتی  .شهر استان بوشهر قرار دارد 37 از مجموعدر این گروه تنها یک شهر .

  .ردیگیدر برمرا 

نتایج  .درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده است 4.8فر حدود ن 34344این گروه با جمعیتی معادل

 .است شدهارائه 34نمودار  و 36جدول در نفر  43333تا  نفر 21111بندی شهرهای دارای جمعیت گروه

 1333و 1331 نفر استان  33333تا  21111شهرهای  یجمعیت و رتبه : 33جدول 

 رتبه 1331جمعیت  نام شهر نام شهرستان
 1 34344 خورموج دشتی

 34344 جمع کل

 1534سیاسی  ماتیو تقسمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 1333و 1331 هایسال بوشهر درنفر استان  33333تا  21111:  جمعیت شهرهای 33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقسمأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر( 33333تا  11111گروه پنجم ) 

 بر اساس .نفر است 33333تا  11111شهرهای استان بوشهر، شامل شهرهای دارای جمعیت  یبندطبقهپنجمین گروه از 

این   .شهر استان بوشهر در این گروه جمعیتی قرار دارند 37شهر از  مجموع 3تعداد  1334 تا سال شدهانجامنتایج محاسبات 

 شهر برازجانترین شهر این گروه پرجمعیت .گیرددر برمی 1334درصد از تعداد شهرهای استان بوشهر را در سال  8.1گروه 

بدین ترتیب این دو .باشدنفر می 64111با جمعیت معادل  بندر گناوهترین آن شهر یتجمعنفر و کم 31443با جمعیتی معادل 

 .شهر رتبه اول سوم را در این گروه دارند 

درصد از  32.3نفر حدود  231888این گروه با جمعیتی معادل  .باشدنفر می 78623متوسط جمعیت شهرهای گروه پنجم 

  .قابل مشاهده است 31شماره  نمودار و 37نتایج در جدول شماره  .ستجمعیت شهری استان را در خود جای داده ا

 نفر استان بوشهر 33333تا  11111ی شهرهای جمعیت و رتبه : 33جدول 

 رتبه 1331جمعیت  نام شهر نام شهرستان

 1 31443 برازجان دشتستان

 2 76323 بندر کنگان کنگان

 3 64111 بندر گناوه گناوه

 231888 جمع کل

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 1333و 1331 هایسال بوشهر درنفر استان  33333تا  11111:  جمعیت شهرهای 31نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533س و مسکن سال مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفو

 نفر( 233333تا  111111گروه ششم ) 

تایج بر اساس ن .نفری تنها یک شهر قرار دارد نودونهو  صدنههزار و  ونهچهل و دویست هزارتا صدکیدر گروه جمعیتی 

 2.7ر به عبارت دیگ.ان بوشهر در این گروه جمعیتی قرار دارنداداری است – یاسیمرکز سبه عنوان  شهر بوشهر،  31جدول 

این گروه با جمعیتی معادل  36نمودار و  31جدول مطابق  .درصد از تعداد شهرهای استان بوشهر در این گروه قرار دارند

 111111بندی گروه شهری نتایج رتبه .استان را در خود جای داده است درصد از جمعیت شهری 26.7نفر حدود  131222

 .است مشاهدهقابل 38جدول نفر استان در  243333تا

 نفر استان بوشهر 233333تا  111111ی شهرهای جمعیت و رتبه33جدول 
 هرتب 1331جمعیت  نام شهر نام شهرستان

 1 131222 بوشهر بوشهر

 131222 جمع کل

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 1333و 1331 هایسال بوشهر درنفر استان  233333تا 111111:  جمعیت شهرهای 33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس

بوشهر  در استان شتریو بنفر 111111و گروه جمعیتی  333333تا  211111 یهاگروهجمعیتی  یبندگروهدر 

 . نگرفته است شهری جای چیه

 های جمعیتیهای گروهاندازه بر حسبتحوالت جمعیت شهرهای 

مورد  جمعیتی یبندگروهاز  کیدر هرشهرها را از لحاظ تعداد شهرها  یبندگروهتحوالت  ابتداقسمت از گزارش  نیدر ا

  .ردیگیم رقرا یموردبررساز طبقات جمعیتی  کیدر هرجمعیت شهرها را  مرحله دوم تعداد و درگیرد قرار می لیو تحلتجزیه 

در نفر  1111است ، تعداد شهرهای زیر  شدهارائه 37نمودار و  33جدول مطابق نتایج محاسبات صورت گرفته که در 

 یرشماردر س .شهرهای استان بوشهر داشته است  انیدر مشهر هستند ، رتبه اول را  - روستا شتریبکه 1371سال  یسرشمار

درواقع . انددادهرکا جایگاه نخست را به خود اختصاص نفر مشت 3333تا  1111نیز این گروه جمعیتی به همراه گروه  1381

 و سوم،سهم گروه جمعیتی دوم  1381سرشماری سال  در نفر 1111سهم درصدی گروه جمعیتی کمتر از  بر تکرارعالوه 

تا  11111،شهرهای دارای جمعیت 1331سال  یدر سرشمار تاًینها است کهداشته  شیافزا زین 1371نسبت به سرشماری سال 

ه تنها یک سرشماری گذشت در سهکه این توجهقابلنکته .نفر به لحاظ تعداد ، رتبه اول را به خود اختصاص داده است  24333

شهر  ترتیپرجمععنوان  بوشهر بهشهر  یعنیبوشهر مرکز استان  و آننفر قرار دارد  243333تا  111111شهر در گروه جمعیتی 

  .استموردمطالعه  یدوره بوشهر دراستان 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

ت 
عی

جم
-

فر
ن

شهر بوشهر
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 1331 -33های های جمعیتی در سالگروه بر حسب بوشهرشهرهای استان  تعداد سهم :33جدول 

 طبقه جمعیتی
 جمعیتی  یهادر گروهسهم تعداد شهرها  سال

1371 1381 1331 1334 1371 1381 1331 1334 

 36.4 24.2 31.3 42.4 12 8 11 14 نفر 1111کمتر از 

3333 - 1111 8 11 3 3 24.2 31.3 27.3 27.3 

24333 - 11111 7 8 11  11 21.2 24.2 33.3 33.3 

43333 - 21111 1 2 1  1 3.1 6.1 3.1 3.1 

33333 - 11111 2 2 3  3 6.1 6.1 3.1 3.1 

243333 - 111111 1 1 1  1 3.1 3.1 3.1 3.1 

433333 - 211111  -  -  -  - - - -  - 
 -  - - -  -  -  - -  و بیشتر نفر 111111

  - 111   111 111  37  33  33   33 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 1331 -33های الهای جمعیتی در سگروه بر حسب بوشهرشهرهای استان  تعداد یدرصد: سهم 33نمودار 

 
 

 1534سیاسی  ماتیو تقس 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

سه سرشماری اخیر گروه  در طولمیانگین  طوربهاست ،  مشاهدهقابل 41شماره  در جدولمطابق نتایج محاسبات که 

باالترین نرخ درصد به ترتیب  3.1با نفر  3333تا  1111روه جمعیتیگشهرهای  ودرصد  3.2نفر با  24333تا  11111جمعیتی 

 .اندداشتهمیانگین در طول سه دوره سرشماری  طوربهرا ساالنه جمعیتی رشد 
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تا  11111جمعیتی سوم یعنی  گروه یبرتربیانگر  1371 – 81یهای شهری استان بوشهر در دورهی جمعیت گروهمقایسه

 3333تا 1111همچنین گروه جمعیتی  .گیردنفر در رتبه بعدی قرار می 43333تا  21111ت و گروه درصد اس 3نفر با  24333

 .تجربه کرده است یدوره نیدر انفر استان بوشهر کمترترین میزان رشد جمعیت را 

 نفر که در دوره سرشماری قبل دارای رشد جمعیت 33333تا   11111شهرهای گروه  31تا 81ی سرشماری در دوره

 توانیمشده است که  برخورداردرصد  6، در این دوره از باالترین میزان رشد ساالنه جمعیتی یعنی بوده استپایینی در استان 

ادغام  و بوشهردلیل آن را در سهم مهاجرتی روستاهای پیرامونی در افزایش جمعیت شهرهای کوچک مقیاس استان  نیترمهم

  .دوره ، اشاره کردشهرها در این  یدر محدوده هایآباد

بر این اساس تعداد شهرهای استان  .کانون شهری به شهرهای استان بوشهر اضافه شد 4تعداد 1331بعد از سرشماری سال 

 .است گرفتهنفر شکل 1111ی جدید در گروه جمعیتی کمتر ازافزایش شهرها .یابدشهر افزایش می 37به  1334بوشهر تا سال 

نفر اتفاق افتاده است و بر اساس  1111تغییرات در گروه شهرهای زیر  نیترشیب 1334تا  1331های سال یدر ط کهنیانتیجه 

   .شودمیدرصد  12.3است، نرخ رشد شهرهای این گروه مثبت  شدهارائه  37جدول که در  شدهانجاممحاسبات 

 111نفر( و هشتم یعنی بیشتر از  211111 – 433333جمعیتی هفتم ) یهاگروهدر  41جدول از  شدهحاصلبر اساس نتایج 

  .هزار نفر، هیچ شهری در استان بوشهر قرار ندارند

 1331 -33های های جمعیتی در سالگروه بر حسبو نرخ رشد ساالنه جمعیت شهرهای استان بوشهر  :31جدول 

 ه جمعیتیطبق
 متوسط رشد ساالنه جمعیت سال

1371 1381 1331 1334 81 - 1371 31 -1381  34 - 1331 31 - 1371 34 - 1371 

 2.6 2.2 12.3 2.1 2.3 37468 23133 21276 16316 نفر 1111کمتر از 

3333 - 1111 43313 11846 62217 62217 1.1 2.2  - 1.1 1.1 

24333 - 11111 112711 137611 161317 161317 3.1 3.7  - 3.2 3.2 

43333 - 21111 21213 32211 34344 34344 2.1 1.6  - 2.2 2.2 

33333 - 11111 148376 176672 231888 231888 1.8 6.1  - 3.1 3.1 

243333 - 111111 143641 163366 131222 131222 1.7 2.8  - 2.1 2.1 

433333 - 211111  -  - - -  - -  -  -  -  

 -   -  -  -  -  -  - -  -  رنفر و بیشت 111111

 1534سیاسی  ماتیو تقس 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 تحوالت جمعیت شهرهای گروه اول

شهر ریز از توابع شهرستان جم و شهر  81تا  71های در سال دیآیبرم  38نمودار و  41جدول طوری که از نتایج همان

نفر  1111 ترین میزان رشد ساالنه جمعیتی را در گروه کمتر ازشنبه نیز از توابع شهرستان دشتی به ترتیب  باالترین و پایین

در تبدیل وضعیت  توانیمرا 1381تا  1371 یهادر سالعلت باال بودن میزان رشد جمعیت شهر ریز  نیترمهم .اندکرده تجربه
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به عنوان یک  71درواقع آبادی ریز در سرشماری سال  .بیان کرد   81شهری شدن آن در سرشماری  یو نقطهآبادی ریز 

هر با ش رونیازا .سی شهرستان مطرح شدسیا ماتیدر تقسبه عنوان کانون شهری جدید  81سرشماری  و درروستایی  ینقطه

  .دهدیمهمین امر میزان رشد ساالنه را افزایش  .گیرد وستایی، تغییرات زیادی به لحاظ جمعیتی شکل میشدن یک نقطه ر

 .رندیگیمبعدی قرار  یهارتبهشهرهای بردخون ، بوشکان ، دلوار وبادوله در 

شهرستان جم  سیدالتأسیجداز شهرهای  انارستانباالترین رشد و شهر  همچنان زیرشهر  31تا  81ی سرشماری در دوره

جدید  یشهرهابه عنوان  1331که در سال  بوشکاندر همین دوره شهر جدید .کنند باالترین میزان رشد جمعیت را تجربه می

- 31ه )میانگین شهر ریز در کل دور طوربه .،با توجه به روستا بودنش دارای کمترین نرخ رشد جمعیت است باشدیماستان 

 .گروه جمعیتی دارد نیدر اعیت را ( باالترین نرخ رشد جم1371

 1331 - 31های در سال بوشهر نفر استان 1111تحوالت جمعیت شهرهای گروه کمتر از :31جدول 

 نام شهرستان
 نفر -تعداد جمعیت 

 
 درصد -متوسط رشد ساالنه جمعیت 

 
 1371 - 31  1381- 31  1371- 81 1331 1381 1371 نام شهر

 تنگستان
 2.1 2.6 2.1 3714 3216 2111 دلوار

 1.1 1.8 1.7 3113 3137 2382 آباد

 دشتستان

 1.3 1.7 1.1 3183 3177 2781 تنگ ارم

 1.3 2.2 1.8 2164 1337 1622 کلمه

 1.6 1.1- 2.6 2273 2337 1818 بوشکان

 دشتی
 1.6 1.3 1.4 2128 2418 2311 شنبه

 1.3 1.7 2.1 3681 3161 2771 بادوله

 دیر
 1.3 1.3 2.7 4376 4316 3313 بردخون

 2.2 2.8 1.3 4413 3841 3186 دوراهک

 2.2 2.6 1.3 2438 2132 1811 امام حسن دیلم

 جم
 2.3 3.7 1.7 2731 2282 1331 انارستان

 8.3 1.3 11.4 2411 1818 674 ریز

 1534سیاسی  ماتیو تقس 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 
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 1331 -31 بوشهر نفر استان 1111کمتر از  : میزان رشد جمعیت شهرهای 33نمودار 

 
 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 تحوالت جمعیت شهرهای گروه دوم

 1111ده شهر واقع در گروه جمعیتی  انیدر م،شهر عسلویه  1381تا 1371های، در سال33نمودار و  42جدول مطابق نتایج 

ویه ، ورود شهر عسل تیرشد جمع یریگشکلعلت  نیترمهم .نفر باالترین میزان رشد جمعیت را تجربه کرده است  3333تا 

رین نرخ کمت.فراوان در حوزه پارس جنوبی به ویژه عسلویه است  یگذارهیسرمایت اقتصادی ناشی از فعال مهاجران کار و

به   از جنگ و بعددوره مربوط به شهر خارك است که در دوره جنگ تحمیلی خالی از سکنه شده بود  نیدر ارشد جمعیت 

   .کارکنان صنعت نفت ساکن شدند جیتدر

، شهر سیراف نسبت به سایر شهرهای این گروه جمعیتی باالترین میزان رشد جمعیت 1331تا  1381 سالهپنج یدر دوره

جرانی مها و جذبپارس جنوبی  یهابخشطاهری بیشتر از همه به اجرایی شدن  یشهر بندر توجهقابلرشد .را داشته است 

وره شهر د نیدر اهمچنین  .گردددن برمیدوره ش نیدر ابه اشتغال در این حوزه ، وارد شهر کنگان  یابیدستکه به انگیزه 

در این دوره شهر خارك . ردیگیمی دوم قرار و در رتبه دهدیمعسلویه نیز همچنان به روند افزایشی رشد جمعیتی ادامه 

( بندر کنگان با 1371 - 31دوره موردبررسی ) در کلمیانگین  طوربه.شودقبل رشد جمعیتی آن منفی می یدورهنسبت به 

بین شهرهای این گروه جمعیتی به خود اختصاص داده است  در درصد باالترین میزان رشد جمعیت ر 11 یتیرشد جمع نرخ
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 1331 - 31های در سال بوشهرنفر استان  1111-3333تحوالت جمعیت شهرهای گروه :32جدول 

 نام شهرستان
 نفر -تعداد جمعیت 

  
 درصد -معیت متوسط رشد ساالنه ج

  
 1371 - 31  1381- 31  1371- 81 1331 1381 1371 نام شهر

 -1.8 -2.6 1.1 7722 8812 8713 خارك بوشهر

 دشتستان

 1.7 1.3 1.4 7813 7374 7163 سعد آباد

 1.7 1.8 1.7 7613 6383 1323 شبانکاره

 -1.6 -1.1 1.2 6144 7866 7743 دالکی

 دیر
 1.7 1.1 1.3 6211 6162 1164 آبدان

 2.3 3.2 2.7 6178 1138 3387 بردستان

 6.1 11.2 1.7 7137 3113 2363 سیراف کنگان

 1.3 1.3 1.7 1613 1263 4838 بندر ریگ گناوه

 6.1 11.1 4.1 7884 4773 3187 عسلویه عسلویه

 1534اسی سی ماتیو تقس 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 

 1331 -31 بوشهر نفر استان 3333تا  1111: میزان رشد جمعیت شهرهای 33نمودار 

 
 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 تحوالت جمعیت شهرهای گروه سوم

درصد  7.8، شهر جم با  دهدیمنفر نشان  24333تا  11111جمعیتی  در گروه 41نمودار و  34جدول که نتایج  یطورهمان

 یریگشکلعلت  نیترمهم .داشته است  1381تا  1371 یدورهشهرهای این گروه در  انیدر مباالترین میزان رشد جمعیت را 

نفت  یوزهح یهانیتکنس سکونتی متخصصان و یهادر شهركجمعیت  رارو استق یریگشکلاین رشد جمعیت را باید در 

 تیاستقرار جمعیل دل به زینهمچنین شهر نخل تقی دومین نقطه شهری شهرستان عسلویه  .پارس جنوبی باید جستجو کرد گاز و

-10

-5

0

5

10

15

20

رك
خا

باد
عد آ

س

ره
نكا

شبا

کی
دال

ان
آبد

ان
ست

برد

ف
را

سی

گ
ری

ر 
ند

ب

ویه
سل

ع

صد
در

دوره
1375-85 1385 -90 1375 -90



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 63 

ه کمترین میزان رشد شهر وحدتیه در این دور.دوم میزان رشد جمعیت قرارمی گیرد یدر رتبهاین شهر  در مهاجران کار

  .جمعیت را تجربه کرده است

همچنین در این  .باالترین نرخ رشد جمعیت را دارد شهر جمقبلی  یدورههمانند  1331تا  1381سرشماری  یدورهدر 

 توانیم یطورکلبه.کاسته شده است هاآنقبلی از رشد جمعیت  یدورهدوره شهرهای چغادك ، کاکی و وحدتیه نسبت به 

 در نفر 24333تا  11111جمعیتی  در گروهنخل تقی را به عنوان شهرهایی که باالترین نرخ رشد جمعیت را  های جم وشهر

   .گرفت  نظر این گزارش هستند در یموردمطالعهسه دوره سرشماری 

 1331 - 31ای هدر سال بوشهرنفر استان  11111-23333تحوالت جمعیت شهرهای گروه :33جدول 

 نام شهرستان
 نفر -تعداد جمعیت 

  
 درصد -متوسط رشد ساالنه جمعیت 

  
 1371 - 31  1381- 31  1371- 81 1331 1381 1371 نام شهر

 2.8 1.8 3.3 18172 16431 11347 چغادك بوشهر

 1.6 2.2 1.3 13778 12333 11883 اهرم تنگستان

 دشتستان
 2.1 2.3 1.3 17238 11421 12738 آبپخش

 1.8 1.7 1.3 11414 11126 11117 وحدتیه

 2.2 1.1 3.1 11116 3837 7364 کاکی دشتستان

 1.1 1.7 1.1 21117 18121 16118 بندر دیر دیر

 2.1 2.3 2.1 22333 13363 16411 بندر دیلم دیلم

 7.3 8.1 7.8 16311 11174 1212 جم جم

 3.1 1.6 2.1 11111 8781 6874 بنک کنگان

 6.8 8.1 6.1 11113 7821 4313 نخل تقی سلویهع

 1534سیاسی  ماتیو تقس 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 
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 1331 -31 بوشهر نفر استان 23333تا  11111: میزان رشد جمعیت شهرهای 31نمودار 

 
 33، 53،63اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال مأخذ : محاسبات مشاور بر 

 تحوالت جمعیت شهرهای گروه چهارم

 .است  شهر خورموجنفر از استان بوشهر قرار دارد ،  43333تا  21111گروه جمعیتی یعنی گروه  نیدر اتنها شهری که 

 2.1 یتیرشد جمعدارای نرخ  81تا  71یدوره، شهر خورموج در  دهدیمنشان  41نمودار و  44جدول که  یطورهمان

 .رسدیمدرصد  1.6نرخ رشد جمعیتی  و به شودیمرشد جمعیت کاسته  بیاز ش 31تا  81 یدر دورهدرصدی بوده است که 

 .به مهاجرپذیری آن جستجو کرداین شهر نسبت  یمهاجر فرستعامل کاهش رشد جمعیت شهر خورموج را باید در  نیترمهم

 .کرده است را تجربه 2.2شهر خورموج در سه سرشماری اخیر رشد جمعیتی  یطورکلبه

 1331 - 31های در سال بوشهر نفر استان 21111-33333جمعیت شهرهای گروه :33جدول 

 نام شهرستان
 نفر -تعداد جمعیت 

  
 درصد -متوسط رشد ساالنه جمعیت 

  
 1371 - 31  1381- 31  1371- 81 1331 1381 1371 نام شهر

 2.2 1.6 2.1 34344 32211 21213 خورموج دشتی

 1534و تقسیمات سیاسی  33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 
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 1331 -31 بوشهر نفر استان 33333تا  21111: میزان رشد جمعیت شهرهای 31نمودار 

 
 33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 تحوالت جمعیت شهرهای گروه پنجم

مطابق  .قرارمی گیرند بندر گناوه و بندر کنگاننفر استان بوشهر سه شهر برازجان ،  33333تا  11111جمعیتی  در گروه

دیگر  دو شهردرصد نسبت به  2.3با نرخ رشد جمعیتی  1381تا  1371 یدوره، شهر بندری کنگان در  42نمودار و  41جدول 

 .گیردیم اول این گروه قرار یرتبه و دراین گروه جمعیتی، باالترین رشد جمعیتی را تجربه داشته است  بوشهر دراستان 

ه کرده بعدی تجرب یدورهدوره  نیدر ارا  تیرشد جمعهمچنین شهر برازجان نسبت به سایر شهرهای این گروه ،کمترین نرخ 

نرخ  ترینبیشدرصد  26 توجهقابلهمانند دوره قبلی شهر بندری کنگان با نرخ  1331تا  1381سرشماری  در دوره .است 

 انیم دراین گزارش  موردمطالعهرشد جمعیت شهر کنگان در سه سرشماری  الزم به ذکراست که نرخ .رشد جمعیت را دارد

میزان رشد  علت باال بودن نیترمهم.شودیمنرخ رشد جمعیتی استان بوشهر محسوب  نیاز باالترتمامی شهرهای استان بوشهر 

 یگذارهیدر سرمارا  1331تا  1381 سالهپنج یدورهآن در  توجهقابل شیو افزا 1381تا  1371 یدورهجمعیت شهر کنگان در 

 یهاستانامناطق  ریو سااز مناطق شمالی  به ویژه پارس جنوبی و افزایش ورود مهاجران کار و گازنفت  یحوزهعظیمی که در 

 .، دانست شهر کنگاندیگر کشور به مناطق جنوبی استان به ویژه 
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 1331 - 31های در سال بوشهرنفر استان  11111-3333تحوالت جمعیت شهرهای گروه :31جدول 

 نام شهرستان
 نفر -تعداد جمعیت 

  
 درصد -متوسط رشد ساالنه جمعیت 

  
 1371 - 31  1381- 31  1371- 81 1331 1381 1371 نام شهر

 1.2 1.1 1.1 31443 33172 81161 برازجان دشتستان

 11.1 26.1 2.3 76323 24117 17363 بندر کنگان کنگان

 1.6 1.1 1.7 64111 13183 11212 بندر گناوه گناوه

 1534و تقسیمات سیاسی  33، 53،63مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 1331 -31 بوشهر نفر استان 33333تا  21111: میزان رشد جمعیت شهرهای 32نمودار 

 
 33، 53،63سبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال مأخذ : محا

 تحوالت جمعیت شهرهای گروه ششم

وشهر محسوب ب شهر استان نیتریمیقدشهر بوشهر  .، شهر بوشهراستردیگیمگروه جمعیتی تنها شهری که قرار  نیدر ا

 1371 هایسالاست ، شهر بوشهر در  شدهارائه43نمودار و  46جدول نتایج محاسبات صورت گرفته که در  بر اساس .شودیم

درصد افزایش  2.8نرخ رشد جمعیت آن به  1331تا   1381 یدورهدرصد بوده است که در  1.7دارای رشد جمعیتی  1381تا 

دالیلی که موجب  نیترمهماز  .درصد است 2.1جمعیتی بوشهر میانگین در سه سرشماری اخیر رشد  طوربه رونیازا . ابدییم

ز عدم ناشی ا یهاتیمحدودبه  توانیمسیاسی استان شده است   -عدم افزایش رشد جمعیتی بوشهر به عنوان مرکز اداری

  .کرد بوشهر اشارهتوسعه شهر و قرارگیری نیروگاه اتمی 
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 1331 - 31های در سال بوشهرنفر استان  111111-233333هرهای گروه تحوالت جمعیت ش:33جدول 

 نام شهرستان
 درصد -متوسط رشد ساالنه جمعیت  نفر -تعداد جمعیت 

 1371 - 31  1381- 31  1371- 81 1331 1381 1371 نام شهر

 2.1 2.8 1.7 131222 163366 143641 بوشهر بوشهر

 1534و تقسیمات سیاسی  33، 53،63ماری مرکز آمار ایران سال مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرش

 1331 -31 بوشهر نفر استان 233333تا  111111: میزان رشد جمعیت شهرهای 33نمودار 

 
 33، 53،63مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 

 ی روستایی استانهادر سکونتگاه های جمعیتیپراکندگی اندازه گروه -1-2-2-1-1-2-2

های نفر از جمعیت استان بوشهر در سکونتگاه 321333تعداد ،مرکز آمار ایران  1331بر اساس نتایج سرشماری سال 

شرح  دربنداز سوی کارفرما که  شدهارائه( 1334مطابق آخرین تقسیمات سیاسی ) .(47جدول روستایی ساکن هستند )

آن  طور کامل ذکربهی شهری استان ( هادر سکونتگاهی جمعیتی هاگروه)پراکندگی اندازه  1-3-1-2-2-1خدمات شماره 

کاسته شده و به جمعیت شهری استان بوشهر ،اندنفر از جمعیت مناطق روستایی که تبدیل وضعیت داده 13871گذشت، 

(،  31اخیر جمعیتی) کم شدن جمعیت چهار آبادی بعد از سرشماری  تحوالت نظر گرفتنرو با در ازاین .است شدهاضافه

 31.6 از زینیابد و سهم روستانشینی تغییر می) بدون احتساب جمعیت غیر ساکن( نفر  312118جمعیت روستایی استان به 

 در طبقاتر استان بوشه یهایآباد و تعدادالزم به ذکر است که تفاوت جمعیت .ابدییمدرصد کاهش  31.2درصد به 

 تیدر جمعهم در تعداد وهم  1334آخرین تقسیمات سیاسی  قرار گرفتنبه علت مبنای  48جدول و  47جدول در جمعیتی، 

های استان، دیدر این بخش از گزارش به منظور تحلیل تحوالت جمعیتی آبا .است  1371و 1381 هایسالدر  یهایآباد

های استان بوشهر را ، آبادی1331ایران و تغییرات بعد از سرشماری سال  مرکز آمارنخست مطابق نتایج آخرین سرشماری 
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های استان های جمعیتی در میان شهرستانکنیم و در گام دوم  وضعیت هریک از گروهمی یبندطبقهبه هفت گروه جمعیتی 

 .شودبه آن پرداخته می لیدر ذگیرند که ایسه قرار میطور جداگانه مورد مقبوشهر به

 نفر 21از های کمترگروه اول : آبادی

 نفر 43تا  21های گروه دوم : آبادی

 نفر 33تا 11های گروه سوم : آبادی

 نفر 433تا  111های گروه چهارم : آبادی

 نفر 333تا  111های گروه پنجم : آبادی

 نفر 4333 تا 1111های گروه ششم : آبادی

 نفر و بیشتر 1111های گروه هفتم : آبادی

 72.3 روازاین .هستند جمعیتپارچه آبادی،دارای  623های استان بوشهر تعداد از کل آبادی 47جدول مطابق نتایج 

رشماری ، در سهایآبادم از نظر تعداد باالترین سه د.باشنمیخالی از جمعیت  هیو بق جمعیتهای استان دارای درصد از آبادی

در از نظر تعداد جمعیت  .نفر است  4333تا  111 یطبقه 1331و1381 یدر سرشمارهانفر و  21جمعیتی زیر  یطبقه،  1371

سهم جمعیتی را میان طبقات جمعیتی  ترینبیشنفر  4333تا  1111جمعیتی  یطبقهجمعیتی در سه سرشماری اخیر ،  طبقات

 .استان بوشهر به خود اختصاص دادند یهایآباد

 1331- 31 یهادر سالجمعیتی  یبنددر گروهی استان بوشهر هاآبادیتعداد و جمعیت  :33جدول 

های گروه

 جمعیتی

 تعداد جمعیت تعداد آبادی

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 سهم نسبی تعداد سهم نسبی تعداد سهم نسبی تعداد هم نسبیس تعداد سهم نسبی تعداد سهم نسبی تعداد

 1.4 1383 1.4 1211 1.1 1436 13.3 124 16.3 112 36.1 327 نفر 1 - 24

 1.7 2282 1.3 2873 1.8 2481 11.1 62 12.1 81 7.8 71 نفر 21 - 43

 1.6 4318 2.1 6164 2.2 7111 11.2 71 12.7 84 11.6 36 نفر 11 - 33

 11.4 48271 17.8 13361 13.4 61336 31.7 131 33.3 221 27.3 247 نفر 111 -433

 21.6 64433 21.4 64873 18.1 13172 14.3 83 13.3 32 3.3 84 نفر111- 333

 11.4 117313 43.4 131764 43.7 133473 13.2 82 11.1 71 8.2 74 نفر1111 - 4333

 14.3 46741 14.1 42671 14.3 47471 1.8 1 1.8 1 1.7 6 بیشتر و نفر 1111

 114 321333 111 313421 111 318834 111 623 111 664 111 311 جمع

 33، 53،63مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 
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های دارای آبادی از کل پارچه آبادیپنج ، تعداد 1334آخرین تغییرات تقسیمات سیاسی استان بوشهر در سال  بر اساس

جدید تعداد  در نظر گرفته شدن تغییرات با رونیازا .کنه استان بوشهر تغییر وضعیت داده و به چهار شهر جدید تبدیل شدندس

 هایسالاستان بوشهر در  1334با توجه به اینکه آخرین تقسیمات سیاسی سال  .یابدکاهش می 618های دارای سکنه به آبادی

وشهر جمعیتی استان ب یبنددر گروه هایآباداین قسمت از گزارش به تحلیل تحوالت  است ، در شدهاعمالنیز  1381و 1371

 .شودیمپرداخته 

 ترینبیشدهد، نشان می 1334تا  1371 یهادر سالهای دارای سکنه استان بوشهر آبادی یبندطبقهای بررسی مقایسه

که  1371نفر )به استثنای سال  433تا 111بوشهر را گروه  استان یهایآبادهفتگانه  یبندگروه انیدر مآبادی  و سهمتعداد 

ه همچنین کمترین تعداد آبادی متعلق ب .سهم را داشته است ( به خود اختصاص داده است نینفر باالتر 21گروه جمعیتی زیر 

غییر تعداد ه علیرغم تاستان این است ک یهایآباد یسهیمقانتیجه کلی از  .بیشتر است نفر و 1111یهایآبادتم یعنی فگروه ه

ی طبقات جمعیت گاهیو جاتغییری در رتبه  گونهچیهجمعیتی ،  در طبقات 1334تا  1371 هایسالاستان در طول  یهایآباد

  .استان بوشهر شکل نگرفته است یهایآباد

نشان  1334تا  1371 هایسالهای استان بوشهر از بعد تعداد جمعیت در میان طبقات جمعیتی در سرشماری مقایسه آبادی

نفر است که از سرشماری  4333تا  1111یعنی طبقه جمعیتی  یبندگروهسهم جمعیتی مربوط به گروه ششم  ترینبیشدهد، می

 ( 44نمودار و  48جدول ) .نفراست 21و کمترین سهم درصدی متعلق به گروه زیر  افتهیشیافزابه بعد سهم آن  71

 1331- 33 یهادر سالجمعیتی  یبنددر گروهی استان بوشهر هاآبادیتعداد و جمعیت  :33جدول 

های گروه

 جمعیتی

 تعداد جمعیت تعداد آبادی
1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 تعداد
سهم 

 نسبی
 تعداد

سهم 

 نسبی
 تعداد

سهم 

 نسبی
 تعداد

سهم 

 نسبی
 تعداد

سهم 

 نسبی
 تعداد

سهم 

 نسبی

 1.1 1383 1.4 1211 1.6 1436 21.1 124 17.1 112 37.1 327 نفر 1 - 24

 1.8 2282 1.1 2873 1.1 2481 11.1 62 12.2 81 8.1 71 نفر 21 - 43

 1.7 4318 2.2 6164 3.1 6316 11.3 71 12.8 84 11.3 31 نفر 11 - 33

 16.1 48271 13.6 13131 27.2 61811 31.3 131 33.1 213 27.3 244 نفر 111 -433

 21.1 64433 23.7 64873 21.8 17111 14.4 83 14.1 32 3.4 82 نفر111- 333

4333 - 1111 

 نفر
13 6.1 64 3.8 78 12.6 81767 36.1 113614 41.6 144134 48.1 

 11.3 33321 11.4 31211 6.1 13412 1.8 1 1.1 3 1.1 1 تربیش و نفر 1111

 111 233238 111 273331 111 223422 111 613 111 614 111 873 جمع

 34و تقسیمات سیاسی  33، 53،63مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 
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 33سیاسی  تقسیماتو  1331 - 31 هایسالدر طبقات جمعیتی استان بوشهر در  هایآباد: تعداد 33نمودار 

 
 34و تقسیمات سیاسی  33، 53،63مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 
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به تفضیل در این  1331های سال آبادی گانههفتهای ها، پراکنش گروهآبادی و تنوعبه گستردگی موضوع  با توجه

هر آخرین استان بوش یهایآباد یبندگروهجداول  یدر تمامالزم به ذکر است که  .گیرندقسمت گزارش مورد تحلیل قرار می

 .( لحاظ شده است 1334تغییرات تقسیمات سیاسی استان)

 نفر( 21های کمتر از گروه اول ) آبادی

ی هایآباددرصد از  21.1که آبادی  124تعداد 1334وشهر در آخرین تقسیمات سیاسی پارچه آبادی استان ب 618از 

بوشهر ی استان هایاز آبادپارچه آبادی  78که با توجه به این .دارند نفر قرار 21در گروه کمتر از ،  دهندیماستان را تشکیل 

ی به تعداد جمعیت و دسترس شودیمنه محسوب محرما هاآنجمعیتی  و اطالعاتهستند  دارستاره 1331سرشماری سال  در

لحاظ شده استان  یهاینفر آباد 21 ریز یتیجمع در گروه هاآن تیجمعاما  باشدینم ریپذامکانشهرستان  بر حسب هاآن

ی شهرستان امکان دسترسی به اطالعات جمعیت بر حسباست که  ییهایآبادتنها بیانگر  41نمودار و  46جدول  رونیازااست. 

مقایسه ی جمعیتی ، در این گروه قرار دارند . هادادهپارچه آبادی دارای  46وجود داشته است .بر این اساس تعداد هاآن

و در رتبه نخست آبادی  11دهد، شهرستان جم با جای دادن های استان بوشهر نشان میها در شهرستانبندی آبادیگروه

هر  گناوه و بوشهر،دیلم یهاشهرستانهمچنین  .گیرند رتبه دوم قرار می دشتستان و دشتی با هشت آبادی در یهاشهرستان

 1.4نفر معادل 831این گروه جمعیتی با اختصاص .با سه آبادی مشترکا رتبه آخر را در استان به خود اختصاص داده است کدام

 .است شده ارائه 41نمودار و  43جدول نتایج در  .انداستان بوشهر را به خود اختصاص داده درصد از جمعیت روستایی

 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان 23تا1های آبادی:33جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 21.7 11 مج

 2 17.4 8 دشتستان

 3 17.4 8 دشتی

 4 13.1 6 تنگستان

 1 11.3 1 دیر

 6 6.1 3 بوشهر

 7 6.1 3 دیلم

 8 6.1 3 گناوه

  111 46 کل

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان 21: آبادی زیر 31نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533سبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال مأخذ: محا

 نفر( 33تا  21های گروه دوم )آبادی

های استان درصد از تعداد آبادی 11درواقع  .پارچه آبادی در گروه دوم جای دارند 62های استان بوشهر از کل آبادی

سهم را در این گروه  ترینبیشپارچه آبادی  13دهد شهرستان دشتستان با نشان میها بررسی.نفر قرار دارند 43تا  21در گروه 

کنگان کمترین سهم  همچنین شهرستان .ی بعدی قرار داردآبادی در رتبه 11دشتی با  و شهرستانبه خود اختصاص داده است 

 تینفر جمع  2282نفر با  43تا  21ی بر اساس نتایج محاسبات صورت گرفته، گروه جمعیت .را در این گروه جمعیتی دارند

 (46نمودار  11جدول ) .درصد از جمعیت نقاط روستایی استان بوشهر را در خود جای داده است 1.7معادل 

 1333و1331سال  های استان بوشهرنفر شهرستان  33تا 21های آبادی:11جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 21.1 13 دشتستان

 2 17.7 11 دشتی

 3 14.1 3 گناوه

 4 12.3 8 تنگستان

 1 11.3 7 دیر

 6 3.7 6 جم

 7 8.1 1 دیلم

 8 3.2 2 بوشهر

 3 1.6 1 کنگان

   111 62 کل

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان 33تا 21ی : آباد33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر( 33تا 11های گروه سوم )آبادی

آبادی  618درواقع از  .استان رتبه سوم را به خود اختصاص داده است یهایآباد یبندطبقهاین گروه جمعیتی در میان 

درصد  11.3رو ازاین .نفر قرار دارند 33تا  11آبادی در گروه  71، 1334دارای سکنه استان بوشهر بر اساس تقسیمات سیاسی 

 و 11جدول بر اساس  .است 4318استان بوشهر را در خود جای داده است که دارای جمعیتی معادل  یهایآباد تعداداز 

پارچه  18دهد، شهرستان دشتستان با های استان بوشهر رانشان میی گروه مذکور در میان شهرستانکه مقایسه 47نمودار 

آبادی کمترین سهم را به خود  2در محدوده این شهرستان و شهرستان کنگان با  ریو عشابه علت ایالت  ترینبیشآبادی 

 1.6سهم  دهندهنشانتعداد جمعیت  از نظر گانههفتبندی نفر در میان گروه 33تا  11ی گروه مقایسه .اندهاختصاص داد

 .در این گروه است بوشهر روستایی استان تیاز جمعدرصدی 

 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان  33تا 11های آبادی:11جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 21.7 18 دشتستان

 2 11.7 11 دشتی

 3 12.3 3 تنگستان

 4 11.4 8 جم

 1 11.4 8 دیر

 6 11.1 7 بوشهر

 7 1.7 4 دیلم

 8 4.3 3 گناوه

 3 2.3 2 کنگان

   111 71 کل

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1333و1331ستان بوشهر سال های انفر شهرستان 33تا 11: آبادی 33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر( 333تا  111های گروه چهارم )آبادی

ر های استان بوشهپارچه آبادی رتبه اول را در میان آبادی 131گروه چهارم مطابق آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر با 

های درصد را در میان گروه 31.3این گروه  درواقع .به خود اختصاص داده است هایآباداز لحاظ سهم درصدی تعداد 

ی اول و بهتعداد آبادی به خود به ترتیب رت ترینبیشهای جم و تنگستان با اختصاص در این گروه شهرستان .دارد گانههفت

های گروه آبادی .خود اختصاص داده است را بهآبادی رتبه آخر استان  6با همچنین شهرستان دشتستان  .دوم قرار دارند

 (48نمودار و 12جدول ) .درصد از جمعیت روستایی استان را در خود جای داده است 11.4نفر معادل  48271مذکور 

 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان  333تا 111های آبادی:12جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 23.6 41 جم

 2 18.8 36 تنگستان

 3 11.2 23 گناوه

 4 14.7 28 دشتی

 1 8.3 17 بوشهر

 6 6.3 12 دیر

 7 1.8 11 دیلم

 8 3.7 7 کنگان

 3 3.1 6 دشتستان

   111 131 کل

 ت مشاورمأخذ: محاسبا
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 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان 333تا 111: آبادی 33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر( 333تا  111های گروه پنجم ) آبادی

های استان را آبادی از کلدرصد  14.4معادل  دارند کهه استان در این گروه جای آبادی دارای سکن 618آبادی از  83

آبادی در رتبه اول و 18دهد، شهرستان جم با نشان می 1334 در سالهای استان بوشهر ی شهرستانمقایسه .ردیگیبرمدر 

آبادی کمترین سهم را  2کدام با  هر دیر وهمچنین شهرستان دشتستان  .قرار داردآبادی در رتبه دوم  17شهرستان تنگستان با 

نفر از جمعیت نقاط روستایی استان که معادل  64433نفر (  333تا  111های گروه پنجم )آبادی .به خود اختصاص داده است

 .است شدهارائه 43نمودار و  13جدول نتایج در  .شود، در خود جای داده استدرصد از سهم جمعیتی شامل می 21.6

 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان  333تا 111های آبادی:13جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 21 18 جم

 2 13 17 تنگستان

 3 16 14 گناوه

 4 11 13 کنگان

 1 11 11 دشتی

 6 8 7 دیلم

 7 7 6 شهربو

 8 2 2 دشتستان

 3 2 2 دیر

   111 83 کل

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان  333تا 111: آبادی 33نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر( 3333تا  1111های شم ) آبادیگروه ش

آبادی در این گروه  78 .در رتبه چهارم جای دارد گانههفتهای بندیهای گروه ششم استان بوشهر در میان گروهآبادی

در این گروه شهرستان دشتستان با  .های استان را به خود اختصاص داده استدرصد از تعداد کل آبادی 12.6جای دارند که 

ی دیلم با یک آباد همچنین شهرستان .گیردی بعدی قرار میآبادی در رتبه 16ی اول و شهرستان تنگستان با ی در رتبهآباد 23

  .انددر این گروه آخرین رتبه استان را به خود اختصاص داده

بررسی  .داده است ایانفر از جمعیت نقاط روستایی استان را در خود ج 144134 نفر جمعاً 4333تا  1111های گروه آبادی

های درصد( را در میان گروه 46.6دهد، این گروه باالترین سهم )های این گروه از لحاظ جمعیتی نشان میای آبادیمقایسه

 (11نمودار و 14جدول ) .را به خود اختصاص داده است گانههفت

 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان  3333تا 1111های آبادی:13جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 23.1 23 دشتستان

 2 21.1 16 تنگستان

 3 11.1 3 بوشهر

 4 11.3 8 جم

 1 11.3 8 کنگان

 6 6.4 1 دشتی

 7 7.7 6 گناوه

 8 2.6 2 دیر

 3 1.3 1 دیلم

   111 78 کل

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1333و1331های استان بوشهر سال نفر شهرستان  3333تا1111: آبادی 11نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 نفر(  1111های بیش از گروه هفتم ) آبادی

اساس شهرستان کنگان با  نیبر ا .( دارای سکنه استان بوشهر در این گروه جای دارند 618های ) آبادی از کلآبادی  1

ر نف 46741ها این گروه آبادی 11نمودار و  11جدول مطابق  .گیرددرصد در رتبه اول قرار می 61آبادی معادل  3جای دادن 

بادی در آ نظر تعدادمقایسه سهم درصدی این گروه از  .انداز جمعیت نقاط روستایی استان بوشهر را به خود اختصاص داده

ی مقایسه .باشددرصد ( رتبه چهارم می 14.3ی آخر و از نظر سهم جمعیتی )رتبه یدهندهنشان گانههفتبندی میان گروه

  .شهرستان استان فاقد روستایی با این حجم جمعیتی است 6دهد، های استان نشان میهای این گروه در میان شهرستانآبادی

 1333و1331های استان بوشهر سال شهرستان شتریو بنفر  1111های آبادی:11جدول 

 رتبه سهم نسبی تعداد شهرستان
 1 61 3 کنگان

 2 21 1 بوشهر

 3 21 1 دشتستان

   111 1 کل

 مأخذ: محاسبات مشاور
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 1333و1331های استان بوشهر سال شهرستان شتریو ب نفر 1111: آبادی 11نمودار 

 
 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
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 (1331- 1331دوره سرشماری) های روستایی استان بوشهر در سهتحوالت جمعیت سکونتگاه

جمعیتی در سه دوره  یهایبنداز گروههای استان بوشهر در هریک در این بخش از گزارش، تحوالت جمعیتی آبادی

 شدهارائه 16جدول بر اساس نتایج محاسبات صورت گرفته که در  .گیردسرشماری مورد تحلیل جمعیت شناختی قرار می

از طبقات جمعیتی در  کیدر هر هاآنوهم از نظر جمعیت  هایتعداد آبادهم از لحاظ  هایرشد آبادست ، میزان ا

 11.6نفر و بیشتر با  1111، گروه جمعیتی  81تا  71 یدر دورهاساس  نیبر ا .است قرارگرفتهاخیر مورد تحلیل  یهایسرشمار

نفر باالترین میزان رشد ساالنه منفی جمعیت در میان  21جمعیتی زیر  و گروهدرصد باالترین میزان رشد ساالنه مثبت 

قبلی  یدورهنفر همانند  1111گروه جمعیتی باالی  31تا  81 یدر دوره .اندهای استان داشتهآبادی گانههفتهای بندیگروه

نفر باالترین رشد  43تا  21تی قبلی گروه جمعی یدورهدرصد را تجربه کرده است ولی برخالف  11.8باالترین رشد یعنی 

 1371 - 31در کل دوره  رونیازا .مثبت شد هاآننفر رشد جمعیتی  21جمعیتی زیر  دوره گروهدر این  .منفی داشته است

نفر باالترین رشد منفی را به خود اختصاص  21جمعیتی زیر  و گروهنفر  1111باالترین نرخ رشد مثبت را گروه جمعیتی باالی 

 .منفی بوده است هاآن، نرخ رشد  یموردبررسنفر در دو دوره  433تا  111نفر و 33تا 11جمعیتی  یهاگروههمچنین  .اندداده

جمعیتی  یهااز گروهغیر  دهدیمنشان  1381تا  1371 یهادر دورهاستان بوشهر از لحاظ جمعیت  یهایآبادی مقایسه

، نرخ رشد جمعیتی  1381تا  1371 ده سالجمعیتی در مدت  یهاگروه رینفر سا 433تا 111نفر و  33تا 11نفر، گروه  21زیر

درصد بوده  8.8نفر با نرخ رشد  1111دوره مربوط به گروه بیش از  نیدر اباالترین نرخ رشد مثبت  .مثبتی را تجربه کردند

نرخ رشد  نیو باالتره است نفر باالترین نرخ رشد جمعیت را داشت 4333تا 1111گروه جمعیتی  31تا  81 یدر دوره .است

نرخ رشد  81تا  71نفر که در دوره  21دوره گروه جمعیتی زیر  نیدر ا .نفر است  33تا  11منفی مربوط به گروه جمعیتی 

 یهایدآبادر طول سه سرشماری گذشته ،  یطورکلبه .منفی بوده ، نرخ رشد جمعیت آن مثبت شده است هاآنجمعیتی 

نرخ رشد مثبت و نرخ رشد منفی جمعیت را به  ترینبیشبه ترتیب  33تا  11جمعیتی  و گروهنفر  1111دارای جمعیت باالی 

  .انددادهخود اختصاص 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 87 

 و تقسیمات 1331 - 31 یهایسرشمارجمعیتی  در طبقاتاستان بوشهر  هایآبادی تیو جمع: میزان رشد تعداد 13جدول 

 33سیاسی 

 یتیهای جمعگروه
 جمعیت تعداد

1371 - 81 1381-31 1371 - 31 1371 - 81 1381-31 1371 - 31 

 -1.2 2.8 -1.7 -6.3 2.1 -11.2 نفر 1 - 24

 -1.6 -4.1 1.1 -1.3 -1.1 1.2 نفر 21 - 43

 -2.2 -3.3 -1.3 -2.1 -3.6 -1.2 نفر 11 - 33

 -1.1 -2.1 -1.3 -1.6 -2.7 -1.1 نفر 111 -433

 1.8 -1.1 1.2 1.1 -1.7 1.2 نفر111- 333

 3.3 4.3 3.1 2.6 4.1 1.3 نفر1111-4333

 6.4 1.7 8.8 11.3 11.8 11.6 بیشتر و نفر 1111

 2.1 1.8 2.1 -2.3 -1.1 -2.8 جمع

 مأخذ: محاسبات مشاور

 پراکندگی جمعیت استان به تفکیک شهرستان -1-2-2-1-1-2-3

 نفر جمعیت شهرنشین 731188شهر و  37دارای  1334سیاسی  و تقسیمات 1331استان بوشهر بر اساس سرشماری سال 

ترین و نفر پرجمعیت 131222شهر بوشهر با جمعیتی معادل  (.17جدول )است ساکن ریغ 2163نفر روستانشین و 233238و

همچنین بر اساس  .باشدمی شهر استان بوشهر نیترتیجمعنفر کم 2164شهر کلمه از شهرستان دشتستان با جمعیتی معادل 

از سوی  شدهارائهاطالعات  بر اساس که باشدیمآبادی دارای سکنه  623استان بوشهر دارای  1331ی آماری سال سالنامه

تعداد  ، جمعیت روستانشین استان بوشهرشدن جمعیت شهرهای جدید از  و کماستان بوشهر  و اشتغالی زیربرنامهمعاونت 

 تغییرمی یابد. نفر 233238 بوشهر بهروستایی استان  تیو جمعپارچه  618ی استان به هایآباد

 .ر بعدی استبا شه هر شهرستانهای استان بوشهر، فاصله شهر نخست های جمعیتی شهرستاندر بررسی توجهقابلنکته 

جمعیت در  توزیع درواقع به لحاظ جمعیتی تفاوت سهم جمعیتی شهر اول از شهر دوم چشمگیر است که بیانگر ناهمگونی

هر به های استان بوشتعداد و جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان.های استان بوشهر است های شهری شهرستانکانون

جمعیت را در خود جای داده تا کمترین آن بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی به تفکیک  ترینبیشترتیب از شهرستانی که 

 .زیر آمده است
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 33و 31ی استان بوشهر سالهاشهرستانیی  و روستانقاط شهری  بر حسبجمعیت :13جدول 

 جمع غیر ساکن روستایی شهری شهرستان
سهم درصدی جمعیت 

 شهری 
میزان 

 شهرنشینی
میزان 

 روستانشینی
 3.7 31.3 32.1 218316 64 21116 233836 بوشهر

 71.1 23.3 2.3 71282 81 43216 21381 تنگستان

 18.3 41.7 2.3 11446   23333 21413 جم

 32.7 66.8 21.1 223421 1111 74387 113283 دشتستان

 32.2 66.2 7.1 77131 1216 24366 11318 دشتی

 21.1 78.1 1.6 12123   11288 41231 دیر

 21.1 78.8 3.4 31171 7 6672 24831 دیلم

 3.7 31.3 13.1 111131   11213 34381 کنگان

 22.3 77.1 3.1 31343   21764 63723 ناوهگ

 71.4 23.6 2.7 61184   46137 13387 عسلویه

 23.1 71.8 111.1 1132343 2163 233238 731188 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 شهرستان بوشهر -

جای  بوشهر باشهرستان  ،1334تقسیمات سیاسی استان در سال  نیو آخر رکز آمار ایرانمطابق نتایج آخرین سرشماری م

های استان بوشهر را در سال درصد از جمعیت شهری استان بوشهر رتبه اول را در جمعیت شهری میان شهرستان 32دادند 

کانون 4استان بوشهر، این شهرستان دارای  1334سیمات سیاسی بر اساس تق (.17جدول )به خود اختصاص داده است 1331

ی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین مقایسه .و خارك است، عالی شهراز بوشهر، چغادك  اندعبارتشهری که به ترتیب 

 جمعیت و شهر خارك با ترینبیششهرستان  در مرکزنفر  131222دهد که بوشهر با جمعیت تقسیمات سیاسی، نشان می

 توجهابلقهمچنین فاصله  .غرب شهرستان دارای کمترین جمعیت در میان شهرهای شهرستان بوشهراستشمال  نفر در 7722

جدول ).شهرستان بوشهر است  را درهای شهری بیانگر سهم ظرفیت پذیری جمعیت کانون شهر دوم بوشهر تاجمعیت شهر 

18) 

 بوشهرجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :13جدول 

 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 83.1 131222 بوشهر 1

 7.7 18172 چغادك 2

 1.1 12821 عالی شهر 3

 3.3 7722 خارك 4

 111.1 233836 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مسکن مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و 
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نفر غیر  64و نفر جمعیت روستانشین  21116روستای دارای سکنه با  31نقاط روستایی موجود در شهرستان بوشهر شامل 

 ترینبیشاین گروه  .قرار دارند نفر 1111 - 4333 گروه جمعیتی بوشهر دری شهرستان هایآباداز آبادی 3باشد میساکن 

یز از لحاظ جمعیت ن . شهرستان بوشهر به خود اختصاص داده است یهایآبادبندی میان گروه را درآبادی و جمعیت  تعداد

ی جمعیتی شهرستان به خود اختصاص هاگروهدرصد باالترین سهم جمعیتی را میان  86.1نفر با  1111- 4333گروه جمعیتی 

 (3نقشه و 13جدول ) داده است.

 های شهرستان بوشهر: اندازه و سهم جمعیتی آبادی13جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1.2 41 13.3 4 نفر 1 – 24

 1.3 71 6.7 2 نفر 21 – 43

 1.3 464 23.3 7 نفر 11 – 33

 6.7 1666 21.1 6 نفر 111 – 433

 1.1 1243 6.7 2 نفر 111 -333

 86.1 21113 31.1 3 نفر 1111- 4333

 - - - - بیشتر و نفر1111

 111 21116 111 31 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 شهرستان دشتستان -

 113283های استان بوشهر، شهرستان دشتستان با جمعیتی معادل بر اساس مطالعات جمعیتی صورت گرفته در شهرستان

 ن شهریکانو 3این شهرستان دارای  .(17) جدول شماره از لحاظ جمعیت شهری استان قرار دارد درصد( 21) نفر در رتبه دوم

شهر  .است کان: برازجان ،آبپخش، وحدتیه، سعدآباد، شبانکاره ، تنگ ارم ، کلمه ،دالکی و بوش جمعیت به ترتیب که

ترین نفر پرجمعیت 31443با جمعیتی معادل  شدهواقع مرکز شهرستانسیاسی شهرستان که در  -به عنوان مرکز اداری  برازجان

شرقی جنوب  نفر در  2273با  ان کانون شهری جدید تبدیل وضعیت داده است(به عنو 31و بوشکان )بعد از سرشماری 

 (61جدول ) .باشندترین شهر میجمعیتشهرستان، کم

 دشتستانجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :31جدول 

 ان)درصد(سهم جمعیت شهری در شهرست جمعیت نفر شهر ردیف

 62.3 31443 برازجان 1

 11.2 17238 آبپخش 2

 7.4 11414 وحدتیه 3

 1.1 7813 سعد آباد 4

 1.1 7613 شبانکاره 1

 2.1 3183 تنگ ارم 6

 1.4 2164 کلمه 7

 3.3 6144 دالکی 8

 1.1 2273 بوشکان 3

 111 113283 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مسکن  مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و

 1111و نفر جمعیت روستانشین  74387روستای دارای سکنه با  131نقاط روستایی موجود در شهرستان دشتستان شامل 

 .دارند نفر قرار 1111 - 4333 یتیجمع در گروهی شهرستان دشتستان هایآبادپارچه آبادی از  41باشد که می ساکن ریغنفر 

اص شهرستان دشتستان را به خود اختص یهایآبادطبقات جمعیتی  انیدر متعداد آبادی را  ترینبیشدرصد  34.6این گروه با

های جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد  14.1نفر با  1111 - 4333همچنین گروه جمعیتی . داده است

 (4نقشه و  61جدول ) .شهرستان دشتستان به خود اختصاص داده است یهایآباد
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 های شهرستان دشتستان: اندازه و سهم جمعیتی آبادی31جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1.3 214 3.2 12 نفر 1 – 24

 1.7 437 11.1 13 نفر 21 – 43

 1.3 1331 13.8 18 نفر 11 – 33

 16.4 12271 34.6 41 نفر 111 – 433

 17.1 12741 13.8 18 نفر 111 -333

 14.4 41813 17.7 23 نفر 1111- 4333

 3.4 7183 1.8 1 بیشتر و نفر1111

 111.1 74387 111.1 184 جمع

 1534سیاسی  ماتیقسو ت1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

  





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان کنگان -

است سهم جمعیتی نقاط شهری شهرستان کنگان در  17جدول بر اساس نتایج مطالعات جمعیتی صورت گرفته که در 

های درواقع شهرستان کنگان در میان شهرستان .درصد است 13با   نفر برابر 34381جمعیت  بوشهر باهای استان میان شهرستان

 و بندر: بندر کنگان ، بنک  جمعیت کانون شهری به ترتیب 3این شهرستان دارای  .سوم جای دارد در رتبهاستان بوشهر 

درصد از جمعیت  81شمال غرب شهرستان کنگان ، با جای دادند شهر بندری کنگان واقع در  .سیراف ) بندر طاهری( است 

شهر  نیترتیجمعکمدرصد  7.1شهرستان با  جنوب شرقیو شهر بندر سیراف واقع در  نیترتیپرجمعشهری شهرستان ، 

 (.62جدول )شهرستان کنگان هستند

 کنگانجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :32جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 81.4 76323 بندر کنگان 1

 12.1 11111 بنک 2

 7.1 7137 سیراف 3

 111 34381 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

باشد که می نفر جمعیت روستانشین 11213روستای دارای سکنه با  11د در شهرستان کنگان شامل نقاط روستایی موجو

درصد  31با  هر کدام دو گروهاین  .قرار دارند  1111- 4333نفر و 111 - 433آبادی در گروه جمعیتی  3از این تعداد،

نین گروه همچ .نگان به خود اختصاص داده است شهرستان ک یهایآبادطبقات جمعیتی  انیدر متعداد آبادی را  ترینبیش

شهرستان کنگان به خود  یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد  78.3با   1111- 4333جمعیتی 

 ( 1نقشه و  63جدول ) .اختصاص داده است

 های شهرستان کنگان: اندازه و سهم جمعیتی آبادی33جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1 1 1 1 نفر 1 – 24

 1  1  1  1  نفر 21 – 43

 1.1 111 21 2 نفر 11 – 33

 6.8 637 31 3 نفر 111 – 433

 13.2 1347 21 2 نفر 111 -333

 78.3 8114 31 3 نفر 1111- 4333

 1   1 1  1 بیشتر و نفر1111

 111 11213 111 11 جمع

  1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان گناوه  -

است سهم جمعیتی نقاط شهری شهرستان  شدهارائه 17جدول بر اساس نتایج مطالعات جمعیتی صورت گرفته که در 

در  گناوهبر این اساس شهرستان  .درصد است 3.1با   نفر برابر 63723جمعیت  بوشهر باهای استان گناوه در میان شهرستان

کانون شهری به  2این شهرستان دارای  .گیردمی چهارم قرار یرتبهاز نظر جمعیت نقاط شهری در  استان یهاشهرستان انیم

و شهر بندری  نیترتیپرجمعدرصد  32اداری واقع در غرب شهرستان با   -به عنوان مرکز سیاسی   بندر گناوه جمعیت: ترتیب

  (.64جدول )گناوه هستندشهر شهرستان  نیترتیجمعکمریگ واقع در جنوب غربی شهرستان ، 

 گناوهجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :33جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 31.3 64111 بندر گناوه 1

 8.1 1613 بندر ریگ 2

 111 63723 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533ر بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ: محاسبات مشاو

باشد که از می نفر جمعیت روستانشین  21764روستای دارای سکنه با 41نقاط روستایی موجود در شهرستان گناوه شامل 

در را  یتعداد آباد رینتبیشدرصد   37.8این گروه با  .قرار دارند نفر  1111 - 4333آبادی در گروه جمعیتی17این تعداد،

 13.6با   1111 - 4333همچنین گروه جمعیتی  .شهرستان گناوه به خود اختصاص داده است  یهایآبادطبقات جمعیتی  انیم

 61ول جد) .شهرستان گناوه به خود اختصاص داده است یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد 

 (6نقشه و

 های شهرستان گناوه: اندازه و سهم جمعیتی آبادی31جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1.6 62 8.3 4 نفر 1 – 24

 1.6 338 21.1 3 نفر 21 – 43

 1.1 211 6.7 3 نفر 11 – 33

 22.1 4174 37.8 17 نفر 111 – 433

 21.2 4336 13.3 6 نفر 111 -333

 13.6 11131 13.3 6 نفر 1111- 4333

 1 1 1 1 بیشتر و نفر1111

 111 21764 111 41 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

  





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان دشتی -

درصد از جمعیت شهری استان دشتی  7مطابق نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، شهرستان دشتی با جای دادند 

بر  .(17جدول )ص داده استبه خود اختصا 1331های استان بوشهر را در سال رتبه پنجم را در جمعیت شهری میان شهرستان

از خورموج،  اندعبارتجمعیت کانون شهری که به ترتیب  4استان بوشهر، این شهرستان دارای  1334اساس تقسیمات سیاسی 

ه شد( عنوان نقطه شهری جدید به شهرهای شهرستان افزود و بهتبدیل وضعیت داده  1331 در سالکاکی ،شنبه و بادوله )

 در واقع نفر  34344دهد که خورموج با جمعیت ی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، نشان میمقایسه .است

دارای کمترین جمعیت در میان  واقع در جنوب غرب نفر  3681جمعیت و شهر بادوله با  ترینبیششهرستان شمال غرب 

 (66جدول ).شهرهای شهرستان دشتی است

 دشتیجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :33جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 68.1 34344 خورموج 1

 13.8 11116 کاکی 2

 4.3 2128 شنبه 3

 7.2 3681 بادوله 4

 111 11318 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ: محاسبات مشاور 

نفر  1216و  نفر جمعیت روستانشین 21366روستای دارای سکنه با  31نقاط روستایی موجود در شهرستان دشتی شامل 

  31.3این گروه با  .نفر قرار دارند  111-433در گروه جمعیتی  ی شهرستان دشتیهایآباداز  آبادی 23باشد که می ساکن ریغ

همچنین  .شهرستان دشتی به خود اختصاص داده است  یهایآبادطبقات جمعیتی  انیدر مرا  یتعداد آباد ترینبیشدرصد 

 شهرستان دشتی به خود یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد 41.3با   111 - 333گروه جمعیتی 

 (7نقشه و 67جدول ) .اختصاص داده است



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 های شهرستان دشتی: اندازه و سهم جمعیتی آبادی33جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 11.1 233 23.1 21 نفر 1 – 24

 1.6 333 12.1 11 نفر 21 – 43

 3.1 762 12.1 11 نفر 11 – 33

 24.1 6111 31.3 23 نفر 111 – 433

 41.3 11321 11.4 14 نفر 111 -333

 28.6 7136 1.1 1 نفر 1111- 4333

  1 1  1  1  بیشتر و نفر1111

 111 24366 111 31 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

  





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان دیر -

 رتبه ریددرصد از جمعیت شهری استان  1.6مطابق نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، شهرستان دیر با جای دادند 

بر  .(17جدول )به خود اختصاص داده است 1331هر را در سال های استان بوشششم را در جمعیت شهری میان شهرستان

از بندر دیر،  اندعبارتجمعیت کانون شهری که به ترتیب 1استان بوشهر، این شهرستان دارای  1334اساس تقسیمات سیاسی 

عنوان نقطه شهری جدید به شهرهای شهرستان  و بهتبدیل وضعیت داده  1331 در سالآبدان ،بردستان ، بردخون و دوراهک )

تی دهد که بندر دیر با سهم جمعیی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، نشان میمقایسه .افزوده شد( است

درصد دارای کمترین جمعیت در میان شهرهای  11.7جمعیت و شهر دوراهک با  ترینبیششهرستان  غربدر درصد  48.3

 (68جدول ).استشهرستان دیر 

 دیرجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :33جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 48.3 21117 بندر دیر 1

 11.1 6211 آبدان 2

 14.7 6178 بردستان 3

 11.6 4376 بردخون 4

 11.7 4413 دوراهک 1

 111 41231 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

باشد که از می نفر جمعیت روستانشین 11288روستای دارای سکنه با  16نقاط روستایی موجود در شهرستان دیر شامل 

طبقات  انیدر مرا  یآباد ترینبیشدرصد   36.8این گروه با  .رار دارندنفر ق  1-24آبادی در گروه جمعیتی  21این تعداد،

 ترینبیشدرصد  47.2با   1111 - 4333همچنین گروه جمعیتی  ستان دیر به خود اختصاص داده است.شهر یهایآبادجمعیتی 

 .(8نقشه و 63جدول شهرستان دیر به خود اختصاص داده است ) یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه

 های شهرستان دیر: اندازه و سهم جمعیتی آبادی33جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 2.1 234 37.1 21 نفر 1 – 24

 2.3 261 12.1 7 نفر 21 – 43

 4.8 146 14.3 8 نفر 11 – 33

 21.7 2337 13.6 11 نفر 111 – 433

 43.1 4314 12.1 7 نفر 111 -333

 26.1 2332 3.6 2 نفر 1111- 4333

 1   0  0 0  بیشتر و نفر1111

 111 11288 111 16 جمع

  1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان دیلم -

 یرتبه ،درصد از جمعیت شهری استان  3.4مطابق نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، شهرستان دیلم با جای دادند 

بر  .(17جدول )به خود اختصاص داده است 1331هر را در سال های استان بوشهفتم را در جمعیت شهری میان شهرستان

بندر دیلم و امام حسن  یهانامبه کانون شهری  2استان بوشهر، این شهرستان دارای  1334تقسیمات سیاسی  آخرین اساس

درصد واقع  31بندر دیلم با سهم جمعیتی  دهد کهی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، نشان میمقایسه .است

 11جمعیت و شهر امام حسن واقع در جنوب غربی شهرستان دیلم و با  ترینبیش مرکز شهرستاندر شمال غربی و به عنوان 

 (71جدول ).شهری دارای کمترین جمعیت در میان شهرهای شهرستان دیلم است تیدرصد جمع

 دیلمجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :31جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 31.1 22333 بندر دیلم 1

 11.1 2438 امام حسن 2

 111 24831 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 ساکن ریغنفر 7و نفر جمعیت روستانشین 6672روستای دارای سکنه با  32نقاط روستایی موجود در شهرستان دیلم شامل 

تعداد  ترینبیشدرصد   37.1این گروه با  .نفر قرار دارند   111-443آبادی در گروه جمعیتی  12باشد که از این تعداد،می

  111 - 433همچنین گروه جمعیتی  .شهرستان دیلم به خود اختصاص داده است  یاهیآبادطبقات جمعیتی  انیدر مرا  یآباد

جدول ) .شهرستان دیلم به خود اختصاص داده است یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد  41.3با 

 (3نقشه و 71

 های شهرستان دیلم: اندازه و سهم جمعیتی آبادی31جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1.7 116 31.3 11 نفر 1 – 24

 2.8 181 11.6 1 نفر 21 – 43

 4.3 281 6.3 2 نفر 11 – 33

 41.3 2711 37.1 12 نفر 111 – 433

 24.6 1641 6.3 2 نفر 111 -333

 21.4 1634 3.1 1 نفر 1111- 4333

 1    1  1  1  بیشتر و نفر1111

 111 6672 111 32 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

  





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان جم -

 یرتبهدرصد از جمعیت شهری استان ، 2.3مطابق نتایج آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، شهرستان جم با جای دادند 

بر  .(17جدول )به خود اختصاص داده است 1331های استان بوشهر را در سال هشتم را در جمعیت شهری میان شهرستان

از جم ،  اندعبارتجمعیت کانون شهری که به ترتیب  3استان بوشهر، این شهرستان دارای  1334اس تقسیمات سیاسی اس

نوب دهد که شهر جم واقع در جی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، نشان میمقایسه .انارستان و ریز  است

 نیبر ا جای داده است و در خود شهرستان راسهم جمعیتی شهری  درصد از 76شهرستان و به عنوان مرکز شهرستان شرقی 

کانون شهری شهرستان جم  نیترتیجمعکمغرب شهرستان جم  در شمالریز واقع  و شهرشهر  نیترتیپرجمعاساس 

 ( 72جدول ).است

 جمتان جمعیتی شهرهای شهرس و سهماندازه :32جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 76.1 16313 جم 1

 12.8 2731 انارستان 2

 11.2 2411 ریز 3

 111 21413 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

که از این  نیروستانشنفر جمعیت  23333ستای دارای سکنه با رو 81نقاط روستایی موجود در شهرستان جم شامل 

 انیدر مرا  یتعداد آباد ترینبیشدرصد 34.6این گروه با  .نفر قرار دارند   111-443آبادی در گروه جمعیتی  28تعداد،

درصد  48.6ا ب  1111 - 4333همچنین گروه جمعیتی  .شهرستان جم به خود اختصاص داده است  یهایآبادطبقات جمعیتی 

 (11نقشه و73جدول ) .شهرستان جم به خود اختصاص داده است یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیش

 های شهرستان جم: اندازه و سهم جمعیتی آبادی33جدول 

 یهای جمعیتگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1.8 244 21.3 21 نفر 1 – 24

 1.7 222 7.4 6 نفر 21 – 43

 2.1 614 3.3 8 نفر 11 – 33

 22.4 6722 34.6 28 نفر 111 – 433

 21.4 7621 12.3 11 نفر 111 -333

 48.6 14171 3.3 8 نفر 1111- 4333

  0 1   0 1  بیشتر و نفر1111
 111 23333 111 81 جمع

  1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 شهرستان عسلویه -

است وبر اساس بازسازی جمعیتی  گرفتهشکل 1331اری سال شهرستان عسلویه به عنوان شهرستان جدید که بعد از سرشم

های استان بوشهر را در هم را در جمعیت شهری میان شهرستاند یرتبهدرصد از جمعیت شهری استان ، 2.7 قرار دادن، با 

 2تان بوشهر، این شهرستان دارای اس 1334بر اساس تقسیمات سیاسی  .(17جدول )به خود اختصاص داده است 1331سال 

قسیمات ی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین تمقایسه .از نخل تقی و عسلویه است اندعبارت جمعیت کانون شهری که به ترتیب

 در خوددرصد از سهم جمعیتی شهری شهرستان را  13دهد که شهر نخل تقی واقع در شمال غرب شهرستان سیاسی، نشان می

لویه غرب شهرستان عسدر عسلویه به عنوان مرکز شهرستان واقع  شهر شهر و نیترتیپرجمعاساس  نیبر ا وجای داده است 

 نقاط شهری شهرستان عسلویه برخالف کهنیا توجهقابلنکته .کانون شهری شهرستان عسلویه است نیترتیجمعکم

وی توزیع جمعیت در این دو شهر که از لحاظ درواقع الگ .دیگر از یک نوع توازن جمعیتی برخوردار است  یهاشهرستان

 .مینیبیمشرایطی را در سایر شهرستان در نقاط شهری کمتر  نیو چنمشابه است  باًیتقرفاصله مسافتی نیز نزدیک هم هستند ، 

 (74جدول )

 سلویهعجمعیتی شهرهای شهرستان  و سهماندازه :33جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 13.3 11113 نخل تقی 1

 41.7 7884 عسلویه 2

 111 13387 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

باشد که می نفر جمعیت روستانشین  46137روستای دارای سکنه با  24نقاط روستایی موجود در شهرستان عسلویه شامل 

در را  یتعداد آباد ترینبیشدرصد  41.8این گروه با  .نفر قرار دارند  111-333آبادی در گروه جمعیتی  11از این تعداد،

با   شتریو بنفر  1111تی همچنین گروه جمعی .شهرستان عسلویه به خود اختصاص داده است  یهایآبادطبقات جمعیتی  انیم

 .شهرستان عسلویه به خود اختصاص داده است یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد  18.1

 (11نقشه و 71جدول )



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 ی شهرستان عسلویهها: اندازه و سهم جمعیتی آبادی31جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1   1  0 1  نفر 1 – 24

 1.1 41 4.2 1 نفر 21 – 43

  1  1 1   1 نفر 11 – 33

 3.2 1462 16.7 4 نفر 111 – 433

 17.4 8143 41.8 11 نفر 111 -333

 21.2 3818 21.8 1 نفر 1111- 4333

 18.1 26838 12.1 3 بیشتر و نفر1111

 111 46137 111 24 جمع

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

  





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 شهرستان تنگستان -

درصد از جمعیت شهری استان  2.3ن سرشماری مرکز آمار ایران، شهرستان تنگستان با جای دادند مطابق نتایج آخری

 .(17جدول )به خود اختصاص داده است 1331های استان بوشهر را در سال هم را در جمعیت شهری میان شهرستانن یرتبه،

از اهرم ،  اندعبارت جمعیت کانون شهری که به ترتیب 3این شهرستان دارای  استان بوشهر، 1334بر اساس تقسیمات سیاسی 

 .عنوان نقطه شهری جدید به شهرهای شهرستان افزوده شد( است و بهتبدیل وضعیت داده  1331 در سالدلوار و آباد )

نوان مرکز شهرستان و به عواقع در  شهر اهرمدهد که ی جمعیتی شهرها بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی، نشان میمقایسه

اساس  نیبر ا جای داده است و در خوددرصد از سهم جمعیتی شهری شهرستان را  61.7اداری شهرستان  -مرکز سیاسی 

جدول ).تکانون شهری شهرستان تنگستان اس نیترتیجمعکم شهرستان تنگستان، در شمال آباد و شهرشهر  نیترتیپرجمع

76 ) 

 های شهرستان تنگستان: اندازه و سهم جمعیتی آبادی33جدول 
 سهم جمعیت شهری در شهرستان)درصد( جمعیت نفر شهر ردیف

 61.7 13778 اهرم 1

 17.7 3714 دلوار 2

 16.7 3113 آباد 3

 111 21381 شهرستان

 1534سیاسی  ماتیو تقس1533و مسکن مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس 

نفر  81و  نفر جمعیت روستانشین 43216روستای دارای سکنه با  111نقاط روستایی موجود در شهرستان تنگستان شامل 

درصد  36این گروه با  .نفر قرار دارند   111-443آبادی در گروه جمعیتی  36باشد که از این تعداد،میجمعیت غیر ساکن 

همچنین  .شهرستان تنگستان را به خود اختصاص داده است  یهایآبادطبقات جمعیتی  انیدر مرا  یداد آبادتع ترینبیش

تان گسشهرستان تن یهایآبادهای جمعیتی جمعیت را در میان گروه ترینبیشدرصد  13.1با   1111 - 4333گروه جمعیتی 

 (12نقشه و 77جدول به خود اختصاص داده است. )

 های شهرستان تنگستان: اندازه و سهم جمعیتی آبادی33جدول 

 های جمعیتیگروه
 جمعیت آبادی

 سهم نسبی  تعداد  سهم نسبی  تعداد 

 1.4 183 13.1 13 نفر 1 – 24

 1.1 263 8.1 8 نفر 21 – 43

 1.2 176 3.1 3 نفر 11 – 33

 13.7 3686 36.1 36 نفر 111 – 433

 24.7 12163 17.1 17 نفر 111 -333

 13.1 26333 17.1 17 نفر 1111- 4333

 1  1  1  1  بیشتر و نفر1111

 111 43216 111.1 111 جمع

  1534سیاسی  ماتیو تقس1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 





تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 جمعیتی  یهاگروهاندازه  بر حسبتحلیل پراکندگی جمعیت  یبندجمع

گروه جمعیتی زیر 1381سال  یدر سرشمار باالترین سهم جمعیتی و 1371 یدر سرشمارنفر  1111شهرهای گروه زیر  .1

 .انداشتهداستان  یهاشهرستان انیدر مجمعیتی  یبندگروهی اول را از لحاظ مشترکا رتبه نفر 3333تا  1111 و گروهنفر  1111

بوشهر را به خود اختصاص  استاننفر باالترین سهم جمعیتی شهرهای  24333تا  11111شهرهای  1331سال  یدر سرشمار

 .اندداده

نفر باالترین میزان رشد جمعیت شهرهای استان بوشهر  24333ا ت 11111سه سرشماری گذشته ،گروه جمعیتی  در مدت .2

 .را به خود اختصاص داده است

، هایآباداز لحاظ تعداد  ایران مرکز آمارسه سرشماری اخیر  در طولاستان بوشهر  یهایآبادباالترین سهم درصدی  .3

همچنین  .نفر است  4333تا  1111 یطبقه 1331و 1381 یهایسرشمار و درنفر  21مربوط به گروه زیر  1371 یدر سرشمار

- 31سرشماری  در سهنفر جمعیت  4333تا  1111گروه  یهایآبادباالترین سهم درصدی از لحاظ جمعیت ، مربوط به 

 .است   1371

و  ناستا یهایتعداد آباد، باالترین میزان رشد شتریو بنفر  1111گروه باالی  یهایآباد 1371- 31سرشماری  در سه .4

تا  81 یدورهنفر در  4333تا  1111جمعیتی  و گروه 81تا 71 یدر دوره شتریو ب تینفر جمع 1111باالی  یهایآباد نیهمچن

 .اندداشتهاستان بوشهر  یهایآبادهفتگانه  یبندگروهمیان  در باالترین میزان رشد جمعیت را 31

شهرهای  نیترتیجمعو کم نیترتیپرجمعان دشتستان به ترتیب کلمه از شهرست و شهرشهرستان بوشهر  بوشهر ازشهر  .1

 .هستند 1331استان در سرشماری سال 

استان  یهاشهرستان انیدر مآبادی را  شهر وپارچه آبادی باالترین تعداد  131کانون شهری و 3شهرستان دشتستان با  .6

 .دارد 1331بوشهر در سرشماری سال 

 یهاشهرستان انیدر مجمعیت شهری را  در اسکاندرصد باالترین سهم جمعیتی  32با نقاط شهری شهرستان بوشهر  .7

 .استان بوشهر دارد

ی کانون شهر یهایژگیواستان بوشهر از  یهاشهرستانفاصله بسیار زیاد جمعیت شهر اول با شهر دوم هریک از  .8

 .استان بوشهر است یهاشهرستان



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 تحلیل تراکم جمعیت -1-2-2-1-1-3

ی ی زمین است که آن را توزیع جغرافیایبر روی چگونگی توزیع جمعیت شناستیجمعمهم در علم  هایییکی از شاخص

چگونگی فشار جمعیت بر محیط  یدهندهنشاندرواقع این شاخص  (112: 1377) امانی، گویندجمعیت یا تراکم جمعیت می

با کل  1331تا  1371بوشهر در سه دوره در این بخش از گزارش، نخست تراکم جمعیت استان .ها است زندگی ما انسان

 قرار لیتحل و یموردبررساستان بوشهر  یو شهرشهرستانی  در سطوحشود و در مرحله بعدی تراکم جمعیت می سهیکشور مقا

 .گیردمی

همواره از  موردمطالعهجمعیتی استان بوشهر در سه دوره  ، تراکم12نمودار  و 78جدول از  آمدهدستبهمطابق نتایج 

 1331تا  1371های زندگی ساکنان استان بوشهر در سال طیبر محدرواقع فشار جمعیت  .تر استمیانگین کل کشور پایین

توان رو میازاین .است لومترمربعیهر ک نفر در 1یعنی1331کمترین تفاوت مربوط به سرشماری  .کشوراست نیانگیاز مکمتر 

 .های کشور دارای تراکم جمعیتی نزدیک به متوسط استنتیجه گرفت استان بوشهر در میان استان

 1331 – 31سال یهایسرشمارتراکم جمعیت استان بوشهر در  -1-2-2-1-1-3-1

جمعیت در سرشماری شاخص تراکم  .است  لومترمربعیک 23172مساحت استان بوشهر برابر با  78جدول مطابق نتایج 

در مدت  رونیازا.ابدییمافزایش  لومترمربعیک در هرنفر  38، به  1381نفر بوده است که در سرشماری سال  32برابر با  1371

، شاخص تراکم جمعیت به باالترین مقدار 1331سال  یدر سرشمار .است شدهافزودهنفر به مقدار تراکم جمعیت  6سال، 11

مقایسه تراکم جمعیتی در  .نفر به مقدار این شاخص افزوده شد 7بنابراین در مدت پنج سال تعداد .رسدیمنفر  41خود یعنی 

 31تا  81 سالهپنج یدورهافزایش بیشتر  دهندهنشانکه از لحاظ زمانی متفاوت هستند ، 31تا 81یدورهبا  81تا  71ی دوره

ه گذشته نسبت ب یریو مهاجرپذاستان بوشهر به دالیل اقتصادی  یتیعفشار جمدرواقع  .است 81تا  71 سالهده یدورهنسبت به 

 1381و 1371 هایسال در کشور یهااستانتراکم جمعیتی استان بوشهر نسبت به سایر  یرتبههمچنین  .افزایش است در حال

 .یکم است  بیست و یرتبه 1331سال  و در و دومبیست 

 1331تا  1331های در سرشماری کشور با کل ی تراکم جمعیتی استان بوشهرمقایسه: 33جدول 

 مشاور و محاسبات1533- 33 مختلف در مناطقتحلیل جمعیت کشور   -پژوهشکده آمار  -ایران مرکز آمارمأخذ:

 دیگر یهااستانمیان  در رتبه استان بوشهر استان بوشهر میانگین کشور سرشماری
1371 37 32 22 

1381 43 38 22 

1331 46 41 21 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی حوالت جمع ) ت یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1331و 1331،  1331 هایسالکشور در  یهااستان: مقایسه تراکم جمعیتی 12نمودار 

 
 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان بر حسبتراکم جمعیتی استان  -1-2-2-1-1-3-2

تراکمی   تراکم جمعیتی به پنج گروه از نظرهای استان بوشهر تراکم، شهرستان خصشا ترقیدقبه منظور مطالعه بهتر و 

است  گرفتهانجام 1331و بر مبنای سال بر اساس چگونگی توزیع جمعیت در سطح استان  هایبنددستهاین  .ی شدندبنددسته

 از : اندعبارتکه 

 ( مربعلومتریهر کنفر در  20گروه اول :  تراکم خیلی کم )کمتر از 

 ( لومترمربعیهر کنفر در  31تا  21گروه دوم :  تراکم کم ) 

 نفر در هر کیلومترمربع (  61تا 36گروه سوم:  تراکم متوسط ) 

 نفر در هر کیلومترمربع ( 88تا  61گروه چهارم: تراکم زیاد  ) 

 نفر و بیشتر در هر کیلومترمربع( 83گروه پنجم: تراکم خیلی زیاد )

دهد ، استان بوشهر با دارا بودن نشان می 1334و تقسیمات سیاسی سال  1331بر اساس سرشماری سال نتایج محاسبات 

ترمربع هر کیلوم بوشهر دراستان  یهاشهرستان نیترتراکم و کم نیترپرتراکمنفری میان  211شهرستان دارای تفاوت  11

یلومترمربع ک در هری در واحد سطح شهرستان تیر جمعفشا نیو کمتر ترینبیشدرواقع از لحاظ توزیع جمعیت فاصله  .است
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 نفر در 14،  143دشتی به ترتیب  و ، شهرستان بوشهر 1371سال  یدر سرشمار، 13نمودار و  73جدول مطابق .نفر است 211

 1381سرشماری سال  در. اندداشتهاستان بوشهر  یهاشهرستان انیدر مرا تراکم جمعیتی  نیترنییپا باالترین و لومترمربعیهر ک

 عیتی راتراکم جم نیو کمتربه ترتیب باالترین  لومترمربعیک هر نفر در 11دشتی با  و شهرستاننفر  171، شهرستان بوشهر با 

 و شهرستاننفر  227کنگان با  ، شهرستان 1331سرشماری یعنی سال  نیدر آخر .استان بوشهر به خود اختصاص دادند  در

خود به  بوشهر راان های استتراکم جمعیتی میان شهرستان نیو کمتر ترینبیشبه ترتیب  لومترمربعیک هر نفر در 11دشتی با 

در ن مرکز استان عنوا بوشهر بهگفت ، شهرستان  توانمی،  73با توجه به نتایج جدول شماره  (13نقشه )دادند اختصاص

اول قرار  یرتبهاین نظر در  و ازاستان بوشهر داشته  یهاشهرستان انیدر مباالترین تراکم جمعیتی را  81و 71 یهایسرشمار

-یم در شهرستان کنگان ، در رتبه دوم قرار گرفتهشکلبا توجه به تحوالت اقتصادی  1331دارد که در سرشماری سال 

استان  یهاشهرستان انیدر مکه شهرستان دشتی در سه سرشماری موردمطالعه همواره رتبه آخر را نکته دیگر این است .گیرد

   .(14قشه نبوشهر دارد)

درصد از کل مساحت  2.1و  22.7به ترتیب   هر کدام،  شهرستان دشتستان و کنگان 1331بر اساس نتایج سرشماری سال 

وسعت  مو کترین های استان، وسیعی مساحت شهرستانسهیلحاظ مقارو به ازاین .اندخود اختصاص دادهاستان بوشهر را به 

ان استان بوشهر شهرست نیترتیپرجمععنوان  بوشهر بههمچنین شهرستان  .شوندهای استان بوشهر محسوب میترین شهرستان

 .ای داردی هشتم جاستان ،در رتبه یهاشهرستان انیدر ماز لحاظ مساحت 

 1331تا .1331هایدر سرشماری استان بوشهر یهاشهرستانی تراکم جمعیتی مقایسه: 33جدول 

 کیلومترمربع * -مساحت  شهرستان
 نفر -تراکم جمعیت  نفر -جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 137 171 143 218316 221237 187314 1311.3 بوشهر

 36 33 31 71282 63731 13166 1343.1 نگستانت

 36 27 18 11446 38178 26274 1443.8 جم

 36 36 33 223421 226311 213634 6327.4 دشتستان

 11 11 14 77131 74838 63311 1121.7 دشتی

 24 22 13 12123 48636 41386 2223.1 دیر

 18 17 11 31171 23411 21176 1713.8 دیلم

 227 88 63 111131 41361 31382 464.1 کنگان

 43 41 33 31433 83418 72331 1862.1 گناوه

 88 73 27 61184 14388 21162 744.3 عسلویه

 1534و تقسیمات سیاسی  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
 استان بوشهر  یزیرو برنامه* سازمان مدیریت 
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 1331و 1331،  1331 هایسالاستان بوشهر در  یهاشهرستان: مقایسه تراکم جمعیتی 13نمودار 

 
  1534و تقسیمات سیاسی  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 های دارای تراکم خیلی کم گروه اول : شهرستان

 دو شهرستانشهرستان واقع در استان بوشهر،  11تراکم جمعیتی خیلی کم از میان  در گروه 81بر اساس نتایج جدول شماره 

ی اول ( ) رتبه نینفر باالتر 18با  یلمشهرستان د 14و نمودار شماره  81ی مطابق جدول شماره .دارای تراکم خیلی کم هستند

تان از این دو شهرس یسهیمقا.اندی آخر (تراکم جمعیتی را به خود اختصاص دادهنفر کمترین ) رتبه 11با  شتیو شهرستان د

، شهرستان دشتی نسبت به شهرستان دیلم از شدت افزایش تراکم جمعیت  باالتری  دهدیملحاظ تراکم جمعیت نشان 

  .برخورداراست

 1331- 31 هایسالاستان بوشهر در  یهادر شهرستان: تراکم جمعیت خیلی کم 31جدول 

 شهرستان
 نفر -جمعیت 

 کیلومترمربع -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 18 17 11 1713.8 31171 23411 21176 یلمد

 11 11 14 1121.7 77131 74838 63311 شتید

 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 

 1331- 31 یهادر سالاستان بوشهر  یهادر شهرستانی کم : تراکم جمعیت خیل13نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم کمگروه دوم : شهرستان

دارای تراکم بین  یهاشهرستاناست ، گروه تراکم جمعیتی کم ،که  81جدول که در  شدهانجاممطابق نتایج محاسبات 

 .نفر جای دارد 24استان بوشهر ، تنها شهرستان دیر با  یهاشهرستان انیدر م شودیم را شامل لومترمربعیک هر نفر در 31تا  13

 1381 یدر سرشمارنفر بوده که  13برابر با  تراکم جمعیتی آن 1371 در سالشهرستان دیر  دهدیمکه نتایج نشان  یطورهمان
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دو میان  یسهیمقا .(11نمودار )رسدیم لومترمربعیهر ک نفر در 24به  1331در سرشماری  تاًینها. ابدییمنفر افزایش  22به 

 .قبلی است  یدورهنسبت به  31تا  81 یدر دورهکه از نظر زمانی متفاوت هستند ، بیانگر روند افزایشی  یسرشمار

 1331- 31 هایسالاستان بوشهر در  یهاشهرستان: تراکم جمعیت کم در 31جدول  

 شهرستان
 نفر -جمعیت 

 کیلومترمربع -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 24 22 13 2223.1 12123 48636 41386 دیر

 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63أخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن م

 1331- 31 یهادر سالاستان بوشهر  یهادر شهرستان: تراکم جمعیت کم 11نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم متوسطگروه سوم : شهرستان

 یهاشهرستاناست ، گروه تراکم جمعیتی متوسط که شامل  شدهارائه 82جدول که در  شدهانجاممطابق نتایج محاسبات 

هر  شهرستان در 4 بوشهر شاملاستان  یهاشهرستان انیدر ماست ،  لومترمربعیک هر نفر در 61تا  36دارای تراکم بین 

 نفر در 36ا ب هر کدام و دشتستانتنگستان ، جم  یهاشهرستانتراکم و  ترینبیشنفر  43شهرستان گناوه با  .است لومترمربعیک

به  با توجهم،دیگر این گروه تراک یهارستانشهشهرستان جم نسبت به  .بعدی قرار دارند یرتبهمشترکا در  لومترمربعیک هر

 یهانیتکنس ومسکونی جهت اسکان متخصصان  یهاشهرك یریگشکلبرای  ترمناسبتحوالت اقتصادی و داشتن موقعیت 

 .(16مودار نتراکم جمعیتی داشته است)  گروه در نیدر اروند افزایشی را  ترینبیش، و گازپتروشیمی و نفت  عیدر صناشاغل 

 1331- 31 هایسالاستان بوشهر در  یهادر شهرستان: تراکم جمعیت  متوسط 32جدول 

 شهرستان
 نفر -جمعیت 

 کیلومترمربع -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 43 41 33 1862.1 31433 83418 72331 گناوه
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 شهرستان
 نفر -جمعیت 

 کیلومترمربع -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 36 33 31 1343.1 71282 63731 13166 گستانتن

 36 27 18 1443.8 11446 38178 26274 جم

 36 36 33 6327.4 223421 226311 213634 دشتستان

 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331- 31 یهادر سالاستان بوشهر  یهادر شهرستان: تراکم جمعیت متوسط 13نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم زیادگروه چهارم : شهرستان

 .باشند لومترمربعیک هر نفر در 111تا 61است که دارای تراکم جمعیتی  ییهاانشهرستگروه تراکم جمعیت زیاد ، شامل 

جزء  1331، شهرستان عسلویه که بعد از سرشماری سال  دهدیماست نشان  شدهارائه 83جدول نتایج محاسبات که در 

نظر  درواقع شهرستان عسلویه با در .در این گروه جای دارد،تنها شودیمبه استان بوشهر محسوب  شدهاضافهشهرستان جدید 

مودار نای در تراکم جمعیت داشته است) توجهقابلدارد ، روند افزایشی  یریو مهاجرپذ در اشتغالگرفتن نقش مهمی که 

17). 

 1331- 31 هایسالستان بوشهر در ا یهادر شهرستان: تراکم جمعیت زیاد 33جدول 

 شهرستان
 نفر -جمعیت 

 کیلومترمربع -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 88 73 27 744.3 61184 14388 21162 عسلویه

 استان بوشهری زیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 1331- 31 یهادر سالاستان بوشهر  یهادر شهرستان: تراکم جمعیت متوسط 13نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 خیلی زیادهای دارای تراکم  گروه پنجم : شهرستان

 لومترمربعیک هر نفر در 111است که دارای تراکم جمعیتی بیشتر از  ییهاشهرستانگروه تراکم جمعیت خیلی زیاد ، شامل 

و کنگان  یهاشهرستان گروه نیدر ا،  دهدیماست نشان  شدهارائه 18نمودار و  84جدول نتایج محاسبات که در  .باشند

تان خیلی زیاد میان شهرس در گروهتراکم جمعیت  یسهیمقا .جای دارند لومترمربعیک هر در نفر 137و 227به ترتیب با  بوشهر

، شهرستان بوشهر به عنوان مرکز استان بوشهر ، تغییرات تراکم جمعیت آن متفاوت با شهرستان  دهدیمنشان  و بوشهرکنگان 

مهاجران  و هجوماقتصادی  صرفاًبه دلیل تحوالت  1331تا  1381رواقع شهرستان کنگان از سرشماری سال د .کنگان است

تحوالت  از متأثرتغییرات این شهرستان  رونیازا .شده است لومترمربعیک هر نفری در 133جهت اشتغال ، موجب افزایش  کار

با شهرستان  هسیدر مقا کمتر آنمهاجر به این شهرستان و مساحت  که در این دوره افزایش نیروی کار ایگونهبهاقتصادی است 

شهرستان  نیر ادفشار جمعیتی  گریدانیببه ایو جمعیت  مکترا مقداربوشهر که مرکزیت سیاسی واداری استان به عهده دارد ، 

 .افزایش غیرطبیعی داده است سالهپنج یدر دورهرا 

 1331- 31 هایسالاستان بوشهر در  یهادر شهرستانم جمعیت خیلی زیاد : تراک33جدول 

 شهرستان
 نفر -جمعیت 

 کیلومترمربع -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 227 88 63 464.1 111131 41361 31382 کنگان

 137 171 143 1311.3 218316 221237 187314 بوشهر

 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63ات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ:محاسب
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 1331- 31 یهادر سالاستان بوشهر  یهادر شهرستان: تراکم جمعیت خیلی زیاد 13نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 تراکم جمعیت شهری استان بوشهر -1-2-2-1-1-3-3

شهر است که شهر بوشهر  37آخرین تقسیمات سیاسی ، استان بوشهر دارای  راتییو تغ شدهانجامنتایج محاسبات  بر اساس

 نتایج .شهرهای استان بوشهر هستند انیدر مشهر  نیترتیجمعکمنفر  2164کلمه با  و شهر نیترتیپرجمعنفر  131222با 

نفر در هکتار به  1امام حسن از شهرستان دیلم با  و شهرنفر  64از شهرستان دشتستان با  شهر برازجان،  دهدیممطالعات نشان 

 وبرازجان  اساس شهرهای نیبر ا.سرشماری اخیر است در سهشهرهای استان بوشهر  نیترتراکم و کم نیترپرتراکمترتیب 

ر قرا هاآنمیان  یهارتبهشهرهای استان در  ریو ساتراکم جمعیت شهری استان جای دارند  آخراول  یهادر رتبهحسن  امام

 .(11نقشه )رندیگیم

تراکم  ظرناز های استان بوشهر را تراکم، شهر شاخص ترقیدقبه منظور مطالعه  نیو همچن شدهانجامبا توجه به مطالعات 

 گرفتهنجامابر اساس چگونگی توزیع جمعیت در سطح استان  هایبنددستهاین  .ی شدندبنددستهجمعیتی به پنج گروه تراکمی  

 از : اندعبارتاست که 

 هکتار (هر نفر در  16گروه اول :  تراکم خیلی کم )کمتر از 

 هکتار (هر نفر در 23تا  17گروه دوم :  تراکم کم ) 

 نفر در هر هکتار ( 31تا 24م:  تراکم متوسط ) گروه سو

 نفر در هر هکتار ( 61تا  32گروه چهارم: تراکم زیاد  ) 

 نفر و بیشتر در هر هکتار( 61گروه پنجم: تراکم خیلی زیاد )
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ت سال مقدار تراکم جمعی ی شهرستانی ،بندگروههمانند  تراکم جمعیت شهرهای استان بوشهر ، یبندطبقهنکته : در 

در این جداول چگونگی تحوالت تراکم  81و 71 هایسالو تراکم جمعیتی  باشدیم یبندگروهبه عنوان مالك این  1331

آخرین  شهر مطابق 37مجموع  بوشهر ازشهر استان  7 که.همچنین به دلیل ایندهدیمجمعیت را در سه سرشماری اخیر نشان 

م ی شاخص تراکموردبررسجمعیت تا لحظه تهیه گزارش  گزارشدر تقسیمات سیاسی استان، محدوده مصوب ندارند، 

 شهر  31شهرهای استان،  تیجمعی تحلیل گزارش تراکم مبنا رونیازا. رندیگینمجمعیتی شهرهای استان بوشهر قرار 

 گردد. ی بعدی اصالح میهاشیرایومی باشد که در 
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 گروه اول : شهرهای دارای تراکم خیلی کم 

 در نفر 16کمتر از  هاآنتراکم جمعیت خیلی کم شهرهایی که تراکم جمعیتی  در گروه، 13نمودار و  81جدول مطابق 

.به دلیل عدم ارائه گیرندمی شهر استان بوشهر در این گروه قرار 37شهر از  1اساس،  نیر اب .هر هکتار باشد ، قرار دارند

 1امام حسن با  و شهر  نیترنفر پرتراکم 14با  شهر جمشهر مورد بررسی قرار گرفته است.  31شهر تعداد  7مساحت مصوب 

شهرهای استان بوشهر  31تا  26 یهارتبهکم ،  گروه تراکمی خیلی.شوندیمشهرهای این گروه محسوب  نیترتراکمنفر کم 

 .انددادهرا به خود اختصاص 

 استان بوشهر یهادر شهرستان: تراکم جمعیت شهرهای خیلی کم 31جدول 

 شهر شهرستان
 نفر -جمعیت 

 هکتار -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 14 11 1 1128.1 16311 11174 1212 جم جم

 14 13 12 331.1 1613 1263 4838 بندر ریگ گناوه

 بوشهر
 11 13 13 681.1 7722 8812 8713 خارك

 11 1 1 1246.2 12821 6217 843 عالی شهر

 1 1 4 468.3 2438 2132 1811 امام حسن دیلم

 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331 - 31 هایسال: تراکم جمعیت خیلی کم شهرهای استان بوشهر در 13نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم کموم : شهرگروه د

تا  17تراکم جمعیتی کم که شهرهای دارای تراکم  در گروه،   61شماره  و نمودار 86جدول در  شدهارائهنتایج  بر اساس

نفر به ترتیب  18ه با کلم و شهرنفر  23شهر دیر با  رونیازا .گیرندشهر قرار می 6،  ردیگیبرمهر هکتار را در  در نفر 23
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 21تا  21 یهاتبهرگروه تراکمی کم ،  .شوندیمهکتار شهر استان بوشهر محسوب  در هرنفر  نیترتراکم و کم نیترپرتراکم

 .انددادهشهرهای استان بوشهر را به خود اختصاص 

 هراستان بوش یهادر شهرستان: تراکم جمعیت شهرهای کم 33جدول 

 شهر شهرستان
 نفر -جمعیت 

 هکتار -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 23 23 21 264.6 6211 6162 1164 آبدان دیر

 22 21 21 312.1 7813 7374 7163 سعد آباد دشتستان

 22 22 16 417.6 11116 3837 7364 کاکی دشتی

 21 21 17 316.3 7613 6383 1323 شبانکاره دشتستان

 18 17 13 246.3 4376 4316 3313 بردخون دیر

 18 16 13 122.1 2164 1337 1622 کلمه دشتستان

 ی استان بوشهرزیرو برنامهمدیریت  و سازمان 33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331 - 31 هایسالم شهرهای استان بوشهر در : تراکم جمعیت ک31نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم متوسطگروه سوم : شهر

هر  در نفر 31تا  24تراکم جمعیت  هدر گروشهر  13تقسیمات سیاسی استان ،  نیدر آخرشهر استان بوشهر  31از میان 

راکم جمعیتی ت در گروهتراکم جمعیتی شهرها ،  یبنددر طبقهشهرهای استان بوشهر  ترینبیشبنابراین  .هکتار قرار دارند

بوشهر مرکز  و شهرهکتار باالترین تراکم  در هرنفر  31، شهر دالکی با 61نمودار و  87جدول مطابق  .رندیگیممتوسط جای 

های همچنین شهر.تراکم جمعیت متوسط دارند در گروهتراکم جمعیت را  نیترنییپاهکتار ،  در هرنفر  24استان بوشهر با 

هر دالکی این ش در خصوص توجهقابلنکته  .رادارنددوم این گروه  یرتبهنفر  23با  هر کدامتنگستان ، عسلویه و دشتستان 
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 7 یهارتبهگروه تراکمی متوسط ، .بوده است 31دارای تراکم باالتری نسبت به سال  این شهر 71و 81 هایسالاست که در 

 .انددادهشهرهای استان بوشهر را به خود اختصاص  13تا

 استان بوشهر یهادر شهرستان: تراکم جمعیت شهرهای متوسط 33جدول 

 شهر شهرستان
 نفر -جمعیت 

 هکتار -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 31 33 38 213.8 6144 7866 7743 دالکی دشتستان

 23 26 23 476.3 13778 12333 11883 اهرم تنگستان

 23 21 11 337.3 11113 7821 4313 نخل تقی عسلویه

 23 28 21 338.3 11414 11126 11117 وحدتیه دشتستان

 28 24 21 117.7 4413 3841 3186 دوراهک دیر

 27 21 16 421.1 11111 8781 6874 بنک کنگان

 27 21 22 733.1 21117 18121 16118 دیر دیر

 27 24 21 633.2 17238 11421 12738 آبپخش دشتستان

 27 16 11 231.1 7884 4773 3187 عسلویه عسلویه

 21 12 11 281.2 7137 3113 2363 سیراف کنگان

 21 22 17 146.1 3714 3216 2111 دلوار تنگستان

 21 24 22 128.8 3183 3177 2781 تنگ ارم دشتستان

 24 21 17 8236.1 131222 163366 143641 بوشهر بوشهر

 ی استان بوشهرزیرهو برنامو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1371 - 31 هایسال: تراکم جمعیت متوسط شهرهای استان بوشهر در 61نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 ادهای دارای تراکم زیگروه چهارم : شهر

 در هر نفر 61تا  32بین  هاآنمقدار تراکم جمعیتی  که رندیگیمشهرهای دارای تراکم زیاد ، شهرهای قرار  در گروه

، شهر  62نمودار و 88جدول مطابق  .گروه جای دارند نیدر ااستان بوشهر  یشهرها انیاز مشهر  1بر این اساس .هکتار باشد 

شهرهای این گروه  نیترتراکم هکتار کم در هرنفر  32دیلم با  و شهر نیترپرتراکمنفر  11چغادك از شهرستان بوشهر با 

 .هستند

ر، شهرهای استان بوشه یو حتشهرهای این گروه  انیدر م شهر کنگان دهدیممقایسه شهرهای گروه تراکمی زیاد نشان 

نفر به تراکم  34پنج سال  در مدتدرواقع  .تراکم جمعیتی داشته است  ای در توجهقابلافزایش  ، 31تا  81 هایسالدر 

در ا باید ر آن لیدل نیترمهم گرفتهشکلبوشهر  در استانکه کمتر  یادهیپد .است شدهافزوده شهر کنگانجمعیتی 

 ر منطقهدشغلی فراوانی که  یهافرصتاز  متأثرال اشتغ ٔ  نهیدرزمای که  توجهقابلنیروی کار به دلیل تحوالت  یهامهاجرت

شهرهای استان بوشهر را به خود  6تا  2 یهارتبهگروه تراکمی زیاد ،  .است ، دانست گرفتهشکلاقتصادی پارس جنوبی 

 .انددادهاختصاص 

 استان بوشهر یهادر شهرستان: تراکم جمعیت شهرهای زیاد 33جدول 

 شهر تانشهرس
 نفر -جمعیت 

 هکتار -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 11 11 36 331.7 18172 16431 11347 چغادك بوشهر

 11 16 12 1112.1 76323 24117 17363 کنگان کنگان

 11 46 33 1232.4 64111 13183 11212 گناوه گناوه

 31 32 21 332.8 34344 32211 21213 خورموج دشتی

 32 28 23 716.7 22333 13363 16411 دیلم دیلم

 ی استان بوشهرزیرو برنامهو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331 - 31 هایسال: تراکم جمعیت زیاد شهرهای استان بوشهر در 32نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 های دارای تراکم  خیلی زیادگروه پنجم : شهر

شهرهای استان بوشهر جای  انیدر مم جمعیتی خیلی زیاد ،تنها شهری که در گروه تراک63نمودار و  83جدول  بر اساس

شهر استان بوشهر ، در شهر  31 انیدر مبنابراین باالترین تراکم جمعیتی  .نفر در هکتار است 64با  شهر برازجانگیرد ، می

ول را ا یهرتبشهرهای استان بوشهر  انیدر مشهر برازجان  رونیازا .است گرفتهشکلبرازجان از شهرستان دشتستان 

نفر  3ده سال  در مدتدرواقع  .است  گرفتهشکل 81تا  71 یدر دورهتغییرات تراکم جمعیت شهر برازجان  ترینبیش.دارد

 .تنها یک نفر به تراکم جمعیتی شهر افزوده شد 1331در سال  کهیدرحالاست  شدهافزودهبه فشار جمعیتی شهر برازجان 

 استان بوشهر یهادر شهرستان: تراکم جمعیت شهرهای خیلی زیاد 33جدول 

 شهر شهرستان
 نفر -جمعیت 

 هکتار -مساحت 
 نفر -تراکم جمعیت 

1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 64 63 14 1481.3 31443 33172 81161 برازجان دشتستان

 ی استان بوشهرزیرو برنامهو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331 - 31 هایسال: تراکم جمعیت زیاد شهرهای استان بوشهر در 33نمودار 

 
 ی استان بوشهرزیرو برنامهو سازمان مدیریت  33و53،63مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 دهستان حسب بریتی استان تراکم جمع -1-2-2-1-1-3-3

آخرین تقسیمات سیاسی از سوی سازمان  بر اساسدهستان است که  44دارای  1331سرشماری سال  بوشهر در استان

ان ،دهست 32شماره  ینقشهو  31جدول مطابق نتایج  .است  افتهیشیافزادهستان  47مدیریت وبر نامه ریزی استان بوشهر، به 

نفر در هر هکتار به ترتیب باالترین  1.8با  دشتیطسوج از شهرستان  و دهستاننفر  88.3عسلویه از توابع شهرستان عسلویه با 

  .(16نقشه اند)های استان بوشهر به خود اختصاص دادهدهستان انیدر مترین تراکم جمعیتی را و پایین

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

1375 1385 1390

تار
ک

ره
ر د

ف
ن

شهر برازجان



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 131 

ان بوشهر های استسایر دهستان .استان قرار دارند و هفتمی چهل های اول و رتبههای در رتبهدو دهستانبه این ترتیب  این 

 .است  مشاهدهقابل 31جدول های بعدی جای دارند که در رتبه در 1334سیاسی  و تقسیمات 1331در سال 

 1333و  1331استان بوشهر  یهادهستاندر  هاشهرستانجمعیت به تفکیک : تراکم 31جدول 

 نفر -تراکم  جمعیت  نفر -جمعیت  هکتار -مساحت  دهستان شهرستان

 بوشهر
 4.1 2237 11313.3 انگالی 

 21.6 13342 71611.3 حومه

 تنگستان

 32.1 11147 32111.2 بوالخیر

 13.3 17313 33133.1 دلوار

 12.1 11617 36133.8 اهرم

 38.4 12611 32813.2 باغک

 جم

 2.8 616 21681.7 انارستان

 3.1 3681 38813.8 تشان

 11.3 1112 13631.3 ریز

 36.1 21243 11338.3 جم

 27.1 3823 14114.1 کوری

 دشتستان

 28.3 3711 13161.8 درواهی

 3.3 1113 27182.3 دشتی اسماعیل خانی

 6.1 1123 84332.8 ارم

 8.3 1144 61318.8 دهرود

 3.3 4174 116347.1 بوشکان

 11.1 1171 12331.8 پشتکوه

 81.3 12282 14331.1 زیر راه

 2.3 1711 13733.3 وحدتیه

 11.4 12348 118323.3 شبانکاره

 13.1 8146 41847.3 حومه

 34.7 11761 33318.6 دالکی

 36.3 6283 17231.1 زیارت

 دشتی

 3.2 4438 137117.1 بهشن

 1.8 313 113133.6 طسوج

 3.3 1123 11181.4 چغاپور

 8.1 2782 34127.8 کاکی

 13.6 1113 37311.4 کبگان

 7.8 4481 17421.7 خورموج

 7.7 1764 71181.8 مرکزی

 دیر
 1.1 1162 63114.6 آبدان

 6.1 811 13316.6 سرمستان
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 نفر -تراکم  جمعیت  نفر -جمعیت  هکتار -مساحت  دهستان شهرستان

 17.3 4222 24417.6 آبکش

 1.6 1111 68314.1 خونبرد

 7.6 1224 16126.2 اولی

 22.1 7133 31713.1 حومه

 دیلم

 6.1 1733 23211.6 لیراوی جنوبی

 1.1 286 26712.8 لیراوی میانی

 6.8 2112 36632.8 حومه

 2.6 2131 78366.2 لیراوی شمالی

 عسلویه

 44.6 3117 21182.6 چاه مبارك

 23.2 4211 14417.3 نای بند

 61.6 1334 8733.4 اخند

 88.3 27643 31112.2 عسلویه

 کنگان
 11.2 1883 18484.2 حومه

 23.8 8321 27313.3 طاهری

 گناوه
 11.3 7823 68347.1 رود حله

 11.1 12881 117264.6 حیات داوود

 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 اندعبارته شوند کی میبنددسته گروه ها به پنجهای استان بوشهر، دهستانمطالعه و بررسی تراکم در میان دهستان جهت

 از : 

 هکتار (هر نفر در  11گروه اول :  تراکم خیلی کم )کمتر از

 هکتار (هر نفر در  17تا  11گروه دوم :  تراکم کم ) 

 در هر هکتار (نفر  34تا18گروه سوم:  تراکم متوسط ) 

 نفر در هر هکتار ( 13تا  31گروه چهارم: تراکم زیاد  ) 

 نفر و بیشتر در هر هکتار( 14گروه پنجم: تراکم خیلی زیاد )
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 لی کمهای دارای تراکم خیگروه اول : دهستان

اکم هایی که تردهستان درواقع .های استان مربوط به گروه دارای تراکم جمعیتی خیلی کم استدرصد از دهستان 41

نمودار و  31جدول نتایج  بر اساس .رندیگیمنفر است ، در گروه تراکم جمعیتی خیلی کم جای  11ها کمتر از جمعیتی آن

هکتار به ترتیب  هر نفر در 1.8با  دشتیاز شهرستان  طسوجنفر و دهستان   3.3از شهرستان دشتی با  ، دهستان چغاپور64

و های اول دهستان رتبه این دو .گروه تراکمی جمعیت به خود اختصاص دادند نیدر اتراکم جمعیت را  نیو کمترباالترین 

  .انداص دادهم را به خود اختصدو بیست و

 1333و1331 بوشهر سالدارای تراکم خیلی کم استان  یهادهستاندر  هاشهرستان: تراکم جمعیت به تفکیک 31جدول 

 رتبه تراکم دهستان شهرستان
 1 3.3 چغاپور دشتی

 2 3.1 تشان جم

 3 8.3 دهرود دشتستان

 دشتی

 4 8.1 کاکی

 1 7.8 خورموج

 6 7.7 زیمرک

 7 7.6 اولی دیر

 دیلم
 8 6.8 حومه

 3 6.1 لیراوی جنوبی

 11 6.1 سرمستان دیر

 11 6.1 ارم دشتستان

 بوشهر
 12 4.1 انگالی 

 13 3.3 بوشکان

 14 3.3 دشتی اسماعیل خانی دشتستان

 11 3.2 شنبه دشتی

 16 2.3 وحدتیه دشتستان

 17 2.8 انارستان جم

 18 2.6 لیراوی شمالی دیلم

 دیر
 13 1.6 بردخون

 21 1.1 آبدان

 21 1.1 لیراوی میانی دیلم

 22 1.8 طسوج دشتی

 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 1333و 1331  هایسالاستان بوشهر در   یهادهستان: تراکم جمعیت خیلی کم 33نمودار 

 
 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم کمگروه دوم : دهستان

ات نتایج محاسب بر اساس.تراکمی جمعیت قرار دارند یبندگروهدهستان استان بوشهر در گروه دوم ،  47دهستان از  7

نفر هستند ،  17تا  11که دارای تراکم جمعیتی یی هادهستاناست،  شدهارائه، 61نمودار و  32جدول در صورت گرفته که 

 13.6اساس دهستان کبگان از شهرستان دشتی با  نیبر ا. انددادهاستان بوشهر را به خود اختصاص  یهادهستاندرصد از  11

و ند ااول و هفتم این گروه را به خود اختصاص داده یهارتبهنفر به ترتیب  11.2از شهرستان کنگان با  و حومه نو دهستانفر 

 .دوم تا ششم جای دارند یهارتبهدهستان دیگر این گروه در  پنج

 1333و1331استان بوشهر سال دارای تراکم کم  یهادهستاندر  هاشهرستان: تراکم جمعیت به تفکیک 32جدول 

 رتبه تراکم دهستان شهرستان
 1 13.6 کبگان دشتی

 2 12.1 اهرم تنگستان

 3 11.3 رود حله گناوه

 4 11.3 ریز جم

 دشتستان
 1 11.1 پشتکوه

 6 11.4 شبانکاره

 7 11.2 حومه کنگان

 1534سیاسی و تقسیمات  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 1333و 1331  هایسالاستان بوشهر در   یهادهستان: تراکم جمعیت کم 31نمودار 

 
 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم متوسطگروه سوم : دهستان

دهستان استان در  47دهستان از  3درواقع  .های استان بوشهر را در خود جای داده استدرصد از دهستان 13این گروه

آبکش از  و دهستاننفر  32.1های بوالخیر شهرستان تنگستان با بدین ترتیب دهستان .نفر قرار دارند 34تا  17گروه تراکمی 

در  این دو دهستان .این گروه به خود اختصاص دادندهکتار ، باالترین و کمترین تراکم را در  در نفر 17.3شهرستان دیر با 

م های دارای تراکنتایج دهستان .گیرندهای بعدی قرار میهای این گروه در رتبهدهستان سایر نهم قرار دارند وو های اول رتبه

  .است شدهارائه ،66نمودار و  33جدول جمعیت متوسط در 

 1333و1331 بوشهر سالدارای تراکم متوسط استان  یهادهستاندر  هاشهرستان: تراکم جمعیت به تفکیک 33جدول 

 رتبه تراکم دهستان شهرستان
 1 32.1 بوالخیر تنگستان

 عسلویه
 2 23.8 طاهری

 3 23.2 نای بند

 4 28.3 درواهی دشتستان

 1 27.1 ریکو جم

 6 21.6 حومه بوشهر

 7 22.1 حومه دیر

 8 13.1 حومه دشتستان

 3 17.3 آبکش دیر

 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 1333و 1331  هایسالاستان بوشهر در   یهادهستان: تراکم جمعیت متوسط 33نمودار 

 
 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 های دارای تراکم زیادگروه چهارم : دهستان

نشان  34جدول طوری همان .نفر باشند 13تا  34 هاآنهایی است که دارای تراکم جمعیتی این گروه شامل دهستان

نفر در هر هکتار  13.3گیرند که از این میان دهستان دلوار شهرستان تنگستان با دهد، شش دهستان در این گروه جای میمی

دی این گروه قرار های بعها در رتبهسایر دهستان .شودترین کانون سکونتگاهی روستایی استان بوشهر محسوب میاز پرتراکم

ایج نت .ترین تراکم گروه تراکمی مذکور را داردنفر پایین 34.7دشتستان با تراکم  شهرستاناز همچنین دهستان دالکی   .دارند

 .است  شدهارائه، 67نمودار و  34جدول های دارای تراکم زیاد در دهستان

 1333و1331دارای تراکم زیاد استان بوشهر سال  یهادهستاندر  هاشهرستانک : تراکم جمعیت به تفکی33جدول 

 رتبه تراکم دهستان شهرستان
 1 13.3 دلوار تنگستان

 2 44.6 چاه مبارك عسلویه

 3 38.4 باغک تنگستان

 4 36.3 زیارت دشتستان

 1 36.1 جم جم

 6 34.7 دالکی دشتستان

 1534و تقسیمات سیاسی  33ی عمومی نفوس و مسکن مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشمار
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 1333و 1331  هایسالاستان بوشهر در   یهادهستان: تراکم جمعیت زیاد 33نمودار 

 
 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 کم خیلی زیادهای دارای تراگروه پنجم : دهستان

دهد، سه نشان می31جدول طوری همان .نفر باشند 14بیش از هاآنهایی است که تراکم جمعیتی این گروه شامل دهستان

ترین کانون نفر در هر هکتار از پرتراکم 88.3دهستان عسلویه از شهرستان عسلویه با .گیرند دهستان در این گروه جای می

و  1331دهستان استان بوشهر در سرشماری  نیترپرتراکمدرواقع  .شودسکونتگاهی روستایی استان بوشهر محسوب می

 یو دسترست  اس گرفتهشکلشهرستان  نیدر اشغلی که  یهافرصت، با توجه به نقش بسیار پررنگ  1334سیاسی  تقسیمات

همانند شهرستان  1331چنین دهستان اخند که بعد از سرشماری هم .است   گرفتهشکلدر استان بوشهر  ترارزانبه مسکن 

 81.3دهستان زیراه از شهرستان دشتستان با  .دارد  راهکتار رتبه سوم این گروه  هر نفر در 61.6است ، با  گرفتهشکلعسلویه ، 

 .است  شدهارائه، 68نمودار و  31جدول های دارای تراکم خیلی زیاد در نتایج دهستان .گروه دارد نیدر ای دوم را نفر رتبه

 1333و1331دارای تراکم زیاد استان بوشهر سال  یهادهستاندر  هاشهرستان: تراکم جمعیت به تفکیک 31جدول 

 رتبه تراکم دهستان شهرستان
 1 88.3 عسلویه عسلویه

 2 81.3 زیر راه تستاندش

 3 61.6 اخند عسلویه

 1534و تقسیمات سیاسی  33مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 1333و 1331  هایسالاستان بوشهر در   یهادهستان: تراکم جمعیت خیلی زیاد 33نمودار 

 
 1534و تقسیمات سیاسی  33ماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ:محاسبات مشاور بر اساس سرش
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 تحلیل تراکم جمعیتی   یبندجمع

 در سهمیانگین کشوری  کمتر ازاست ، لومترمربعیک هر نفر در 41و 38، 32ترتیب  بوشهر بهتراکم جمعیتی استان  .1

همچنین رتبه تراکم .ف بوده استبا یک نفر اختال 1331 یدر سرشماربوده است که کمترین اختالف  1371- 31سرشماری 

 بیست و یرتبهبا یک رتبه کاهش به  1331سرشماری سال  و دریکم  بیست و 81و 71جمعیتی استان بوشهر در سرشماری 

 .ابدییمیکم تقلیل 

راکم ت نیو کمتر ترینبیش، به ترتیب لومترمربعیک هر در نفر 11دشتی با  و شهرستاننفر  227شهرستان کنگان با  .2

 .دادند خود اختصاصبه   1331 در سالهای استان بوشهر جمعیتی را میان شهرستان

و دوم  یرتبه، از لحاظ تراکم جمعیت 1331 در سالشهرستان استان بوشهر  نیترتیپرجمعشهرستان بوشهر به عنوان  .3

 .ی هشتم جای دارداستان ، در رتبه یهاشهرستان انیدر ملحاظ مقدار مساحت  از

گناوه ، تنگستان ،جم و دشتستان دارای تراکم  یهانامبه  چهار شهرستانشهرستان استان بوشهر تعداد  11 انیز ما . 4

 .جمعیتی متوسط هستند

استان  یو شمالتراکم جمعیتی در نواحی مرکزی  نیو کمتر یو غربباالترین تراکم جمعیتی در نواحی جنوبی  . 1

 .است  گرفتهشکل

 نیرتپرتراکمنفر در هکتار به ترتیب  1امام حسن از شهرستان دیلم با  شهر نفر و 64هرستان دشتستان با از ش شهر برازجان .6

 .هستند ریاخسرشماری  در سهشهرهای استان بوشهر  نیترتراکم و کم

  .ارندشهرهای استان بوشهر د انیدر مهکتار باالترین سهم را  هر نفر در 31تا  24شهرهای دارای تراکم جمعیتی  . 7

 دوم را میان شهرهای استان بوشهر یرتبهنفر  23با تراکم جمعیتی تا  و کمشهرهای دارای تراکم جمعیتی خیلی کم  .8

 .دارند

هکتار به  هر نفر در 1.8با  دشتیطسوج از شهرستان  و دهستاننفر  88.3دهستان عسلویه از توابع شهرستان عسلویه با   .3

 .اندهای استان بوشهر به خود اختصاص دادهدهستان انیدر من تراکم جمعیتی را تریترتیب باالترین و پایین
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 بر آنغالب  یهاشیو گراتحلیل روند تحوالت جمعیت استان  -1-2-2-1-2

 ی کنونی جامعهو عملکردهای نیازها بر الگونیازهای جمعیتی است که  ازجملهجنسی جمعیت  چگونگی توزیع سنی و

ی الگو رییتغجنسی جمعیت موجب  تفاوت دو الگوی توزیع سنی و .گذاردسی برجای میتحول آتی آن تأثیر اسا روند و

های دموگرافیکی از ویژگی متأثر های کشوراستان بوشهر همانند سایر استان کهنیابا توجه به  .شودآن می و عملکردنیازها 

در  .های گذشته تجربه کرده استزی را در سالجنسی متمای رو ساختار سنی وها است، ازاینمتفاوتی نسبت به سایر استان

پرداخته  1331تا  1371های های آن  در سالجنسی استان بوشهر و شهرستان این بند از شرح خدمات به بررسی ساختار سنی و

 .شودمی

ای ههای مختلف سالتوان هم از روی کلیات آن از روی ارقام سرشماریجنسی استان را می بررسی ساختار سنی و

بررسی  1331قرارداد وهم بر اساس شرایط ثابت سرشماری سال  موردبحثمختلف بدون توجه به تغییرات محدوده آن 

تان های جغرافیایی اسسازی محدودهیکسان به رغملیکن در این حالت  .بدون تردید روش دوم بر روش اول برتری داردشود.

نخواهد  ریپذامکانجنسی قابل قیاس به تفکیک شهری و روستایی  ی وهای مختلف، عمالً به دست آوردن ترکیب سنسال در

هر محسوب ش و اکنونهای قبل جزء نقاط روستایی بوده های که در سالسنی آبادی انتشار ساختاردرواقع به دلیل عدم  .بود

ت از روش اول در سه دوره ساختار سنی جمعی موردبحثدر اساس  نیبر هم .نخواهد بود ریپذامکانها شوند، بازسازی آنمی

 .است  شدهاستفادهسرشماری 

 جنسی جمعیت استان به تفکیک شهرستان ی وساختار سنروند تحوالت  -1-2-2-1-2-1

بنای و به دلیل نبود م است شدهافزودههای استان بوشهر در مدت سه سرشماری گذشته شهرستان تعداد بر کهنیابا توجه به 

پذیر های سنی عمالً امکانر سطح استان بوشهر وجود دارد و امکان بازسازی گروهیکسان امکان مقایسه ساختار سنی تنها د

جمعیتی  لیو تحل موردمطالعههای استان بوشهر جداگانه جنسی هریک از شهرستان این اساس توزیع سنی و بر .باشدنمی

 .است  قرارگرفته

 مده سنیهای عگروه بر حسببررسی توزیع سنی و ترکیب جنسی جمعیت استان  -1

 ضریب جوانی جمعیت -الف

این  .دهدسنی جمعیت نشان می ساختار ضریب جوانی که نام دیگر آن تست ورتهایم نام دارد، اندازه نسبی جمعیت را در

 ریوممرگو باروری باالتر  هر جا .(116: 1377) امانی ، شودجمعیت محاسبه می کلبهساله  1 – 14جمعیت  میاز تقسشاخص 

ی یاد افتگیهتوسعبنابراین از این شاخص به عنوان شاخص  .ی این شاخص بیشتر خواهد بودتر باشد، اندازهینپای کودکان
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درصد  21تا  41بین  و اگردرصد و بیشتر باشد از آن به عنوان جمعیت جوان  41ی این شاخص اگر اندازهبنابراین  .شودمی

 .کنندتلقی می  را سالخوردهآن جمعیت  درصد باشد21 از و کمترگذار  در حالباشد از آن به عنوان جمعیت 

 1331و 1331، 1331سال  بوشهر درهای عمده سنی استان گروه بر حسب: توزیع درصد جمعیت 33جدول 

 1533و 1563، 1553مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

متأثر از رشد کنترل  درصد بوده است که بیشتر 42.1سال  11سهم افراد زیر  1371در سال  63نمودار و 36جدول مطابق 

در صد از سهم آن کاسته  18.4سال بعد،  11یعنی در مدت  31و 81است، در سرشماری  61ی نشده جمعیت استان در دهه

ی گذار جمعیتی تحت عنوان مرحله از آنبه شرایطی از جمعیت که  71 در سالجمعیت درواقع از جوان بودن  .شده است

های کنترل موالید، گیریم که استان بوشهر همانند سایر نواحی کشور متأثر از سیاستبنابراین نتیجه می .است شدهمنتقلاست، 

  .در مرحله گذار جمعیتی قرار دارند

 : ضریب جوانی جمعیت استان بوشهر33نمودار 

 
 33و 63، 53سرشماری سال  اساس مأخذ : محاسبات مشاور بر

دهد مطابق نتایج این نمودار، در مدت سه سرشماری بوشهر را نشان می در استان(  11 – 64ی سهم افراد )مقایسه 71نمودار

روند افزایش سهم جمعیتی گروه سنی  .است شدهافزودهفعالیت اقتصادی  و سنین کار درصد به افراد واقع در 18.3گذشته 
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 سال
 روستایی شهری کل

 تربیشساله و  61 64-11 14-1 ساله و بیشتر 61 64-11 14-1 رساله و بیشت 61 11-64 1-14

1371 42.1 13.7 3.8 41.1 11.8 3.2 44.3 11.3 4.4 

1381 21.7 71.2 4.1 21.3 71.1 3.6 21.4 63.7 4.3 

1331 24.1 72.1 3.3 23.8 72.7 3.1 24.7 71.1 4.3 
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تی که در فرص درواقع .اقتصادی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری در سه سرشماری گذشته است  تیو فعالکار 

توان از پتانسیل می مدون علمیدرواقع با یک برنامه  .شودمی بردهنامی از آن تحت عنوان پنجره جمعیتی شناستیجمع

از استان به موقعیت ممت با توجه.اجتماعی و همچنین توازن جمعیتی استفاده کرد_جهت رشد و توسعه اقتصادی  جادشدهیا

،  اجرایی شدن است در حالبه ویژه پارس جنوبی و پارس شمالی  و گازکه در صنعت نفت  ییهایگذارهیو سرمابوشهر 

ماعی استان اجت -د نقش مهمی در راستای توسعه اقتصادی توانمیاقتصادی استان  تیو فعالی کار سهم جمعیتی گروه سن

  .آتی ایفاء کند یهادر سالبوشهر 

 اقتصادی استان بوشهر تیو فعال: جمعیت کار 31نمودار

 
 33و 63، 53سرشماری سال  اساسمأخذ : محاسبات مشاور بر 

 سالخوردگی جمعیتضریب  -ب

تا  1371دهد از سال نشان می 71نمودار ساله و بیشتر در استان بوشهر بر اساس  61ی سهم افراد واقع در سنین ساختار سن

عیتی ییرات جمبررسی تغ .اندی بیشتری را تجربه کردهصعود ریسروند افزایشی طی شده است که مناطق روستایی  1381 سال

به استثنای  1381بیانگر کاهش روند سهم جمعیتی نسبت به سرشماری  1331گروه سالمندی استان بوشهر در سرشماری 

پدیده  یریگلشکفعال اقتصادی و  و مناطق روستایی از نیروی کار یمهاجر فرستاز  متأثراین شرایط  .مناطق روستایی است 

ر ی به تفکیک شهری و روستایی دساختار سننتایج  .طق روستایی( است مهاجرت ) منا مبدأسالمندی جمعیت در مناطق 

 .است  شدهارائه 36جدول های عمده سنی در گروه
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  : جمعیت سالخورده استان بوشهر31نمودار 

 
 33و 63، 53سرشماری سال  اساسمأخذ : محاسبات مشاور بر 

 عمده سنی هایگروه بر حسبهای استان رسی توزیع سنی و ترکیب جنسی جمعیت شهرستانبر -2

 شهرستان بوشهر -

در استان بوشهر، 1334سیاسی  ماتیو تقس 1331 در سالشهرستان بوشهر بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران 

یزان دارای باالترین مهرستان کنگان مشترکا به همراه ش شهرستاناین  .رتبه اول جمعیت را به خود اختصاص داده است

 83.1)مهاجرپذیری باالی شهر بوشهراز  متأثرشهرستان بوشهر بیشتر  در خصوص هستند کهدرصد  31.3شهرنشینی یعنی 

ه طوری کهمان.ستاستان ا در سطحی اقتصادی و اجتماعی هاو جاذبهبه دالیل مرکزیت سیاسی واداری  (17جدول -درصد

میان نقاط شهری و روستایی شهرستان بوشهر توزیع  دیآیبرم 72،  34و نمودار شماره  در جدول شدهانجاماز نتایج محاسبات 

  .شودجمعیت در سه گروه عمده سنی اختالف مشاهده می

 .عیتی شهرستان بوشهر است الگوی جم رییتغنشان از  31تا  71سرشماری  در سهسهم جمعیتی شهرستان بوشهر  یسهیمقا

درصد بوده که در  38.7برابر با  1371سال در سرشماری  11، جمعیت زیر  37بر اساس نتایج محاسبات جدول شماره 

درصد بیشتر  1.1به مقدار  1381البته سهم این گروه جمعیتی در سال  . ابدییمدرصد کاهش  24.1به  1331سرشماری سال 

ی دهندهنشاندرصد بیشتر از مناطق شهری است که  6.2سال مناطق روستایی  11نسبی جمعیت زیر  سهم .بوده است 31از سال 

سرشماری بیانگر کاهش  در سهسال  11مقایسه گروه سنی زیر .باروری باالتر نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری است

جمعیت  یاهشروند کالبته  .ین شهرستان است کنترل موالید در ا یهااستیساز  متأثرجمعیت این گروه سنی که  توجهقابل

 .شهری  است از مناطقروستایی بیشتر  در مناطقاین گروه 
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 .است  افتهیشیافزا 1331 در سالدرصد  72.1به  1371در سال  18.6فعالیت اقتصادی از  کار وتعداد جمعیت در سن  

 .اندردهکین گروه جمعیتی طی سه سرشماری تجربه مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی از روند افزایشی بیشتری در ا

 سال بیانگر 61ی گروه سنی باالی همچنین مقایسه

شهرستان بوشهر  یو شهرسال میان مناطق روستایی  61جمعیت گروه سنی باالی  یسهیمقا.افزایش سهم جمعیتی آن است 

اطق گروه سنی  روند افزایشی باالتری نسبت به مناین  در سهمشهرستان روند افزایشی است که مناطق روستایی  همانند کل

  .شهری داشته است

 افتهیکاهشنفر  118.2زن به  111 در برابرنفر مرد  113.6مدت سه سرشماری از  بوشهر درشاخص نسبت جنسی شهرستان 

ری نسبت الت، مناطق شهری نسبت جنسی بادهدیمنشان  ییو روستاشاخص نسبت جنسی در مناطق شهری  یسهیمقا .است 

کسب اشتغال  مهاجر به منظور مردان شتریبدرواقع این افزایش ناشی از مهاجرپذیری  .اندکرده هستند تجربهبه مناطق روستایی 

شاخص  کهنیانکته دیگر  .نسبت به زنان مهاجراست 1371تحصیل نسبت به زنان در مناطق شهری به ویژه در سرشماری  ایو 

ناطق این م یمهاجر فرستکه بیانگر کاهش روند  افتهیشیافزا 1371نسبت به سرشماری  1381 نسبت جنسی در سرشماری سال

مقدار این  کهنیاجالب  .رسندیمنفر  118.2به  1331در سرشماری  رونیازا.مهاجران به موطن اصلی خود است  و بازگشت

ر مهاجرپذیری شهرستان بوشه دیمؤد توانیمکه  شودیمیکسان  ییو روستاشهری  در مناطق 1331شاخص در سرشماری سال 

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه اداری باشد) -به دلیل مرکزیت سیاسی 

تا  1331جنسی شهرستان بوشهر استان بوشهر سال  های عمده سنی و نسبتگروه  بر حسب: توزیع جمعیت 33جدول 

1331 

 سال
 نسبت جنسی روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 64- 11 14- 1 رساله و بیشت 61 64 - 11 14 - 1 رساله و بیشت 61 64- 11 14- 1

1371 38.7 18.6 2.8 37.1 61.1 2.1 43.7 12.6 3.8 113.6 111.3 114.1 

1381 24.4 72.7 2.3 24.1 73.3 2.8 27.4 68.8 3.8 112.1 112.8 111.7 

1331 24.1 72.1 3 24.4 74.1 1.1 27.3 63.1 3.6 118.2 118.2 118.2 

 1553-33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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 1331تا 1331 سال های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان بوشهرگروه بر حسب: توزیع درصدی جمعیت 32نمودار 

 
 1533و1563،  1553مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان دشتستان -

سرشماری سال  در نفر جمعیت، دومین شهرستان از نظر تعداد جمعیت در استان بوشهر 223421شهرستان دشتستان با 

ی سهم مقایسه .(17جدول )درصد است 66.8این شهرستان دارای ضریب شهرنشینی  .است 1334سیاسی  ماتیسو تق1331

ه گروه عمده در سهم جمعیتی س رییاز تغجمعیتی مناطق شهری و روستایی شهرستان دشتستان در سه سرشماری گذشته نشان 

درصد  21.3به  1371 در سالدرصد  43.2سال از  11گرفته سهم افراد واقع در زیر  مطابق نتایج محاسبات صورت .سنی است 

 در مناطق.بوده است  ترمحسوس 1381سال در سرشماری  11روند کاهش گروه زیر .رسیده است  1331در سرشماری 

تر باروری این مناطق شروستایی این کاهش شتاب بیشتری نسبت به مناطق روستایی بوده است که این امر بیانگر کاهش بی

 است

است  گرفتهکلشدشتستان  در شهرستاناقتصادی روند افزایشی در سهم جمعیتی این گروه  تیو فعالسنی کار  در گروه

در  .سهم مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر است 1331بوده است که در سال  1381تغییر آن در سال  ترینبیشکه 

 شدهافزودهسهم گروه سنی سالمندی شهرستان دشتستان  درصد به 1.2سه سرشماری،  در مدت سال 61سنی باالی  گروه

 .روستایی اندکی بیشتر از مناطق شهری است  در مناطقاست که این افزایش 

این شاخص .سه سرشماری افزایش بسیار اندکی داشته است  در طولاز نظر توزیع جنسی جمعیت شهرستان دشتستان 

ر مهاجعلت کاهش شاخص نسبت جنسی را باید در  نیترمهم.است  ییو روستاکمی میان مناطق شهری  دارای اختالف
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 18نقشه و 17نقشه )است شدهارائه، 73نمودار و  38جدول بیشتر این شهرستان نسبت به مهاجرپذیری آن دانست نتایج  یفرست

 .(13نقشه و 

تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان دشتستان استان بوشهر سال گروه  بر حسب:توزیع جمعیت 33جدول 

1331 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11- 64 1-14 رساله و بیشت 61 11- 64 1 -14 رساله و بیشت 61 11- 64 1 - 14

1371 43.2 12.7 4.2 42.3 14.1 3.7 43.3 11.1 4.6 33.3 112.8 38.1 

1381 26.4 68.6 1.1 26.1 63.4 4.4 26.8 67.1 6.1 111.3 112.8 31.8 

1331 21.3 63.3 1.4 21.3 63.3 4.8 21.3 68.2 6.1 111.1 111.3 38.3 

 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331تا 1331گروه  عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان دشتستان سال  بر حسب: توزیع جمعیت 33نمودار 

 
 1533و 1563،  1553نفوس و مسکن مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی 

 شهرستان کنگان -

 یدر سرشمارنفر جمعیت، سومین شهرستان استان بوشهر از لحاظ جمعیت  111131شهرستان کنگان با جمعیتی معادل 

درصد از جمعیت خود را در نقاط شهری جای داده است  31.3شهرستان کنگان  .است 1334سیاسی  ماتیو تقس1331سال 

   .(17جدول )در ضریب شهرنشینی استان بوشهر را دارد ی اولرتبهشترکا با شهرستان بوشهر م رونیازا.

است،  سهم جمعیتی سه گروه  شدهارائه 74،  33و نمودار شماره  در جدولبر اساس نتایج محاسبات صورت گرفته که 

ذکر است  الزم به .ن در سه سرشماری گذشته ، دارای نوساناتی است شهری و روستایی شهرستان کنگا در مناطقعمده سنی 

 هیعسلو وجم  یهاشهرستانگروه سنی به دلیل عدم امکان بازسازی جمعیت   در سهشهرستان کنگان  1371که محاسبات سال 
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ایج مطابق نت.اشدبمی هیو عسلوجم  یهاشهرستانآخرین تقسیمات یعنی بدون  بر اساس 31و 81 هایسالاست و محاسبات 

 1331درصد در سرشماری  11.1به  1371 در سالدرصد  48.4سال از  11محاسبات صورت گرفته سهم افراد واقع در زیر 

از  متأثرهمانند تغییرات کل کشور 1381سال تا سرشماری سال  11سنی زیر  در گروهکاهش سریع جمعیت  .رسیده است 

بیانگر مهاجرپذیری شدید  1331این گروه سنی در سرشماری سال  توجهقابلکاهش موالید بوده است اما  کنترل یهااستیس

این شرایط .این تحلیل است دیمؤ 1331 در سالافزایش شدید شاخص نسبت جنسی  مرد کهشهرستان به ویژه مهاجران  نیدر ا

 .است ترمحسوسشهری نسبت به مناطق روستایی  در مناطق

و نفت  وزهدر حفراوانی که  یهایگذارهیسرمافعالیت اقتصادی با توجه به  و روه کارگجمعیت در  توجهقابلافزایش   

 دور از 1381بعد از  هایسال در فاصلهپارس جنوبی  یهاپروژهاجرایی شدن  نیو همچناین شهرستان صورت گرفته  در گاز

 48.1اقتصادی از  تیو فعاللقوه برای کار سهم نیروی با 31مطابق محاسبات صورت گرفته در جدول شماره.انتظار نبوده است 

شتر شهری بی در مناطقتغییرات شدید این گروه سنی .است  افتهیشیافزا 1331 در سالدرصد  82.1به  1371درصد در سال 

  یهاتیو فعالکسب اشتغال  باهدفعلت آن را در مهاجرپذیری به ویژه مهاجران مرد   نیترمهماز مناطق روستایی است که 

 .است گرفتهشکل با آنتصادی مرتبط اق

ن مهاجرپذیری شدید این شهرستان به ویژه مهاجرا یو رتبهشاخص نسبت جنسی شهرستان کنگان با توجه به جایگاه 

ن است آ استانداردشدهطبیعی و  یهادوراز اندازهبهاین شاخص که  توجهقابلدرواقع افزایش  .است  لیتحلقابلمرد  واردشده

درصد از جمعیت ساکن شهرستان  61همچنین  .این شهرستان به ویژه مناطق شهری آن است یریبر مهاجرپذست ا یدیتأک، 

ه نقش)که نقش مهمی در افزایش شاخص نسبت جنسی دارد باشندیممرد  یخانوار گروهاز نوع  1331کنگان در سرشماری 

 .(13نقشه و  18نقشه و   17

تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان کنگان استان بوشهر سال گروه  بر حسب: توزیع جمعیت 33جدول 

1331 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11 - 64 1 - 14 رساله و بیشت 61 11 - 64  1 - 14 رساله و بیشت 61 11 - 64 1 - 14

1371 48.4 48.1 3.2 46.8 11.1 2.7 48.8 47.8 3.3 111.4 111.1 111.6 

1381 31.1 66.1 3.1 31.2 66.7 3.1 32.3 64.3 2.2 111.3 114.3 113.1 

1331 11.1 82.1 2 14.6 83.4 2 23.6 74.3 2.1 281.4 233.4 131.2 

 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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  1331تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان کنگان سال گروه بر حسب: توزیع جمعیت 33نمودار 

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 گناوه شهرستان -

بوشهر چهارم استان  یدر رتبه،1334سیاسی  ماتیو تقس 1331سال  یدر سرشمارشهرستان گناوه از نظر تعداد جمعیت 

جدول )های شهری جای داده استکانون درصد از جمعیت خود را در 77، تینفر جمع 31473این شهرستان با  .ی داردجا

 درصد بوده 41.1برابر با  1371در سرشماری سال   11، جمعیت گروه سنی زیر 111نمودار و  71جدول مطابق نتایج  .(17

در سال  11سهم درصدی گروه زیر .ابدییمدرصد کاهش  26.3مقدار خود یعنی  نیبه کمتر 1331سال  یدر سرشمارکه 

مناطق روستایی باالتر از مناطق شهری  1331شهری باالتر از مناطق روستایی است که در سرشماری سال  طقدر منا 1371 سال

 .های روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر استدرواقع سطح و الگوی باروری سکونتگاه .است

اقتصادی افزوده  تیعالو فدرصد به سهم گروه جمعیتی کار  14.4سه سرشماری، در مدتسال  64تا  11در گروه سنی  

 .داشته است رییتغ بیشتر درصد 3.3،  1371- 31 هایسال یدر طمناطق شهری شهرستان گناوه نسبت به مناطق روستایی  .شد

اد واقع در سنین سهم افر .شهری نسبت به مناطق روستایی جستجو کرد مناطق شتریبعلت آن را باید در مهاجرپذیری  نیترمهم

 افتهیرییتغدرصد  4.8به 1331درصدی داشته که در سرشماری سال  1.3افزایش  1381تا  1371ن از سال سالخوردگی شهرستا

 .این روند در مناطق روستایی نیز تکرار شده است.است 

درواقع .نفر افزایش داشته است  4 یاندازهبهسه سرشماری گذشته  در مدتشاخص نسبت جنسی جمعیت شهرستان گناوه 

شهری با  ناطقو مبیشتر  یمهاجر فرستمناطق روستایی با پدیده  است کهبوده  یاگونهبهشهرستان  نیا درتوزیع جمعیت 

رشماری س در سهشاخص نسبت جنسی این است که  در خصوص توجهقابلنکته  .مهاجرپذیری باالتری روبرو بوده است
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی حوالت جمع ) ت یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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ه است نسبت جنسی در این شهرستان شکل نگرفت تظارانو قابلافزایش مقدار این شاخص ، مقدار استاندارد  رغمیعلگذشته ، 

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه )از پدیده مهاجرت است متأثرجمعیتی  توازنکه بیانگر عدم 

 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان گناوه استان بوشهر سال گروه  ببر حس: توزیع جمعیت 111جدول 

 1331تا

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11 - 64 1 - 14 رساله و بیشت 61 11 - 64 1- 14 رساله و بیشت 61 11 -64 1 - 14

1371 41.1 14.1 4.1 42.4 14.2 3.4 38.3 11.1 1.6 37.8 38.1 31.4 

1381 26.7 68.3 4.3 26.8 68.8 4.4 26.1 66.6 6.3 111.1 112.4 36.6 

1331 26.3 68.3 4.8 26.1 63.1 4.4 26.8 66.3 6.3 112.1 113.1 33.1 

 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331تا 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان گناوه سال گروه بر حسب: توزیع جمعیت 31نمودار 

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان دشتی - 

بوشهر تان پنجم اس یدر رتبه، 1334سیاسی  ماتیو تقس 1331سال  یدر سرشمارشهرستان دشتی از نظر تعداد جمعیت 

جدول )های شهری جای داده استکانون درصد از جمعیت خود را در  66.2، تینفر جمع 77131این شهرستان با  .ی داردجا

 درصد بوده 44.1برابر با  1371در سرشماری سال  11، جمعیت گروه سنی زیر  111نمودار و  76جدول مطابق نتایج  .(17

در سال  11سهم درصدی گروه زیر .ابدییمدرصد کاهش  21.1مقدار خود یعنی  نیبه کمتر 1331سال  یدر سرشمارکه 

درواقع   .شودیمنیز این شرایط دیده   1331شهری باالتر از مناطق روستایی است که در سرشماری سال  در مناطق 1371 سال

 .است بوده شتریباین مناطق نسبت به مناطق روستایی  شتریب های شهری به دلیل مهاجرپذیرح و الگوی باروری سکونتگاهسط
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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اقتصادی افزوده  تیو فعالدرصد به سهم گروه جمعیتی کار  18.4سه سرشماری، در مدتسال  64تا  11در گروه سنی 

 .داشته است تغییر بیشتر درصد 1.6،  1371- 31 هایسال یدر ط مناطق شهری شهرستان دشتی نسبت به مناطق روستایی .شد

در سنین  راد واقعافسهم  .شهری نسبت به مناطق روستایی جستجو کرد مناطق شتریبعلت آن را باید در مهاجرپذیری  نیترمهم

 1.2در مناطق روستایی)  این روند.است  افتهیرییتغدرصد  1.6 یاندازهبه 1331تا سال  1371سالخوردگی شهرستان از سال 

 .نفر ( بیشتر از مناطق شهری بوده است

رشماری درواقع از س .سه سرشماری گذشته متفاوت بوده است  در مدتشاخص نسبت جنسی جمعیت شهرستان دشتی 

 نفر مرد  38.3است که در سرشماری بعدی  به  شدهافزودهنفر به مقدار این شاخص  2.3 یاندازهبه 1381تا سال  1371سال 

با پدیده  مناطق روستایی است کهبوده  ایگونهبهشهرستان  نیدر ادرواقع توزیع جمعیت .یابد نفر زن کاهش می111 در برابر

اخص نسبت ش در خصوص توجهقابلنکته  .شهری با مهاجرپذیری باالتری روبرو بوده است و مناطقبیشتر  یمهاجر فرست

ه است نسبت جنسی در این شهرستان شکل نگرفت انتظارو قابل مقدار استانداردته سرشماری گذش در سهجنسی این است که 

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه )از پدیده مهاجرت است متأثرجمعیتی  توازنکه بیانگر عدم 

تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان دشتی استان بوشهر سال گروه  بر حسب: توزیع جمعیت 111جدول 

1331 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11 - 64 1 - 14 رساله و بیشت 61 11 - 64 1 - 14 رساله و بیشت 61 11 - 64 1 -14

1371 44.1 11.1 1.1 44.6 11.4 4.1 43.4 11.6 6.1 37.8 111.7 34.1 

1381 26.1 68.1 1.1 26.3 68.7 4.4 26.1 67.1 6.3 111.1 112.6 36.8 

1331 21.1 63.4 1.6 21.1 63.3 4.1 24.3 68.1 7.2 38.3 33.7 37.1 

 1553 - 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1331تا 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان دشتی سال گروه بر حسب:توزیع جمعیت 33ار نمود

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان تنگستان -

این شهرستان  .ی داردبوشهر جای ششم استان در رتبه 1331سال  یدر سرشمارشهرستان تنگستان از نظر تعداد جمعیت 

جدول مطابق نتایج  .(17جدول )های شهری جای داده استکانون درصد از جمعیت خود را در 23.3، تینفر جمع 71282با 

 1331سال  یدر سرشمارکه  درصد بوده 42.7برابر با  1371در سرشماری سال   11ر ، جمعیت گروه سنی زی112نمودار و 77

نترل ک یهااستیساین کاهش را باید در  یریگشکلعلت  نیترمهم .ابدییمدرصد کاهش  26.1مقدار خود یعنی  نیبه کمتر

 در سالسال  11م درصدی گروه زیر سه .شهرستان دانست  نیدر ا هااستیسموفقیت اجرای این  زانیو م 71موالید در دهه 

با  که شتراستیبمناطق روستایی اندکی   1331شهری و مناطق روستایی برابر است که در سرشماری سال  در مناطق 1371

 .است انتظارقابل یتا حدودبه تفاوت الگوی باروری این مناطق با مناطق شهری  توجه

اقتصادی افزوده  تیو فعالدرصد به سهم گروه جمعیتی کار  16.1سه سرشماری، در مدتسال  64تا  11در گروه سنی 

داشته  تغییر بیشتر درصد 1.7برابر با  1371- 31 هایسال یدر طمناطق شهری شهرستان تنگستان نسبت به مناطق روستایی  .شد

هم افراد واقع س .کردشهری نسبت به مناطق روستایی جستجو  مناطق شتریبعلت آن را باید در مهاجرپذیری  نیترمهم .است

سال  یدر سرشماردرصد افزایش داشته است که  1.4 یاندازهبه 1381تا سال  1371در سنین سالخوردگی شهرستان از سال 

 .است تکرار شدهاین روند در مناطق شهری .کاسته شده است از آناندکی  1331
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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ع از سرشماری درواق .متفاوت بوده است سه سرشماری گذشته  در مدتشاخص نسبت جنسی جمعیت شهرستان تنگستان 

نفر زن افزایش 111 در برابر نفر مرد117.1هیچ تغییری شکل نگرفته است اما در سرشماری بعدی  به  1381تا سال  1371سال 

 سال در یشترب یمهاجر فرستمناطق شهری با پدیده  است کهبوده  یاگونهبهشهرستان  نیدر ادرواقع توزیع جمعیت .یابد می

همین امر موجب  .شهری با مهاجرپذیری باالتری روبرو بوده است در مناطق 1381سال  یدر سرشمار روبرو بوده و1371

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه )این شهرستان شده است در نفر 111شاخص نسبت جنسی باالتر از  یریگشکل

تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان تنگستان استان بوشهر سال گروه  بر حسب: توزیع جمعیت 112جدول 

1331 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  راله و بیشتس 61 64-11 14-1 رساله و بیشت 61 64-11 14-1 رساله و بیشت 61 11-64 1-14

1371 42.7 12.7 4.6 42.7 13.1 4.3 42.7 12.6 1.2 111.4 38.8 111.3 

1381 26.4 68.6 1.1 26.8 68.8 4.4 26.3 68.1 1.2 111.4 112.1 111.1 

1331 .26.1 63.2 4.8 21.8 71 4.2 26.1 68.3 1.1 117.1 117.1 112.2 

 1553- 33رشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس س

 1331تا 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان تنگستان سال گروه بر حسب:توزیع جمعیت 33نمودار 

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان عسلویه -

 شدیمبخش جمعیتی  شهرستان کنگان محسوب  از دوبه عنوان یکی  1331ان سرشماری سال تا زم که هیعسلوشهرستان 

ه جمع عنوان یک شهرستان مستقل ب و بهاز شهرستان کنگان منفک  سیدالتأسیجدبه عنوان شهرستان  31، بعد از سرشماری 

د بعد از بازسازی جمعیتی با سایر سهم جمعیتی این شهرستان جدی رونیازا .استان بوشهر افزوده گردید یهاشهرستان
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ان بوشهر در است یهاشهرستان انیدر ماساس شهرستان عسلویه  نیبر ا . قرار گرفتاستان بوشهر مورد مقایسه  یهاشهرستان

های شهری جای داده کانون درصد از جمعیت خود را در 23.6، تینفر جمع 61184این شهرستان با  .ی داردجاهفتم  یرتبه

برابر  1381در سرشماری سال   11، جمعیت گروه سنی زیر  78،  113مطابق نتایج جدول و نمودار شماره  .(17جدول )است

مناطق شهری  .ابدییمدرصد افزایش  13.3مقدار خود یعنی  نیبه کمتر 1331سال  یدر سرشمارکه  درصد بوده 16.3با 

 از تفاوت الگوی باروری مهاجران واردشده با ساکنان بومی متأثراین امر  .ی سهم باالتری استنسبت به مناطق روستایی دارا

 .این مناطق است

و ان بوشهر است یهاشهرستانبا سایر  سهیدر مقاسال شهرستان عسلویه دارای یک وضعیت استثنایی  64تا  11گروه سنی 

شهرستان و  نیدر اابع عظیمی گازی پارس جنوبی با توجه به وجود من.نسبت به سایر مناطق کشوراست  یحت

، هاروژهپاجرایی شدن بخشی از این  نیو همچنصورت گرفته است  و گازوسیعی که در صنعت نفت  یهایگذارهیسرما

ای از  توجهقابل سهم رونیازا .است  انتظار بودهو قابلکار به این شهرستان امری طبیعی  واردشدهمهاجران  ورودافزایش 

سال واقع  64تا  11سنی  در گروهسنی بزرگ دیگر این شهرستان ،  دو گروهجمعیت شهرستان عسلویه نسبت به 

درصد جمعیت شهرستان عسلویه در این گروه  82، دهدیمنشان  1381سال  یدر سرشمارمحاسبات صورت گرفته .شدند

تان عسلویه اقتصادی شهرس تیو فعالگروه سنی کار  واقع در ییو روستامطالعه مقایسه جمعیت مناطق شهری .سنی واقع شدند 

علت سهم باالتر مناطق روستایی  نیترمهم.درصد بیشتر است  11.4، سهم مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری دهدیمنشان 

اد واقع در سهم افر 1331سال  یدر سرشمار.با مناطق شهری است سهیدر مقااین مناطق  تر درارزان، امکان دستیابی به مسکن 

درصدی شکل  8.8شهری برخالف سرشماری قبلی افزایش  در مناطقکه  ابدییم در کاهش 3.2 یاندازهبهاین گروه سنی  

 .گیردمی

مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی با توجه به  در بسیار کم و 31و 81سال در سرشماری  61سهم افراد باالی 

   .استخاص این شهرستان بیشتر  یهایژگیو

 نیترمهم.زن بوده است  111 در برابر نفر مرد 323برابر با 1381 یدر سرشمارعسلویه  در شهرستانشاخص نسبت جنسی 

ه ای از جمعیت شهرستان ک توجهقابلدر ورود مهاجرت مهاجران مرد و سهم  توانمیاین پدیده جمعیتی را  یریگشکلدلیل 

تحت  دتشبهشاخص نسبت جنسی را  رونیازا .، دانست  کنندیمرستان زندگی مرد در این شه به شکل خانوارهای گروهی

ت به مناطق نسب ترارزانمسکن  یهیته و امکاناین شاخص در مناطق روستایی به دلیل دسترسی  .داده است خود قرار ریتأث

روستایی مقدار  در مناطق کاسته شده است ولی یتا حداین شاخص  از مقدار 1331سال  یدر سرشمار .شهری باالتر است

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه )نان باالتر از مناطق شهری استچ آن هم
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تا  1331ان عسلویه استان بوشهر سال های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستگروه  بر حسبجمعیت  عیتوز: 113جدول 

1331 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11- 64 1 - 14 رساله و بیشت 61 11 - 64 1 -14 رساله و بیشت 61 11- 64 1 -14

1371  - -  -   - - -   - -  -  -  -  -  

1381 16.3 82.1 1.7 24.6 73.3 2.1 13.7 84.7 1.6 323.1 183.1 412.4 

1331 13.3 78.8 1.8 11.7 82.1 2.2 16.3 81.3 1.8 231.7 141.3 283.2 

 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1331تا 1331عسلویه سال  های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستانگروه بر حسب:توزیع جمعیت 33نمودار 

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان دیر -

این شهرستان با  .ی داردبوشهر جاهشتم استان  یدر رتبه 1331سال  یدر سرشمارشهرستان دیر از نظر تعداد جمعیت 

جدول مطابق نتایج  .(17جدول )های شهری جای داده استنونکا درصد از جمعیت خود را در 78.1، تینفر جمع 12123

سال  یدر سرشمارکه  درصد بوده 46.2برابر با  1371در سرشماری سال   11، جمعیت گروه سنی زیر  114نمودار و 73

 یهااستیساین کاهش را باید در  یریگشکلعلت  نیترمهم .ابدییمدرصد کاهش  26.3ود یعنی مقدار خ نیبه کمتر 1331

سال  11سهم درصدی گروه زیر  .شهرستان دانست  نیدر ا هااستیسموفقیت اجرای این  زانیو م 71کنترل موالید در دهه 

  1331است که در سرشماری سال  رفتهگدرصد شکل 1.3شهری و مناطق روستایی با اختالف  در مناطق 1371 در سال

به تفاوت الگوی باروری  با توجهکه  رسدیمدرصد  1.3اختالف این گروه سنی مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی به 

 .است گرفتهشکلبا مناطق روستایی  سهیدر مقابه مناطق شهری  واردشدهمهاجران 
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اقتصادی افزوده  تیو فعالدرصد به سهم گروه جمعیتی کار  13.6سه سرشماری، در مدتسال  64تا  11در گروه سنی 

 .داشته است تغییر بیشتر درصد 1.6نسبت به مناطق روستایی    1371- 31 هایسال یدر طمناطق شهری شهرستان دیر  .شد

د واقع در سنین اسهم افر .شهری نسبت به مناطق روستایی جستجو کرد مناطق شتریبعلت آن را باید در مهاجرپذیری  نیترمهم

نیز  1331سال  یدر سرشماردرصد افزایش داشته است که  1.2 یاندازهبه 1381تا سال  1371سالخوردگی شهرستان از سال 

 .است تکرار شدهاین روند در مناطق شهری برخالف مناطق روستایی .شودیم مقدار تکراراین 

ع از سرشماری درواق .ری گذشته متفاوت بوده است سه سرشما در مدتشاخص نسبت جنسی جمعیت شهرستان تنگستان 

نفر زن افزایش 111 در برابر نفر مرد117.1هیچ تغییری شکل نگرفته است اما در سرشماری بعدی  به  1381تا سال  1371سال 

سال  در تریشب یمهاجر فرستمناطق شهری با پدیده  است کهبوده  ایگونهبهشهرستان  نیدر ادرواقع توزیع جمعیت .یابد می

همین امر موجب  .شهری با مهاجرپذیری باالتری روبرو بوده است در مناطق 1381سرشماری سال  در روبرو بوده و1371

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه )این شهرستان شده است در نفر 111شاخص نسبت جنسی باالتر از  یریگشکل

 1331تا 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان دیر استان بوشهر سال گروه  بر حسب: توزیع جمعیت 113جدول 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11-64 1-14 رساله و بیشت 61 11-64 1-14 رساله و بیشت 61 64-11 14-1

1371 46.2 11.1 3.7 46.3 11.3 3.4 46.2 11.1 3.8 111.1 112.8 38.4 

1381 27.7 68.4 3.3 27.6 68.8 3.6 27.8 67.8 4.4 112.4 114.4 33.6 

1331 26.3 63.7 3.3 26.7 63.6 3.6 21.4 63.3 4.7 111.1 111.3 111.1 

 1553- 33اس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ : محاسبات مشاور بر اس

 1331تا 1331 سال ریدهای عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان گروه بر حسب: توزیع جمعیت 33نمودار 

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

0

20

40

60

80

100

120

0
-1

4

1
5

-6
4 65

تر
ش

و بی
له 

سا 0
-1

4

1
5

-6
4 65

تر
ش

و بی
له 

سا 0
-1

4

1
5

-6
4 65

تر
ش

و بی
له 

سا

ل 
ک

ری
شه

یی
ستا

رو

کل شهری روستایی نفر-نسبت جنسی 
1375 1385 1390



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 117 

 شهرستان جم -

این شهرستان با  .ی داردبوشهر جانهم استان  یدر رتبه 1331سال  یدر سرشمارعیت شهرستان جم از نظر تعداد جم

جدول مطابق نتایج  .(17جدول )های شهری جای داده استکانون درصد از جمعیت خود را در 41.7، تینفر جمع 11446

سال  یدر سرشمارکه  درصد بوده 23.3برابر با  1381در سرشماری سال   11، جمعیت گروه سنی زیر  111دار نموو 81

 یهااستیساین کاهش را باید در  یریگشکلعلت  نیترمهم .ابدییمدرصد کاهش  28.4مقدار خود یعنی  نیبه کمتر 1331

سال  11سهم درصدی گروه زیر  .شهرستان دانست  نیدر ا هااستیسموفقیت اجرای این  زانیو م 71کنترل موالید در دهه 

  1331است که در سرشماری سال  گرفتهدرصد شکل 1.2شهری و مناطق روستایی با اختالف  در مناطق 1381 در سال

اروری به تفاوت الگوی ب با توجهکه  رسدیمدرصد  1.3اختالف این گروه سنی مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی به 

 .است گرفتهشکلبا مناطق روستایی  سهیدر مقابه مناطق شهری  واردشدهمهاجران 

 .اقتصادی افزوده شد تیو فعالدرصد به سهم گروه جمعیتی کار  1.8،یدو سرشمار در مدتسال  64تا  11در گروه سنی 

 نیترمهم .داشته است رییتغ شتریب صددر 1.4نسبت به مناطق روستایی    1381- 31 هایسال یدر ط مناطق شهری شهرستان جم

نین سهم افراد واقع در س .شهری نسبت به مناطق روستایی جستجو کرد مناطق شتریبعلت آن را باید در مهاجرپذیری 

این روند در مناطق شهری .درصد کاهش داشته است  1.2 یاندازهبه 1331تا سال  1381سالخوردگی شهرستان از سال 

 .است تکرار شدهروستایی  در مناطقه اما کاهش محسوسی نداشت

 درواقع از سرشماری .دو سرشماری گذشته متفاوت بوده است  در مدتشاخص نسبت جنسی جمعیت شهرستان جم 

در درواقع توزیع جمعیت  .است افتهیکاهشنفر  113.2نفر زن به 111 در برابر نفر مرد111.3از  به  1331تا سال  1381سال 

 81 یهار سالدمناطق شهری با پدیده مهاجرپذیری بیشتری نسبت به مناطق روستایی  است کهبوده  یاگونهبهشهرستان  نیا

شده  81 در سالاین شهرستان  در نفر 111شاخص نسبت جنسی باالتر از  یریگشکلهمین امر موجب  .روبرو بوده است 31و

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه )است

 1331تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان جم استان بوشهر سال گروه  بر حسب: توزیع جمعیت 111جدول 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11-64 1-14 رساله و بیشت 61 11-64 1-14 رساله و بیشت 61 64-11 14-1

1371 - - -  -  - -  -  -  -   -  -  

1381 23.3 66.3 3.2 23.1 68.6 2.3 31.3 66.1 3.6 111.3 111.3 111.1 

1331 28.4 68.6 3.1 27.3 63.3 2.2 28.8 67.6 3.6 113.2 118.6 33.6 

 1553- 33سرشماری عمومی نفوس و مسکن مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس 
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 1331تا 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان جم سال گروه بر حسب: توزیع جمعیت 31نمودار 

 
 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 شهرستان دیلم -

این شهرستان با  .ی داردبوشهر جادهم استان  یدر رتبه 1331سال  یدر سرشمارمعیت شهرستان دیلم از نظر تعداد ج

جدول مطابق نتایج  .(17جدول )های شهری جای داده استکانون درصد از جمعیت خود را در 78.8، تینفر جمع 31171

سال  یدر سرشمارکه  درصد بوده 41.3برابر با  1371در سرشماری سال   11، جمعیت گروه سنی زیر 116جدول و  81

 یهااستیساین کاهش را باید در  یریگشکلعلت  نیترمهم .ابدییمدرصد کاهش  21.1مقدار خود یعنی  نیبه کمتر 1331

درواقع شهرستان دیلم همانند سایر شهرستان های استان .رستان دانست شهدر  هااستیساجرای این و  71کنترل موالید در دهه 

در  1371 در سالسال  11سهم درصدی گروه زیر  سال کاهش یافته است . 11بوشهر ضریب جوانی جمعیت آن در مدت 

این سهم درصدی    1331است که در سرشماری سال  گرفتهدرصد شکل 1.7شهری و مناطق روستایی با اختالف  مناطق

  .شودگروه سنی از جمعیت مناطق شهری و مناطق روستایی مشابه می

اقتصادی افزوده  تیو فعالدرصد به سهم گروه جمعیتی کار  14.1سه سرشماری، در مدتسال  64تا  11در گروه سنی 

 .است داشته رییتغ بیشتر درصد 1.6نسبت به مناطق روستایی    1371- 31 هایسال یدر ط لممناطق شهری شهرستان دی .شد

اد واقع در سنین سهم افر .شهری نسبت به مناطق روستایی جستجو کرد مناطق شتریبعلت آن را باید در مهاجرپذیری  نیترمهم

 1331سال  یدر سرشماردرصد افزایش داشته است که  1.2 یاندازهبه 1381تا سال  1371سالخوردگی شهرستان از سال 

 .د در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی استدرص 2.1اختالف به  نیمقدار ا
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 شدهافزودهیک نفر  یاندازهبه 1331تا سرشماری سال  1371سهم افراد واقع در سنین سالخوردگی شهرستان دیلم از سال 

 .این روند در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.است

درواقع از  .ی گذشته با نوساناتی روبرو بوده است سه سرشمار در مدتشاخص نسبت جنسی جمعیت شهرستان دیلم 

است اما در  گرفتهشکلافزایش  نفر زن111 در برابرنفر مرد  7.3شهرستان ،   نیدر ا 1381تا سال  1371سرشماری سال 

 1331سال  یدر سرشمار تاًینها.یابد نفر زن افزایش می111 در برابر نفر مرد 116.2سرشماری بعدی تعداد این شاخص به 

نفر زن، در این 111 در مقابلمردان شهرستان دیلم  از نفر 1.4درواقع .یابدمی نفر کاهش 114.8شاخص نسبت جنسی به 

توزیع جمعیت میان مردان وزنان شهرستان دیلم نشان از مهاجرپذیری مناطق شهری و  یسهیمقا.شهرستان کم شده است 

 .(13نقشه و  18نقشه و  17نقشه ) بوده است 1331تا  1371سرشماری در سهمناطق روستایی  یمهاجر فرست

تا  1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان دیلم استان بوشهر سال گروه  بر حسب: توزیع جمعیت 113جدول 

1331 

 سال
 نفر -نسبت جنسی  روستایی شهری کل

 روستایی شهری کل  رساله و بیشت 61 11-64 1-14 رساله و بیشت 61 11-64 1-14 رساله و بیشت 61 64-11 14-1

1371 41.3 14.6 4.4 41.1 11.3 3.7 41.7 13.4 1.3 38.3 112.4 32.1 

1381 21.7 63.2 1.1 21.3 63.6 4.6 21.1 68.2 6.8 116.2 113.2 37.6 

1331 21.1 63.1 1.4 21.1 63.6 4.3 21.1 67.1 7.4 114.8 117.7 34.8 

 1553- 33مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 

 1331تا 1331های عمده سنی و نسبت جنسی شهرستان جم سال گروه بر حسب: توزیع جمعیت 31نمودار 

 
 1553- 33محاسبات مشاور بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  مأخذ :

  

0

20

40

60

80

100

120

0
-1

4

1
5

-6
4 65

تر
ش

و بی
له 

سا 0
-1

4

1
5

-6
4 65

تر
ش

و بی
له 

سا 0
-1

4

1
5

-6
4 65

تر
ش

و بی
له 

سا

ل 
ک

ری
شه

یی
ستا

رو

کل شهری روستایی نفر-نسبت جنسی 

1375 1385 1390









تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 163 

ک مهاجرت به تفکی و ریوممرگروند تحوالت جمعیت استان بوشهر ناشی از باروری،  -1-2-2-1-2-2

 شهرستان

 های استان بوشهر باروری شهرستان -1-2-2-1-2-2-1

- یهاورهدهای استان بوشهر در میزان باروری کل در میان شهرستان یو بررسدر این قسمت از گزارش به مطالعه 

وش برآورد میزان باروری ر میرمستقیغبه شاخص باروری کل از روش  یابیدستای بر .شودپرداخته می 1331و 1371،1381

ایشان برای  همکارانو و توسط عباسی  رانیآمار ا( که در پژوهشکده OWN CHILDEREN METHODفرزندان خود)

روش فرزندان  .است شدهاستفادهاست ،  1331تا  1371 هایسالماری سرش یهادادهکشور با استفاده از  یهااستانتمامی 

، اشدبموالید دارای اشکاالتی  ثبتی که داده های درمواردیکه است کل یکی از روش های غیر مستقیم برآورد باروری خود

ساله را درهرخانوار  1 - 14این روش با استفاده از تکنیک بازماندگی معکوس ابتداءفرزندان در.مورد اسفاده قرارمی گیرد

تعداد سپس با استفاده ازروش بازماندگی معکوس ،  .شوندمی داده سال همان خانوارها پیوند  11 - 64شناسایی وبه زنان 

با تقسیم موالید هرسال بر زنان .  کنندپیش بینی می را قبل از سرشماری سال  11ساله  11 - 64و زنان ساله  1 - 14فرزندان 

در  شدهانجامبر اساس نتایج محاسبات .  آیدکل بدست می باروریشاخص ، سال همان  64تا  11های سنی  واقع درگروه

نشان از روند کاهشی باروری  1381تا  1371 یدر سرشماری تغییرات این شاخص های استان بوشهر، گسترهمیان شهرستان

استان بوشهر روند افزایشی در  یهاشهرستاندر بقیه  و جمکنگان  یهاشهرستانبه غیر از  1331در سرشماری  .بوده است

 توجهقابلنکته  .را تجربه داشته است  1381البته شهرستان بوشهر روند ثابتی همانند سال  . شودیمشاخص باروری کل مشاهده 

 است کهبوده باالتر از سطح جانشینی  هاآنمقدار باروری کل  1371استان بوشهر در سال  یهاشهرستانتمامی  کهنیا

در سرشماری سال  .( بوده است 2.2میانگین استان بوشهر )  باالتر ازدیر  جم ، گناوه ، تنگستان ، دشتستان و یهاشهرستان

استان باالتر  یهاشهرستان هیو بقاز سطح جانشینی بوده  ترنییپااستان بوشهر تنها شهرستان دیلم  یهاشهرستاناز میان  1381

انگین باالتر از می و جمگناوه ، دشتستان  یهاشهرستانهمچنین  .فرزند دختر به جای مادر بوده است از شاخص جانشینی 

شهرستان  1استان بوشهر تعداد یهاشهرستان انیاز م 1331در سرشماری سال .( بوده است  2.1باروری کل استان بوشهر ) 

 .از میانگین استان است  ترنییپا هاآنشهرستان باروری  3 تعداد ومیانگین باروری استان بوشهر  باالتر ازها میزان باروری آن

 استان بوشهر به خود اختصاص یهاشهرستان انیدر مشاخص باروری کل را  نیترنییپانفر  1.1همچنین شهرستان کنگان با 

 .است شدهارائه 117نمودار  و 82جدول نتایج در  .داده است 
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 1331و 1331،  1331های استان بوشهر سال : میزان باروری کل شهرستان113جدول 

 1331 1331 1331 شهرستان ردیف

 2.1 2.1 2.2 بوشهر 1

 2.3 2.1 2.3 تنگستان 2

 2.1 2.2 2.4 جم 3

 2.4 2.2 2.3 دشتستان 4

 2.3 2.1 2.2 دشتی 1

 2.2 2.1 2.3 دیر 6

 2.1 1.3 2.1 دیلم 7

 1.1 2.1 2.1 کنگان 8

 2.4 2.3 2.4 گناوه 3

 عباسی و همکاران -ایران  مرکز آمارمأخذ : پژوهشکده 

 

 1331های استان بوشهر سال :میزان باروری کل شهرستان32نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

 ریوممرگ -1-2-2-1-2-2-2

 شدهاستفاده(  E0رایج آن یعنی امید به زندگی ) از شاخصمیان شهرستان استان بوشهر  ریوممرگن دادن وضعیت برای نشا

ود زنده رطور متوسط چند سال انتظار میبه یموردبررسدهد هر فرد تازه به دنیا آمده در جمعیت این شاخص نشان می .است

از  های استان بوشهر با استفادهز گزارش به بررسی امید به زندگی شهرستاندر این بخش ا .(1376) زنجانی ، نوراللهی ، بماند
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بطورمختصر  براسروش اساس  .شود(پرداخته می cebcs (و در برنامه   MORTPAK یافزارنرمبرنامه قالب  در و روش براس

ن ندان درحال حاضر زنان واقع درسنیا استفاده از داده های مربوط به فرزندان زنده به دنیا آمده وفرزب بدین شرح است.براس

.براس با دست یابی به شاخص احتمال مرگ  می پردازدساله به محاسبه ی ضرایب وشاخص احتمال مرگ ومیر  43تا  11

 بقاء . مطابق این روش با استفاده از احتمالمی رسدجدول عمر است ، شکل گیری شاخص احتمال بقاءکه مبناء به ومیر نهایتا 

برمی آید دردوسرشماری  118جدول همانطوری که از  امید به زندگی محاسبه می شود. ،آن شاخص  ومهمترینجدول عمر، 

برتعداد سال های مورد انتظار برای زندگی افراد افزوده شده است.درواقع با بهبود سطح امکانات بهداشتی  1331و 1381

مکانات زمینه برای افزایش امید به زندگی درشهرستان های استان بوشهر شکل گرفته وپزشکی وافزایش دسترسی به این ا

  است .

ترین اوه پایینهای جم و گنباالترین امید به زندگی و شهرستان و کنگانهای دشتی دهد شهرستاننتایج محاسبات نشان می

نتایج شاخص  .اندبه خود اختصاص داده1331و 1381درسرشماری های های استان بوشهر امید به زندگی را در میان شهرستان

 .است  شدهارائه 83نمودار  و 118جدول در های استان بوشهر امید به زندگی شهرستان

 1331 و 1331 بوشهر سالاستان  یهااندر شهرست ییو روستانقاط شهری  بر حسب: امید به زندگی 113جدول 

 شهرستان
 روستایی شهری کل

1381 1331 1381 1331 1381 1331 

 63.3 63.1 71.8 71.8 71.2 63.3 بوشهر

 68.8 68.1 72.8 71.3 71.1 63.6 تنگستان

 63.8 63.2 71.4 63.3 63.3 63.7 جم

 68.7 68.1 71.2 71.8 71.6 71.1 دشتستان

 71.3 71.1 73.1 72.3 72.1 71.4 دشتی

 63.3 63.1 72.1 71.2 71.1 63.7 دیر

 63.3 63.1 72.1 71.6 71.1 71.8 دیلم

 71.2 63.3 72.3 71.3 71.7 71.1 کنگان

 63.3 63.1 71.2 71.1 63.3 63.6 گناوه

  1533 و 1563 مأخذ : محاسبات مشاور بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

تان های دشتی، تنگسدهد، شهرستانهای استان نشان میشاخص امید به زندگی در نقاط شهری شهرستان 84نمودار مطابق 

ردو دوره ی دهای استان بوشهر میان شهرستان در زندگی را به دیامترین پایین و گناوهجم  یهاو شهرستانباالترین  و کنگان

  .اندداشتهسرشماری 

کمترین  و ترینبیشبر اساس این نمودار  .دهدهای استان را نشان میبه زندگی مناطق روستایی شهرستان امید 81نمودار 

  .است و گناوههای دشتی به زندگی در مناطق روستایی مربوط به شهرستان امید
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نشان می دهد شهرستان های دشتی بیشترین  1331و 1381مقایسه امید به زندگی درمیان شهرستان های استان درسال های 

به خود اختصاص داده اند. درمناطق شهری دردو سرشماری اخیر وجم کمترین فاصله را نسبت به سایر شهرستان ها 

ر دتنگستان وکنگان ودرمناطق روستایی شهرستان های دشتی ودشتستان به ترتیب باالترین وکمترین فاصله  هایشهرستان

سال  4تا 1.6مقایسه شاخص امید به زندگی در مناطق شهری و روستایی بیانگر تفاوت چنین هممید به زندگی دارند.شاخص ا

 .اختالف مربوط به شهرستان تنگستان و کمترین آن مربوط به شهرستان جم است  ترینبیشاست که 

 1331 و 1331 های استان بوشهر سال: امید به زندگی در بدو تولد شهرستان33نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

 1331 و 1331 های استان بوشهر سال: امید به زندگی در بدو تولد نقاط شهری شهرستان33نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور
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 1331 و 1331 های استان بوشهر سالاط روستایی شهرستان: امید به زندگی در بدو تولد نق31نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

 1مهاجرت -1-2-2-1-2-2-3

دهد، تنها تعداد مهاجران ها ارائه میشهرستان در سطحها مهاجرت در خصوصایران  آمار اطالعاتی که از سوی مرکز

می  اطالعات رس گونهچیهاساس  نیبر ا .استهای استان از شهرستان کیبه هرهای کشور از سوی هریک از استان واردشده

شاخص خالص  یمحاسبهبه منظور  .است  کشور منتشرنشده یهااستان یهاشهرستان از هریک از شدهخارجاز مهاجران 

اضر ح در گزارش.کندیمهمراه  ییهاتیمحدوداستان بوشهر، استفاده از روش مستقیم را با  یهاشهرستانمهاجرت هریک از 

به یکدیگر و مهاجران واردشده از  بوشهر نسبتاستان  یهااز شهرستانبه هریک  واردشدهمهاجران  از تفاوتفاده با است

 یهاتانشهرسهریک از  شدهخارجمهاجران  ، به شاخص تعداد کشور گرید یهااستاناستان بوشهر به هریک از  یهاشهرستان

و دند استان بوشهر ش یهاشهرستانمهاجرانی که از خارج کشور وارد  بعد از کم کردن رونیازا .یافتیم بوشهر دستاستان 

  .ماستان بوشهر دست یافتی یهاشهرستانخالص مهاجرت هریک از  یسنجهکه در داخل شهرستان ، جابجا شدند به  یافراد

 .است  شدهارائه، 21نقشه و 113نمودار  و 86جدول در شاخص خالص مهاجرت 

تان بوشهر به اس یهاشهرستاناست ،تمامی  شدهارائهفوق  دربندمطابق نتایج محاسبات صورت گرفته که چگونگی آن 

  .مهاجرپذیر هستند 1331تا  1381سرشماری  یدورهغیر از شهرستان دشتستان در 

                                                      
بحث مهاجرت در گزارش جمعیت ارائه وتحلیل شده است  ، شاخص های کمی هستند . تحلیل شاخص های کیفی وجریان های . شاخص هایی که در 1

 ارائه شده است. -4-3-2-1مهاجرتی درگزارش پیوندها فصل نهم شرح خدمات بند 
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، شهرستان  کنگان  دهدیماست ، نشان  شدهارائه 113جدول رپذیر استان بوشهر که در مهاج یهاشهرستان یسهیمقا

نکته .انددادهبه خود اختصاص  1381 - 31 یدورهمهاجرپذیری را در استان بوشهر در  نیترنییپاشهرستان دیلم  و باالترین

 واردشدهباالترین تعداد مهاجران  31تا  81 یدورهسیاسی استان در  -مرکز اداری  عنوان بوشهر بهشهرستان  کهنیا توجهقابل

نسبت به سایر  زیبوشهر ناز شهرستان  شدهخارجکه مهاجران دیگر استان داشته است اما به دلیل این یهاشهرستانرا نسبت به 

  .یردگجرت این شهرستان در رتبه دوم قرار میمها و خالصمهاجرتی  یموازنهاست ، شاخص  باال بودهاستان  یهاشهرستان

، شهرستان بوشهر  دهدیمنشان  1331تا  1381استان بوشهر در دوره  یهاشهرستاناز  شدهخارجمهاجران  تعداد یسهیمقا

استان  یهاشهرستانمیان  در را شدهخارجتعداد مهاجران  نیترنییپانفر،  1117دیلم با  و شهرستاننفر باالترین  23313با 

 .اندداشتهبوشهر 

 1331- 31های استان بوشهر در دوره : موازنه مهاجرتی )خالص مهاجرت ( شهرستان113جدول 

 شهرستان مهاجران واردشده شدهخارجمهاجران  خالص مهاجرت

 بوشهر 23386 23313 16244

 تنگستان 2713 1846 3137

 جم 8221 2113 7311

 دشتستان 4111 8444 -1113

 دشتی 3482 2888 4223

 دیر 2243 1731 1711

 دیلم 1483 1117 343

 کنگان 13231 1137 16218

 گناوه 3336 3764 3172

 مأخذ : محاسبات مشاور
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 1331 - 31 یدورههای استان بوشهر : نسبت خالص مهاجرت به جمعیت شهرستان33نمودار  

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

ت که اس مهاجر فرستاستان بوشهر  یهاشهرستاندهد تنها شهرستان دشتستان از میان نشان می 21نقشه که  یطورهمان

تا  1381 هایسالشهرستان مهاجرپذیر استان بوشهر در  8 یسهیمقا .واقع هستند شرقی استان بوشهر و شمالدر نواحی شرقی 

اول  یرتبهنفر موازنه مهاجرتی باالترین مهاجرپذیری  16218شرقی استان  با در جنوب، شهرستان کنگان  دهدیمنشان  1331

 16244ی مهاجرت یموازنهشهرستان بوشهر واقع در غرب استان بوشهر با  .استان بوشهر داشته است  یهاشهرستانرا در میان 

 شهرستان جم واقع در جنوب .خود اختصاص دادهاست  به ریمهاجرپذ یهاشهرستان انیدر مذیری دوم در مهاجرپ یرتبهنفر ، 

مهاجرپذیر استان در  یهاشهرستانسوم  یرتبهنفر در  7311شهرستان کنگان با موازنه مهاجرتی مثبت  و شرقشرقی استان  

چهارم  یرتبهنفر  4223، با موازنه مهاجرتی مثبت شهرستان دشتی واقع در نواحی مرکزی استان .جای دارد  31تا 81 یدوره

شهرستان گناوه واقع در شمال غرب استان  .مهاجرپذیر استان بوشهر به خود اختصاص داده است  یهاشهرستانرا در میان 

 یهاتانشهرس.مهاجرپذیر استان بوشهر جای دارد یهاشهرستانپنجم  گاهیدر جانفر  3172مهاجرتی مثبت  یموازنه بوشهر با

 یهاشهرستانششم تا هشتم  یهارتبهنفر در  343و 1711،  3137به ترتیب با موازنه مهاجرتی مثبت ، لمیو دتنگستان ، دیر 

  .مهاجرپذیر استان بوشهر قرار دارند

سهم  ،جنوبی استان به استثنای بوشهر به عنوان مرکز استان  یهاشهرستانگفت  توانمی آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 .اندشمالی استان داشته یهاشهرستاننسبت به  31تا  81 سالهپنج یدوره ردباالتری در جذب مهاجر از نقاط دیگر 
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 بعد خانوار

برخی از این   .است که در جوامع بشری متأثر از عوامل متعددی است های جمعیتیاز شاخص در خانوارمتوسط فرد 

ش این شاخص نق و کاهشتوانند در افزایش سن ازدواج می نیانگیو معوامل مانند سطح باروری، سهم مهاجران تک زیست 

توسط ی کاهش منهیزم تواندیمازدواج  و سندرواقع کاهش میزان باروری، افزایش سهم افراد تک زیست  .مهمی را ایفا کنند

 .افراد در خانوار شود 

نفر در هر خانوار  4.8خانوار دارای  41113با  1331، استان بوشهر در سرشماری سال 87نمودار و 111جدول مطابق نتایج 

نیز شاخص بعد  1311 یدر سرشمار .رسدنفر می 1.1به نفر  1.3با افزایش حدود 1341بوده است که در سرشماری سال 

 ینیگزیو جاتنظیم خانواده  یهااستیسبه دلیل عدم اجرای  1361در سرشماری سال  .شودیمتکرار  1341خانوار سرشماری 

 1371 یدر سرشمار .ابدییمافزایش  هر خانوارنفر در  1.7افزایش جمعیت از سوی دولت مقدار بعد خانوار به  یهااستیس

بود که  همراه با کاهش اندك بعد خانوار گذردیم 1317کنترل موالید بعد از انقالب  یهااستیسکه چند سالی از اجرای 

نفر  4.2خانوار به کمترین تعداد خود یعنی  در هرمرکز آمار ایران ، متوسط فرد  1331و 1381بعدی یعنی یهایسرشماردر 

 ترینبیش رونیازا .نفر از میانگین نفر در هر خانوار کاسته شده است 1.6ذشته استان بوشهری گبنابراین در هفت دوره .رسدمی

   .است  گرفتهشکل 1381تا  1371 یهادر سالکاهش بعد خانوار استان بوشهر 

ری ادهد غیر از سرشمنشان می موردمطالعهی ی بعد خانوار مناطق شهری و روستایی استان بوشهر در هفت دورهمقایسه

شاخص بعد خانوار مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری مقدار بیشتری را  شدهانجام یهایسرشماردر سایر  1341سال 

ین بودن میانگین سن ازدواج ا نییو پاسطح باروری  باال بودناز توان ناشی ترین علل آن را میتجربه کرده است که مهم

 .مناطق دانست 

 1331تا  1331های نقاط شهری و روستایی در سال بر حسب: متوسط بعد خانوار استان بوشهر 111جدول 

 مأخذ: محاسبات مشاور

 سال
 روستایی شهری کل

 بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت بعد خانوار خانوار جمعیت

1331 138617 41113 4.8 28641 6362 4.1 163372 34647 4.3 

1341 214731 11133 1.1 14623 11317 1.3 211112 33876 1.1 

1311 347863 68433 1.1 113144 23324 1.1 228713 44171 1.1 

1361 612183 118247 1.7 316171 11166 1.1 316118 12681 1.8 

1371 743671 132268 1.6 334483 72323 1.1 343186 13333 1.8 

1381 886267 131143 4.7 177461 128214 4.1 31812 61883 4.3 

1331 1132343 247126 4.2 714333 167617 4.2 31116 78363 4.2 
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 1331تا  1331های : بعد خانوار استان بوشهر در سال33نمودار 

 
 مأخذ : محاسبات مشاور

های های استان بوشهر در سال، متوسط بعد خانوار در شهرستان88نمودار و 111جدول از  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

متوسط خانوار  ترینبیششهرستان کنگان  1331تا  1371های در سال .روند کاهشی را تجربه کرده است 1331تا سال  1371

نفر  .6.2 1371 در سالزه شاخص متوسط نفر در هر خانوار در این شهرستان اندا .های استان بوشهر داردشهرستان انیدر مرا 

استان بوشهر مقدار بعد خانوار  یهاشهرستانبرخالف سایر  رونیازا.نفر در هر خانوار است  6.6  1331و اندازه آن در سال 

 ر شهرستاندای از این افزایش  وجهتقابلالبته الزم به ذکر است که بخش .در شهرستان کنگان روند افزایشی داشته است 

شهرستان است که به دالیل اقتصادی به این شهرستان مهاجرت  نیدر ا توجهقابلاز حضور خانوارهای گروهی  متأثرکنگان 

از  شهرستان باالتر نیدر اگروهی در استان بوشهر  یخانوارها)سهم  یرواقعیغ طوربهکردند ، مقدار شاخص بعد خانوار را 

 یهاشهرستانهرستان است و مقدار بعد خانوار ؛ خانوار معمولی بدون خانوار گروهی شهرستان کنگان مانند سایر ش یهمه

ماری های استان بوشهر نیز به غیر از سرششهرستان انیدر مهمچنین شهرستان بوشهر  .استان بوشهر است ( افزایش  داده است

خانوار  در هرنفر  4.2و 1.3ترین اندازه آن به ترتیب رد که باالترین و پایینکمترین متوسط نفر در هر خانوار را دا 1331سال 

  .است 1381و 1371های در سال
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 1331 -1331های  نقاط شهری و روستایی در سال بر حسبهای استان بوشهر : بعد خانوار شهرستان111جدول 

 شهرستان
 روستایی شهری کل

1371 1381 1331 1371 1381 1331 1371 1381 1331 

 3.7 4.3 1.7 3.8 4.2 1.2 3.8 4.2 1.3 بوشهر

 3.8 4.3 1.6 4.1 4.1 1.1 3.8 4.3 1.6 تنگستان

 3.8 4.3 - 3.6 4.1 - 3.7 4.6 - جم

 4.1 4.8 6.4 4.1 4.7 1.6 4.1 4.7 6.1 دشتستان

 3.8 4.7 6.4 4.1 4.7 1.6 3.3 4.7 6.1 دشتی

 4.1 4.3 6.1 4.1 4.8 1.8 4.1 4.8 6.1 دیر

 4.1 4.3 6.1 4.1 4.1 1.4 4.1 4.6 1.7 دیلم

 6.3 3.1 6.3 6.1 4.8 1.3 6.6 6.3 6.2 کنگان

 4.1 4.6 6.3 4.1 4.7 1.3 4.1 4.7 6.1 گناوه

 1553 – 33یهاسالسرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران  بر حسبمأخذ : محاسبات مشاور 

 1331- 31های های استان بوشهر در سال: متوسط بعد خانوار شهرستان33نمودار 

 
 1553 – 33یهاسالسرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران  بر حسبمأخذ : محاسبات مشاور 

( نشان 83نمودار )1331تا  1371های های استان بوشهر در فاصله سالی متوسط بعد خانوار مناطق شهری شهرستانمقایسه

ترین علت آن را بوده است که مهم ترمحسوس 31تا 81نسبت به دوره  81تا  71ی دهد، کاهش میانگین خانوار در دههمی

در شهرستان  81تا 71کاهش بعد خانوار در دهه  ترینبیش .سطح باروری و افزایش سن ازدواج دانست در کاهشتوان می

شهرستان کنگان  تاًینها و 1381سال  در دیر ، کنگان و 1371در سال  و گناوهکنگان  یهاشهرستان .است گرفتهشکلکنگان 

   .اندداشتهشهرستان استان بوشهر باالترین میانگین را در هر خانوار  3در بین  1331در سال 
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 1331- 31های های استان بوشهر در سالرستان: متوسط بعد خانوار مناطق شهری شه33نمودار 

 
 1553 – 33یهاسالسرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران  بر حسبمأخذ : محاسبات مشاور 

 دشتی یهاشهرستاندهد ( نشان می31نمودار های استان بوشهر )در مناطق روستایی شهرستان بعد خانوارمقایسه متوسط 

شهرستان کنگان به ترتیب  1331و 1381سرشماری  و درخانوار  هر نفر در 6.4با  1371در سرشماری سال  و دشتستان

 .اندبوشهر داشتهاستان  یهاشهرستان انیدر مخانوار ، باالترین بعد خانوار را  هر نفر در 6.3و 3.1سرشماری با 

است که در استان  1381 در سالروستایی  در مناطقرستان کنگان شه مقدار متوسط نفر در هر خانوار توجهقابل ینکته 

اجر خانوارهای گروهی مه یریگشکلعلت این پدیده را باید در  نیترمهم .تجربه نشده است  تاکنونبوشهر از گذشته 

  .نستروستایی ساکن شدند ، دا در مناطق ترنییپا یهانهیو هز ترارزانکه به دلیل دسترسی به مسکن  واردشده

 1331- 31های های استان بوشهر در سال: متوسط بعد خانوار مناطق شهری شهرستان31نمودار 

 
  1553 – 33یهاسالسرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران  بر حسبمأخذ : محاسبات مشاور 
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 آن برغالب  یهاشیو گراتحلیل روند تحوالت جمعیت استان  یبندجمع

نشده  رشد کنترلمتأثر از  درصد بوده است که بیشتر 42.1بوشهر  در استان 1371سال در سال  11سهم افراد زیر  .1

در صد از سهم آن کاسته شده  18.4سال بعد،  11یعنی در مدت  31و 81است، در سرشماری  61ی جمعیت استان در دهه

الگوی جمعیتی استان  جمعیت و تحوالت رونیازا.است  افتهیکاهشرصد د 24.1مقدار خود یعنی  نیترنییپادرواقع به  .است

 .ی گذار جمعیتی است، تغییریافته استتحت عنوان مرحله از آنبه شرایطی از جمعیت که  71 در سالاز جوان بودن جمعیت 

 72به  14.3عنی از فعالیت اقتصادی ی و درصد به سهم افراد واقع در سنین کار 18.3در مدت سه سرشماری گذشته  .2

مناطق  از شتریباقتصادی در مناطق روستایی  تیو فعال کار یسنروند افزایش سهم جمعیتی گروه  .است افتهیشیدرصد افزا

 .شودمی بردهمنای از آن تحت عنوان پنجره جمعیتی شناستیجمع در که یفرصت درواقع.شهری در سه سرشماری گذشته است

 ریسروند افزایشی طی شده است که مناطق روستایی  1381 تا سال 1371نین سالخوردگی از سال سهم افراد واقع در س .3

بیانگر کاهش  1331بررسی تغییرات جمعیتی گروه سالمندی استان بوشهر در سرشماری  .اندی بیشتری را تجربه کردهصعود

اطق من یمهاجر فرستاز  متأثراین شرایط  . به استثنای مناطق روستایی است 1381روند سهم جمعیتی نسبت به سرشماری 

ایی( مهاجرت ) مناطق روست مبدأپدیده سالمندی جمعیت در مناطق  یریگشکلفعال اقتصادی و  و کار یروینروستایی از 

 .است 

 انیم درشاخص نسبت جنسی شهرستان کنگان  استانداردشده و یعیطب یهااندازه دورازبه و توجهقابلافزایش  .4

 رگذاریأثتهمچنین از عوامل  .این شهرستان به ویژه مناطق شهری آن است یریبر مهاجرپذ یدیتأکاستان بوشهر،  یهاتانشهرس

درصد از جمعیت  61درواقع .شهرستان اشاره کرد نیدر اای از خانوارهای گروهی  توجهقابلبه نقش و سهم  توانمیدیگر 

مرد هستند که نقش مهمی در افزایش شاخص نسبت  یخانوار گروهاز نوع  1331ساکن شهرستان کنگان در سرشماری 

  .جنسی دارد

درصد  82، دهدیمشهرستان عسلویه نشان  1381سال  یدر سرشمارساله  11- 64سهم جمعیتی گروه سنی  یسهیمقا .1

درصد سهم این  11.4روستایی نسبت به مناطق شهری  در مناطق.جمعیت شهرستان عسلویه در این گروه سنی واقع شدند 

 سهیدر مقاین مناطق ا تر درارزانروستایی ، امکان دستیابی به مسکن  مناطق شتریبعلت سهم  نیترمهم.گروه سنی بیشتر است 

 .با مناطق شهری است

عسلویه  در شهرستان 31و 81 یدر سرشماراستان بوشهر  یهاشهرستان انیدر منسبت جنسی  مقدار شاخصباالترین  .6

ان شهرست نیدر اخانوارهای گروهی مرد  یریگشکل کار وعلل شکل آن مهاجرت نیروی  نیترمهماست   گرفتهشکل
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 تررزانادر مناطق روستایی مقدار این شاخص باالتر از مناطق روستایی بوده است که دلیل آن را در دسترسی به مسکن .است

  .نستزندگی موقت را به دنبال دارد ، دا یهانهیهزکاهش  یجهینتکه 

نفر زن بوده است 111 در برابر نفر مرد111.3برابر با 1381سال  یدر سرشمارشاخص نسبت جنسی شهرستان جم  . 6

اطق مناطق شهری با پدیده مهاجرپذیری بیشتری نسبت به من است کهبوده  یاگونهبهشهرستان  نیدر ادرواقع توزیع جمعیت .

 .و بوده استروبر 1331سال  یسرشمارو  81 در سالروستایی 

باالتر از سطح جانشینی بوده است که  هاآنمقدار باروری کل  1371استان بوشهر در سال  یهاشهرستانتمامی  .7

سرشماری  یدر دوره .( بوده است 2.2میانگین استان بوشهر )  باالتر ازدیر  جم ، گناوه ، تنگستان ، دشتستان و یهاشهرستان

ی از سطح جانشینی بوده است که در سرشمار ترنییپااستان بوشهر تنها شهرستان دیلم  یهاشهرستاناز میان  81تا  71سال 

 استان در سه سرشماری یهاشهرستان انیدر ممقدار شاخص باروری کل را  نیترنییپانفر  1.1، شهرستان کنگان با1331سال 

شهرستان باروری  3انگین باروری استان بوشهر و می باالتر ازها شهرستان میزان باروری آن 1همچنین  .داشته است گذشته

شاخص باروری  نیترنییپانفر  1.1همچنین شهرستان کنگان با  .اندداشته 31تا  81 در دورهاز میانگین استان  ترنییپا هاآن

  .استان بوشهر به خود اختصاص داده است  یهاشهرستان انیدر مکل را 

ی را در ترین امید به زندگهای جم و گناوه پایینترین امید به زندگی و شهرستانباال و کنگانهای دشتی شهرستان . 8

 .اندبه خود اختصاص داده 1331و 1381درسال های های استان بوشهرمیان شهرستان

 در مناطقگی زند به دیامترین پایین و گناوهجم  یهاو شهرستانباالترین  و کنگانهای دشتی، تنگستان شهرستان . 3

و های دشتی زندگی در مناطق روستایی مربوط به شهرستان به دیام نیو کمتر ترینبیشهمچنین .ری استان بوشهر دارند شه

 .است  گناوه

 .است  مهاجر فرست 31تا 81 یدورهموازنه مهاجرتی  در استان بوشهر یهاشهرستانتنها شهرستان دشتستان از میان  .11

شرقی  در جنوب، شهرستان کنگان  دهدیمنشان  1331تا  1381 هایسالتان بوشهر در شهرستان مهاجرپذیر اس 8 یسهیمقا

 یهاشهرستاناول مهاجرپذیری را در میان  یرتبهنفر خالص مهاجر)موازنه مهاجرتی( باالترین مهاجرپذیری و  16218استان با

 .استان بوشهر داشته است 

 انیدر مدوم در مهاجرپذیری  یرتبهنفر ،  16244مهاجرتی  یموازنهشهرستان بوشهر واقع در غرب استان بوشهر با  .11

  .خود اختصاص دادهاست  به ریمهاجرپذ یهاشهرستان
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ستان مهاجرپذیری را در ا نیترنییپا، شهرستان دیلم  دهدیممهاجرپذیر استان بوشهر نشان  یهاشهرستان یسهیمقا .12

سیاسی  -عنوان مرکز اداری  بوشهر بهشهرستان  کهنیا توجهقابلنکته .اندداده به خود اختصاص 1381 - 31 یدورهبوشهر در 

 .دیگر استان داشته است یهاشهرستانرا نسبت به  واردشدهباالترین تعداد مهاجران  31تا  81 یدورهاستان در 

، شهرستان  دهدیمنشان  1331تا  1381استان بوشهر در دوره  یهاشهرستاناز  شدهخارجمهاجران  تعداد یسهیمقا . 13

 یهاشهرستانمیان  در را شدهخارجتعداد مهاجران  نیترنییپانفر،  1117دیلم با  و شهرستاننفر باالترین  23313بوشهر با 

 .اندداشتهاستان بوشهر 

وند افزایشی ر 1361تا سال 1331، از سال  دهدیمنشان  1331تا  1331از سال  هر خانوارشاخص نفر در  یسهیمقا . 14

است اما از سال  افتهیشیخانوار افزا در هرنفر  1.7نفر به  4.8که از  یاگونهبهاست  گرفتهشکلاستان  در در مقدار بعد خانوار

نفر  4.2 به تاًینها .ردیگیمجای آن  شکل  به ینزولروند افزایشی متوقف و روند معکوس آن یعنی روند  1331تا سال 1361

 ترینیشب .برخوردار بوده است یترمیمالشهری نسبت به مناطق روستایی بعد خانوار از شیب  در مناطق .ابدییمکاهش 

 .است گرفتهشکل 1381تا  1371 یهادر سالکاهش بعد خانوار استان بوشهر 

رشماری از س دهد غیرنشان می موردمطالعهی ی بعد خانوار مناطق شهری و روستایی استان بوشهر در هفت دورهمقایسه .11

شاخص بعد خانوار مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری مقدار بیشتری را  شدهانجام یهایسرشماردر سایر  1341سال 

  .نبوده است خانوار بعد در مقدار ییو روستاتفاوتی میان مناطق شهری  1331سال  .کرده استتجربه 

ه های استان بوشهر دارد کشهرستان انیدر ممتوسط خانوار را  ترینبیششهرستان کنگان  1331تا  1371های در سال .16

 .شهرستان است نیدر اآن را در سهم باالی خانوارهای گروهی مهاجر  یریگشکلعلت  نیترمهم

استان بوشهر  یهاشهرستاندر میان   31تا 81مناطق شهری نسبت به دوره  81تا  71ی کاهش میانگین خانوار در دهه .17

 .سطح باروری و افزایش سن ازدواج دانست در کاهشتوان ترین علت آن را میبوده است که مهم ترسمحسو

 و دشتستانی دشت یهاشهرستاندهد های استان بوشهر نشان میمقایسه متوسط بعد خانوار در مناطق روستایی شهرستان .18

 3.1شهرستان کنگان به ترتیب سرشماری با  1331و 1381سرشماری  و درخانوار  هر نفر در 6.4با  1371در سرشماری سال 

وار مقدار بعد خان باال بودن.اندبوشهر داشتهاستان  یهاشهرستان انیدر مخانوار ، باالترین بعد خانوار را  هر نفر در 6.3و

 .اطق استمن کمتر زندگی خانوارهای گروهی ساکن در این یهانهیو هزمسکن  ترارزانشهرستان کنگان ناشی از دسترسی 
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 برون استان  جمعیت های درون وجابجایی لیو دالتحلیل چگونگی   -1-2-2-1-3

 مهاجرت -

 رازمدتدتواند عالوه بر تغییرات جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می و تحولمهاجرت یکی از سه عامل اصلی تغییر 

ی تحت هاتیجمعیی را در هاو تعادلکند میجمعیت ایجاد  و ساختار را نیز در تعداد یکوتاه مدتو ی، آثار سریع و طوالن

  .تأثیر خود به وجود بیاورد

 .انی استهای انسفردی و محیطی سکونتگاه کنندهدفعو  کنندهجذبمهاجرت نتیجه برخورد عوامل  کهنیابا توجه به 

 سائلماین عوامل از  شناختو  هاستمهاجرتانگیزه  نیتریاصلی جغرافیایی، هر منطقه و پنهانآشکار  و دافععوامل جاذب 

 .محققان و به ویژه جمعیت شناسان است  یموردعالقه

عامل اثرگذار در مقایسه با دیگر  نیترتیبااهمو  نیتریاصلدهد مهاجرت ی محققان نشان میهاو پژوهشمطالعات 

و اثرات مستقیم  ریوممرگو درواقع مهاجرت برخالف باروری  .است ریوممرگو ی رشد جمعیت یعنی باروری هامؤلفه

رهنگی ف به خصوصو اجتماعی  -همچنین اثرات اقتصادی   .کندی بر جمعیت مبدأ و مقصد مهاجرت ایجاد میمیرمستقیغ

  .ماندحرکت می و مقصدی طوالنی پیامدهای آن در مناطق مبدأ هامدت گذارد که تاماندگاری برجای می

ی هاینابرابر و باشدمنافع کل جامع  کنندهنیتأمتوسعه، تفاهم، همزیستی و  یتواند برانگیزندهمهاجرت داخل کشورها می

های از سطح زمین بینجامد و از ی بزرگ یا محدودهدر شهرهادهد و یا به تجمع جمعیت  را کاهشتوسعه در مناطق مختلف 

 .ایجاد کند ازیموردنخدمات  ژهیبه وبهینه امور و  میدر تنظطریق آن مشکالتی را 

کشوری و استانی یعنی شهری و روستایی  از سطح ترکوچکهای ی ابعاد مختلف مهاجرت در مقیاسه مطالعههرچ

ی مشکالتی که هم به لحاظ شیوه .به نقش و اهمیت آن مشکالت مطالعاتی آن بیشتر خواهد بود با توجهصورت گیرد، 

رشماری های ستوان به قابل قیاس نبودن دادهمی ازجمله .بودیی روبرو خواهد هایدشواری و هم به لحاظ محتوایی با ریگاندازه

های مربوط به تعریف و های مهاجرتی وجود ندارد و همچنین تفاوتی دادهبازسازبه دلیل تغییرات سیاسی که امکان 

ها آید، تنرت به عمل میی که از مهاجهایریگجهیو نتها رو در تحلیلازاین .ها اشاره کردها در سرشماریی دادهبنددسته

رهیز جز در موارد کلی پ باهم هاافتهی سهیمقاها پرداخت و از وضع مهاجرت در مقطع سرشماری لیو تحلتوان به توصیف می

  .کرد

ی هافهمؤلهایی بوده است که بیشتر متأثر از سال گذشته دارای فراز و نشیب 31تحوالت مهاجرتی استان بوشهر در طی 

است، استان بوشهر تنها در  شدهارائه 112که در جدول شماره  شدهانجامبر اساس نتایج محاسبات  .ی بوده استغیر جمعیت

از  شدهخارجبه عبارت دیگر در این دوره تعداد مهاجران  .ی مهاجرتی منفی بوده استدارای موازنه 1371تا  1361ی دوره
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 .علت این پدیده بازگشت مهاجران جنگی به موطن اصلی خود است  نیرتمهم .استان بیشتر از مهاجران واردشده بوده است

 1361تا  1311ی در دوره .رسدنفر می 38338منفی  مذکور به یدورهای استان بوشهر در تفاضل مهاجرت دوره رونیازا

 یهادورهت به از استان نسب شدهخارجدوره تعداد مهاجران  نیدر ا .توازن مهاجرتی استان بوشهر مثبت بوده است

مذکور باالترین  یدورهخالص مهاجرت در  رونیازابه استان بوده است  واردشدهمهاجران  کمتر از 31تا  71 یهایسرشمار

جوار به استان های همتوان در ورود مهاجران جنگی استانترین علت آن را میمهم است کهنفر را داشته  11111تعداد یعنی 

) هادورهبا تمامی  سهیدر مقا شدهخارج و مهاجران واردشدهمهاجران  تعداد 1381تا  1371رشماری در دوره س.بوشهر دانست

 یدوره نیدر آخر .نفر است11181 مثبت( بیشتر بوده است که حاصل تفاضل این دو گروه مهاجر  71تا 61به استثنای دوره 

 ریمهاجرپذهای یکی از استان به عنوان زیبوشهر ناستان  1381- 31ی نیز است یعنی دوره سالهپنج یدورهسرشماری که تنها 

  .نفر است 24611دارای خالص مهاجرتی  کشور

 یریگجهینت توانمی دهدیمنشان  1331تا  1311 یهادورهکه خالص مهاجرت استان را در 112جدول نتایج  بر اساس

 1381تا  1371 یدورهآن در  نیو کمتر 1361تا  1311های مثبت در فاصله سال تعداد خالص مهاجرت ترینبیش کرد که

تا  1361 یدورهآن در  نیو کمتر 1381تا  1371ی ره دو بوشهر دربه استان  واردشدهمهاجران  ترینبیش .اتفاق افتاده است

از استان بوشهر نیز در  شدهخارجن ی مهاجرامقایسه از لحاظهمچنین  .استان شده است یمهاجر فرستکه منجر به  1371

 .است  گرفتهشکلدر استان  1361تا  1311 یدورهآن در  نیو کمتر شدهخارجمهاجران  ترینبیش 1371تا  1361 یدوره

 اندر است شدهانجامهای یابد ولی همچنان اختالف مهاجرتی در این دوره نسبت به قبل کاهش میریمهاجرپذرو روند ازاین

  .ت مثبت استبه صور

 1311 -1331 هایسال در بوشهر استان های مهاجرتی: جابجایی112جدول 
 خالص مهاجرت خارج شدگان واردشدگان سال

1361 -1311 * 71212 21137 11111 

1371 -1361 * 42183 81126 38337- 

1381- 1371 * 31136 76116 11181 

1331- 1381 ** 12213 27638 24611 

 مأخذ : *گزارش پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران

 1533سرشماری  بر اساس** محاسبات مشاور 

 میزان مهاجرت -

معیت ها از تعداد جبه دلیل متأثر بودن آن هامهاجرتتواند شاخص خوبی برای ارزیابی شدت و ضعف تعداد مهاجران نمی

توان از شاخص میزان مهاجرت می هامهاجرتی شدت ابیدر ارزها تعداد جمعیترو برای خنثی کردن اثر تفاوت ازاین .باشد
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انی ، ) زنجدهدهای انسانی نشان میسکونتگاه در انواعمیزان مهاجرت شاخصی است که تمایل مهاجرتی را  .استفاده کرد

این میزان برای چهار  .کندص مینفر جمعیت مشخ 1111ها را به ازای هر درواقع این شاخص فراوانی مهاجرت .(113، 1381

طوری که در این همان .است شدهارائه 113است که  در جدول شماره  شدهمحاسبهدر استان بوشهر  1311 – 1331ی دوره

است که دارای میزان  نفر بوده 73831حجم مهاجرت استان بوشهر  1381 – 1331های شود، در سالجدول مالحظه می

های خود نفر از سکونتگاه 83بدین معنی که به ازای هر هزار نفر جمعیت استان در این دوره،  .استدر هزار  83.3مهاجرتی

از نتایج  طوری کههمان .در داخل یا خارج از استان به سکونتگاهی دیگر در داخل یا خارج از استان بوشهر تغییر مکان دادند

در استان بوشهر یکسان نبوده  موردمطالعهی اجرت در سه دورهروند میزان مه دیآیبرمدر این جدول  شدهانجاممحاسبات 

به حدود  1361 – 71ی بوده که در دوره در هزار 131.3برابر با  1311 - 61ی از میزان مهاجرت کل در دوره درواقع .است

د، شاخص میزان گیرکه باالترین تمایل مهاجرتی در این دوره شکل می1371 - 81 یدورهدر  .رسد در هزار می 181.6

میل مهاجرت به کمترین مقدار  1381 - 31 یسالهپنجی در دوره .ابدییمدر هزار افزایش  211.6مهاجرت استان بوشهر به 

 .رسددر هزار می 83خود یعنی 

که ناشی از بازگشت  دار خودمقبه باالترین  1371تا  1361 یدورهاستان در  یمهاجر فرستمیزان  31نمودار مطابق  

وشهر باالترین میزان مهاجرپذیری استان ب .است گرفتهشکلمهاجران جنگی به موطن اصلی خود بوده است، در استان بوشهر 

 پارس جنوبی به ویژه یهاپروژهکه  ییهایگذارهیسرمادر این دوره به دلیل  درواقع.است  شدهتجربه 1381تا  1371در سال

ماهر در استان بوشهر سهم مهاجرپذیری استان نسبت  مهیو ن و ماهره ورود مهاجران کار اعم از نیروی کار ساده عسلویه زمین

 در .است  افتهیرییتغمیزان مهاجرت به کمترین مقدار خود  1331تا  1381سالهپنجدر دوره .است باال بودهدیگر  یهادورهبه 

 یریمهاجرپذو یمهاجر فرستمیزان .است  افتهیکاهشمهاجرپذیری استان  سهم ینزما یدورهبودن   سالهپنجاین دوره به دلیل 

در  درواقع .است  یمهاجر فرستسهم  دو برابر یریمهاجرپذبوده است  که سهم  در هزار 14.4و 28.8در این دوره به ترتیب 

قاط کشور مهاجرت از این استان به دیگر ندیگر کشور بیشتر از میل به  هایاستاناین دوره تمایل مهاجرتی به استان بوشهر از 

 .رو توازن مهاجرتی در این دوره نیز، مثبت بوده است ازاین .بوده است

و   1331 – 31، 1331- 31مهاجرت استانی  در سه دوره  و مقصدمبدأ  بر حسب: میزان مهاجرت استان بوشهر 113جدول 

31 - 1331 
 میزان مهاجرت )هزار( تعداد( سال ) نوع مهاجرت

 1381 - 31 1371 - 81 1361 -71 1311 -61 1381 - 31 1371 - 81 1361 - 71 1311 -61 دوره

 83.3 211.6 181.6 131.3 73831 167612 123111 31343 حجم مهاجر

 28.8 33.3 113.1 41.3 27638 76116 81126 21137 از استان شدهخارجمهاجران 

 14.4 112.4 62.1 14.8 12213 31136 42183 71212 به استان هشدواردمهاجران 

 مشاور  و محاسباتمأخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران 
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 1331تا  1311ی دوره در چهارمبدأ و مقصد مهاجران  بر حسب: میزان مهاجرت 31نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور
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 وی نیروی کار ( هاییو جابجای درون استانی جمعیت ) مهاجرت هاییجابجال تحلی -1-2-2-1-3-1

 آن لیدال

 مهاجرت داخلی استان -

ای هی شهرستان و شهرستاندر محدودهگردد که هایی اطالق میهای درون استانی عموماً به آن دسته از مهاجرتمهاجرت

مهاجرین بین شهرستانی با رویکرد کاهش اختالف بین عوامل مثبت مقصد  درواقع .انجام گیرد هاییجاجابه موردمطالعهاستان 

 .نندکبه مهاجرت می برتر اقدامهای ی به فرصتابیدستهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی و مانند محدودیت ی مبدأو منف

 افتهیشیافزاخل استانی های داهای گذشته سهم مهاجرتدهد در دههصورت گرفته نشان می و مطالعاتنتایج تحقیقات 

تواند های برون استانی که نقش مهمی در تغییرات جمعیتی میهای درون استانی برخالف مهاجرتدانیم که مهاجرتمی .است

راً قادر درواقع از این طریق مستم .باشدتوزیع جمعیت در محدوده داخل استان می در رییتغداشته باشد، تنها اثر جمعیتی آن 

های ی به میزان شدت و حدت مهاجرتابیدستبه همین منظور برای  .دهد رییرا تغاستان  در داخلتوزیع جمعیت است باز 

در این  1331تا  1381ی های استان بوشهر در دورهداخل شهرستانی و بین شهرستانی و تأثیر آن بر تغییرات جمعیتی شهرستان

   .شودی پرداخته میهای درون استانقسمت از گزارش به بررسی مهاجرت

در را  ی استشهرستان و درونمشتمل بر مهاجران بین شهرستانی  که یاستانی درون هاییجاجابه 32نمودار و  114جدول 

 41.6با  1331تا 1381ساله ه پنجدهد استان بوشهر در دورطوری که نمودار نشان میهمان .دهدکشور نشان می هایاستان

از  یتوجهقابلقرار دارد که بیانگر سهم  و هفتم، در رتبه بیست واردشدهدرصد مهاجران درون استانی از کل مهاجران 

ساب احتبدون  یمهاجران درون استان تعداد)ی به استان بوشهر اختصاص داردواردشده مهاجرانبه  شدهانجام یهاییجاجابه

 انیدر ماستانی  مهاجر دروندرصد  18قم با  و استاندرصد  74.3با هیلویکهکالزم به ذکر است استان  است(. اظهارنشده

 . کشور به ترتیب در رتبه اول و رتبه آخر جای دارد یهااستان
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 31تا 31ی دورهی کشور در هااستانی سهم مهاجران درون استانی سهیمقا: 113جدول 
 سهم نسبی مهاجران درون استانی واردشدهمهاجران  مهاجران درون استانی ستانا

 61.4 213138 128478 آذربایجان شرقی

 71.8 177133 121644 آذربایجان غربی

 16.7 71316 41221 اردبیل

 13.3 377137 213411 اصفهان

 23.3 313811 83174 البرز

 11.2 42713 23133 ایالم

 41.6 124418 16633 بوشهر

 11.3 378811 431311 تهران

 63.6 14136 34413 چهارمحال و بختیاری

 17.3 84632 48116 خراسان جنوبی

 64.8 417681 264241 خراسان رضوی

 16.7 81714 46324 خراسان شمالی

 66.3 242181 161111 خوزستان

 12.1 71136 33212 زنجان

 33.7 72138 24276 سمنان

 61.6 111413 61314 چستانسیستان و بلو

 63.1 364336 211614 فارس

 14.8 83168 48881 قزوین

 18.4 68212 12173 قم

 67.1 131168 88112 کردستان

 68.3 168111 111144 کرمان

 18.8 113612 66832 کرمانشاه

 74.3 61171 48448 و بویراحمد هیلویکهک

 61.3 111178 32118 گلستان

 16.8 227181 123128 گیالن

 13.2 72162 38342 لرستان

 13.6 236382 141331 مازندران

 41.3 111461 11633 مرکزی

 47.3 121376 17273 هرمزگان

 43.3 113212 13874 همدان

 33.4 113336 41711 یزد

 مأخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران و محاسبات مشاور
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 1331 - 31 دورههای کشور مهاجران واردشده استان کلبه: سهم مهاجران درون استانی نسبت 32نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 نایم درترین مهاجران درون استانی را های بوشهر و دیلم به ترتیب باالترین و پایینشهرستان 33نمودار مطابق 

  .اندبه خود اختصاص داده 1331تا  1381های های استان بوشهر در سالشهرستان

 وبه ترتیب باالترین  لمیو دبوشهر  یهاشهرستان 1331تا  1381شهری استان بوشهر در دوره  در مناطق 34نمودار مطابق 

 .رادارندمهاجران درون استانی  نیترنییپا

 نیترنییو پابه ترتیب باالترین  و تنگستانبوشهر  یهاشهرستان 1331تا  1381روستایی استان بوشهر در دوره  مناطقدر 

 (31نمودار ).رادارندمهاجران درون استانی 
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 1331- 31 یدر دورهاستانی  مهاجران درون از کلاستان بوشهر  یهاشهرستان:  سهم  33نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 1331- 31 یدر دورهاستان بوشهر  یهاشهرستان: مهاجران درون استانی شهری 33نمودار 

  
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 1331- 31 یدر دورهاستان بوشهر  یهاشهرستانهاجران درون استان روستایی : م31نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 1331 در سالاستان بوشهر  یهاشهرستانموازنه مهاجرتی بین  -

جدول در  1331تا  1381 هایسالبین شهرستانی استان بوشهر در فاصله  شدهو خارجمهاجران واردشده   تعداد یسهیمقا

سایر  جم مهاجرپذیر و و شهرستانبین شهرستانی داخل استان ، شهرستان بوشهر  یهاییجاجابهاز منظر .است  شدهارائه111

 هاآنرتی مهاجاستان ، موازنه  یهاشهرستان انیاز متنها دو شهرستان  رونیازا.هستند مهاجر فرستاستان بوشهر  یهاشهرستان

گناوه  و شهرستاننفر  1163مهاجرتی منفی  با موازنه، شهرستان دشتستان  مهاجر فرست یهاشهرستان نیترعمده.مثبت است 

فتم قرار سوم تا ه یهارتبهدر  و تنگستاندشتی ، دیر ، کنگان ،دیلم  یهاشهرستان .نفر هستند 711با موازنه مهاجرتی منفی 

 .(21نقشه دارند)

 1331تا  1331 هایسالهرستانی  استان بوشهر در شبین  موازنه مهاجرتی.و  شدهخارج  - واردشدهمهاجران : 111جدول 
 شهرستان واردشدگان خارج شدگان موازنه مهاجرتی بین شهرستانی استان

 بوشهر 11167 4182 1481

 ستانتنگ 1612 1673 -27

 جم 2761 1142 1713

 دشتستان 1133 6616 -1163

 دشتی 1337 2183 -186

 دیر 1111 1434 -483

 دیلم 411 116 -111

 کنگان 2733 2328 -183

 گناوه 1334 2131 -711

 جمع 23611 23611 1

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 استان یهاشهرستانمهاجران جابجا شده بین  و مقصد مبدأ

عد تعیین این ب .بوشهر است یهاشهرستانمهاجران  و مقصد مبدأداخلی استان بوشهر، یهامهاجرتموضوع مهم دیگر در 

درواقع نوع تمایالت مهاجرتی مهاجران  .باز توزیع جمعیت استان دارد در شناختدرون استانی نقش مهمی  یهامهاجرتاز 

 میدانیم.شودیمفزایش و تمرکز جمعیت در نواحی مختلف استان با این شیوه آشکار بین شهرستانی استان بوشهر ، چگونگی ا

ان داخل استان مهاجر و مقصد مبدأکلی است یکی فاصله میان  دو قاعده، تابع  و مقصد مبدأ بر حسبمهاجرت بین شهرستانی 

بطه اداری را و دومشد  کمتر خواهد هاآنان می هامهاجرتبیشتر باشد ، حجم  هاشهرستان ییایو جغرافکه هرچه فاصله مکانی 

مثال  طوربه .ت سیاسی شهرستان اس -، نقش اداری کندیم ترکمرنگکه این قاعده را  . البته تنها استثناییهاستشهرستانبین 

ادالت بدر حجم م یاژهیواداری دارد، اهمیتی  -بوشهر به لحاظ سیاسی  در استانشهرستان بوشهر به دلیل نقش مهمی که 

 ومهاجران ، حجم  و مقصد مبدأ درمهاجرت  زهیدر انگفراوان شرایط اقتصادی  ریتأث با این وجود نقش و .مهاجرتی دارد

  .را نباید فراموش کرد  هامهاجرت بیترک

 .دهدیمرا نشان  1331تا  1381 هایسالستان بوشهر در بین شهرستانی ا واردشدهسهم مهاجران 22نقشه و 116جدول 

 و شهرستاندرصد  43ترین شهرستان استان به شهرستان بوشهر  با  مهاجر فرستمطابق نتایج این جدول ، شهرستان دشتستان 

 ترینبیش 31تا 81بین شهرستانی در دوره  یهامهاجرت در درواقع شهرستان بوشهر .ی دوم جای دارددشتی در رتبه

به  واردشدهدرصد مهاجران  11.8شهرستان دشتستان با  کهیدرحال .مهاجرپذیری خود را از شهرستان دشتستان داشته است

 ریاس به شهرستان بوشهر بوده است و مهاجر فرست یهاآخر شهرستانشهرستان دیلم در رتبه .بوشهر را تشکیل داده است

 .تم قرار دارنددیگر استان در رتبه سوم تا هف یهاشهرستان

ان بیش از نیمی درواقع شهرستان تنگست.ترین شهرستان استان به شهرستان تنگستان است  مهاجر فرستشهرستان بوشهر 

درصد مهاجرپذیری شهرستان بوشهر  11.8تنگستان تنها  کهیدرحال .از مهاجرپذیری خود را از شهرستان بوشهر داشته است

  .ستاداده  لیرا تشک

از  مهاجرپذیری خود را ترینبیشبین شهرستانی دارای موازنه مهاجرتی مثبت است ، یهامهاجرتکه در شهرستان جم 

نار ،  مانند ذخایر گازی یاقتصاد یهاتیمزاین شهرستان و  یژهیودرواقع به دلیل موقعیت .شهرستان کنگان داشته است

اعدتر مسبا پارس جنوبی و آب و هوای  یجوارهمپاالیشگاه گازی کشور ) ولیعصر عج( و  نیتربزرگکنگان همچنین 

روشیمی شاغل فعال صنایع پت و کارشناسانمسکونی جهت اسکان متخصصان  یهاشهرك یریگشکل و گریدبه مناطق  نسبت

 .رندیگیم بعدی جای یهارتبهاستان بوشهر در  یهاشهرستانبقیه  .، مهاجرت به این شهرستان را افزایش داده است هیدر عسلو
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 دشتستان ،درواقع شهرستان بوشهر .درصد داشته است  11.8شهرستان دشتستان باالترین مهاجرپذیری خود را از بوشهر با 

به  یمهاجر فرست دیگر در یهاشهرستان سهم رونیازا. اندداشته 31تا  81 هایسالنسبت به هم باالترین مهاجرپذیری را در 

 .درصد است  11این شهرستان کمتر از 

 رونیازا .شودیم لیدرصد تشک 13.4با  دشتستان 41.8بوشهر با  یهاشهرستانمهاجرپذیری شهرستان دشتی از  ترینبیش

 .رندیگیمسوم تا هشتم قرار  یهارتبهاستان بوشهر در  یهاشهرستانبقیه 

ن شهرستان را تشکیل درصد مهاجرپذیری ای 61 جمعاً و بوشهر، شهرستان کنگان  31تا 81دوره  در رید در شهرستان

 .دهدیمدرصد مهاجران واردشده به شهرستان دیر را تشکیل  41درواقع شش شهرستان دیگر استان بوشهر،  .دهندیم

درصد  21درصد داشته است که شهرستان بوشهر با  47.1مهاجرپذیری را از شهرستان گناوه با  ترینبیششهرستان دیلم 

 .مهاجر داشته است در 1.2پذیری را شهرستان جم با کمترین مهاجر.دوم را دارد  یرتبه

یت اقتصادی فعال نیترمهمخدادادی ،  یهاثروتبا توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان و منابع و شهرستان کنگان 

قه ویژه نطگاز و م یهاشگاهیپاالوجود  لیبه دلاز طرفی  . شودیمدر این منطقه صید و صیادی و صنایع نفت و گاز محسوب 

مهاجرپذیری   ینتربیش،  هایژگیوبا توجه به این  . باشدیمحجم اشتغال در بخش صنعت  نیترشیب،  پارساقتصادی انرژی 

 .قرار دارندبعدی  یهادر رتبه هاشهرستانسایر .درصد بوده است 23.4کنگان از شهرستان دشتستان با 

درواقع شهرستان بوشهر بعد از  .ا از شهرستان بوشهر داشته است درصد از مهاجرپذیری خود ر 11شهرستان گناوه حدود 

 یهاشهرستانسایر .داشته است 31تا 81 یدر دورهبه شهرستان گناوه  یمهاجر فرستباالترین  و دشتستانتنگستان  یهاشهرستان

 .قرار دارندبعدی  یرتبه بوشهر دراستان 

 1331 - 31ی دوره مهاجرت درون استان مبدأ بر حسباستان بوشهر  یهاشهرستانبه   شدهواردمهاجران : 113جدول 

 اقامت فعلی مهاجران اقامت قبلی مهاجران واردشده
 بوشهر ( درصد1.8(  ، دیلم ) 4.8( ،جم ) 1.1( ، دیر)7.2( ، کنگان )11.1( ، گناوه )  11.8(، تنگستان ) 14( ، دشتی ) 43.4دشتستان )

 تنگستان ( درصد1.8( ،دیلم )1.3( ،جم )2.8( ، گناوه )3.8(،کنگان )4.2(، دیر)14.3( ،دشتی )21.4(، دشتستان )12.8)بوشهر 

 جم ( درصد 1.1( ، دیلم ) 2( ،تنگستان )3.1( ، دیر)6( ، دشتی )6.7( ، گناوه )16(،دشتستان )16.4( ، بوشهر)48.8کنگان )

 دشتستان ( درصد2(،دیلم )3.1( ، جم )4.3( ،تنگستان )6.2( ، دیر)6.2( ، دشتی ) 11( ،کنگان )17( ، گناوه )11.8بوشهر )

 دشتی ( درصد1.8( ،دیلم )2( ،گناوه )8.1( ، جم )3.7( ،تنگستان )12( ، کنگان )12.3( ، دیر )13.4( ،دشتستان )41.8بوشهر )

 دیر ( درصد1.4( ، دیلم ) 2.2( ، تنگستان ) 1.1( ، گناوه )7.4( ، جم ) 8( ، دشتستان )11.4( ،دشتی )27.4( ، بوشهر)32.6کنگان )

 دیلم ( درصد1.2( ، جم )2.7( ، دشتی )3( ، کنگان )3( ، دیر ) 6.7( ، تنگستان ) 11.7( ، دشتستان )21.4( ، بوشهر )47.1گناوه )

 کنگان ( ،دیلم درصد4.1( ، تنگستان ) 1.1( ، گناوه )8.1( ، جم )13.1( ،دیر )17.7( ، دشتی ) 21.3( ، بوشهر )23.4دشتستان )

 گناوه ( درصد 1.8( ، دشتستان)1.3( ،دشتی )1.6( ، جم )3.4( ، دیر) 3.6( ، کنگان )18.1( ، دیلم ) 21.3( ، دشتستان ) 48.3بوشهر )

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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شهرستان دشتستان 117جدول مطابق نتایج  .پردازدیمبین شهرستانی استان بوشهر  شدهرجخابه نتایج مهاجران  117جدول 

مقاصد مهاجران  نیترعمده.بوده است  1381- 31 هایسالبین شهرستانی را در  یهامهاجرت یمهاجر فرستباالترین 

 یهارتبهاستان در  یهاشهرستانسایر .درصد است 12.4و کنگان با  61.7بوشهر با   یهاشهرستاناین شهرستان را  شدهخارج

 .بعدی جای دارند

مهاجر  ترینشبی .بین شهرستانی استان بوشهر دارد یمهاجر فرست بوشهر بعد از شهرستان دشتستان دومین رتبه را در

 14.1 جمعاًدرصد که  17.7و 17.8، 13 به ترتیب و دشتستانتنگستان ، دشتی  یهاشهرستاناز شهرستان بوشهر به  شدهخارج

 .است 1331تا  1381 یدوره، در دهندیم لیرا تشکبوشهر  یمهاجر فرستدرصد از 

، 117جدول در  شدهارائهمطابق نتایج .بین شهرستانی استان بوشهر است  مهاجر فرستشهرستان کنگان سومین شهرستان 

نیز گفته شد ،  113جدول که در تحلیل  یطورهمان .است  گرفتهشکلکنگان به شهرستان جم  یمهاجر فرست ترینبیش

ی از امکانات آب و هوای یبرخورداراقتصادی کنگان به شهرستان جم ،  و فعالمهاجران کار  یمهاجر فرستعلت  نیترمهم

 .به منطقه پارس جنوبی است  یکیو نزدمساعد 

مقاصد  نیترعمده .بین استانی ، شهرستان دشتی است  یهادر مهاجرتاستان بوشهر  مهاجر فرستچهارمین شهرستان 

 1.4شهرستان دیلم با .درصد است 18.7و  14.7به ترتیب  و کنگان بوشهر یهاشهرستانشهرستان دشتی ،  یمهاجر فرست

 .شهرستان را داشته است یمهاجر فرستدرصد کمترین سهم 

ته بین شهرستانی استان بوشهر داش یهامهاجرت یمهاجر فرست، رتبه پنجم را در  مهاجر فرست نفر 2131رستان گناوه باشه

درصد از  12.3دشتستان با  و شهرستاندرصد  11شهرستان مهاجرپذیر شهرستان گناوه ، شهرستان بوشهر با  نیترمهم .است

 .است بین شهرستانی یهادر مهاجرت شدهخارجمهاجران 

 بوشهر دران است یهاشهرستان یمهاجر فرست تا نهمششم  یهارتبهبه ترتیب  لمیو دتنگستان ، دیر ،جم  یهاشهرستان

 .(23نقشه بین شهرستانی راه خود اختصاص دادند) یهامهاجرت
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 - 31ی دوره مهاجرت درون استان مبدأ بر حسباستان بوشهر  دیگر یهاشهرستانبه   شدهخارجمهاجران : 113جدول 

1331 

 شهرستان از شهرستان شدهخارجمهاجران 

 بوشهر ( درصد2.2( ، دیلم )6( ، دیر )3.3( ، جم )12.1( ، کنگان )14.3( ،گناوه )17.7( ، دشتستان )17.8( ، دشتی )13تنگستان )

 تنگستان ( درصد1.7( ، گناوه )1.3( ،دیر)1.6( ،دیلم )3.3( ، جم )4.1( ، دشتستان )6.7( ،کنگان )11.1( ، دشتی )71.8بوشهر)

 جم ( درصد1.1( ، دیلم )1.4( ، تنگستان )2.2( ، گناوه )1.3( ، دشتستان )7.2( ، دیر)16.3( ، دشتی )21.4( ، کنگان )46.1بوشهر )

 دشتستان ( درصد1.7( ، دیلم )1.23( ، دیر)4( ، دشتی )4.6گناوه ) ( ،1.1( ، تنگستان )6.6( ، جم)12.1( ، کنگان )61.7بوشهر)

 دشتی ( درصد1.4( ،دیلم )1.7( ، گناوه )3.8( ، دشتستان )6( ، دیر)6.4( ، جم )3.2( ، تنگستان )18.7( ، کنگان )14.7بوشهر )

 دیر ( درصد1.8( ، دیلم )3.2( ، گناوه )4.6)( ، تنگستان 6.6( ، جم )6.6( ، دشتستان )17.2( ،دشتی )24( ، کنگان )37.1بوشهر )

 دیلم ( درصد2.3( ، جم )2.3( ، تنگستان )2.1( ، دیر)2.3( ، دشتی )1.8( ، دشتستان )1.3( ، کنگان )31.8( ، بوشهر )46.4گناوه )

 کنگان ( درصد1.4، دیلم ) (1.7( ، گناوه )2.1( ، تنگستان )1.1( ، دشتستان)8.2( ، دشتی )11.3( ، دیر )24.8( ، بوشهر )46جم )

 گناوه ( درصد1.3( ، دشتی )2.2( ، تنگستان )2.7( ، دیر )7.2( ، کنگان )8.8( ، جم )3( ، دیلم )12.3( ، دشتستان )11.2بوشهر )

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 های درون استانی،یکی از ابعاد مهاجرت

های درون استانی در از کل جابجایی .هاستمیان آن و تفاوتهای استان بوشهر مهاجرت در داخل هریک از شهرستان 

درصد  61.1دهند که درصد را مهاجران درون شهرستانی تشکیل می  27.1در استان بوشهر 1331تا  1381های فاصله سال

دهد همه نشان می118جدول طوری که همان .درصد واردشدگان به روستاها وارد شدند 33.3ها وواردشدگان به شهر

دارای  واردشدهی از مهاجران توجهقابلیی نبوده بلکه بخش منشأ روستاها دارای مهاجران واردشده به نقاط شهری شهرستان

هریک  ر سهمجدول زی .منشأ شهری بودند همچنان که مهاجران واردشده به نقاط روستایی هم دارای منشأ روستایی نیز بودند

الزم به ذکر است اختالف سرجمع مهاجران واردشده  .دهدهای درون شهرستانی را در استان بوشهر نشان میاز انواع مهاجرت

ت به نقاط روستایی با جه واردشدهمهاجران  نیو همچنبه آبادی  و شهرالگوی مهاجرتی شهر به شهر   با جمعبه نقاط شهری 

 .است هااظهارنشدهآبادی به شهر مربوط به مهاجرتی آبادی به آبادی ، 

 1331 - 31های انواع مهاجرت در سال بر حسبداخل شهرستانی استان بوشهر  واردشده: مهاجران 113جدول 

 درصد تعداد  
 27.1 33711 درون شهرستانی  واردشدگانجمع کل مهاجران 

 61.1 21231 نقاط شهری به  واردشدهجمع  مهاجران 

 11.8 11111 از شهر به شهر

 43.2 3847 از شهر به آبادی

 33.3 13413 نقاط روستایی به  واردشدهجمع  مهاجران 

 14.7 7313 از آبادی به شهر
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 درصد تعداد  
 41.3 6137 از آبادی به آبادی

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

به آبادی ،از آبادی به  از شهربه شهر،  از شهرحالت ؛ مهاجران  در چهاری داخل شهرستانی را هاییجاجابه 118جدول 

نتایج محاسبات .دهد را نشان می 1331و 1381های های استان بوشهر در فاصله سالشهر و از آبادی به آبادی در شهرستان

مهاجرت  کهیدرحالجران درون شهرستانی را داشته است درصد از مها 14.7، الگوی مهاجرتی آبادی به شهر  دهدیمنشان 

اندك سهم مهاجرتی درون شهرستانی میان الگوی  و تفاوتفاصله  توجهقابلنکته  .درصد است  43.2مهاجران شهر به آبادی 

 یهاستانشهرغالب الگوی مهاجرتی درون شهرستانی  رونیازا.الگوی مهاجرتی شهر به آبادی است مهاجرتی آبادی به شهر و

  .استان بوشهر همچنان آبادی به شهر است 
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 لیدال ویی نیروی کار ( و جابجابرون استانی جمعیت )مهاجرت   یهاییجابجاتحلیل  -1-2-2-1-3-2

 آن

 مبدأ و مقصد مهاجرت -

 36نمودار مطابق  .د استان بوشهر شدندها وارنفر از سایر استان 12213تعداد  1331بر اساس نتایج آخرین سرشماری سال 

به استان بوشهر مهاجرت کردند، از استان فارس بوده  1331تا  1381های درصد از مهاجرانی که در سال 38.3مبدأ حرکت 

ان بوشهر را به است واردشدهبه ترتیب باالترین سهم مهاجران  و اصفهان تهرانهای خوزستان، بعد از استان فارس استان .است

به استان فارس  1381 – 31های درصد از مهاجران واردشده در سال 61.6این چهار استان حدود  .در پنج سال گذشته دارند

(  24نقشه باشد) می کشور گریداستان  27به استان بوشهراز واردشده مهاجران ازمانده درصد باقی 34.4دهند و را تشکیل می

. 

 مهاجرت مبدأ بر حسب 1331 - 31دیگر کشور به استان بوشهر دوره  یهااستاناز  واردشده: توزیع مهاجران 33نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

نفر  27638دهد، تعداد نشان می 1331تا  1381ی هااز استان بوشهر در سال شدهخارجنتایج محاسبات مشاور از مهاجران 

هایی از استان بوشهر در استان شدهخارجتوزیع مهاجران  37نمودار  .های کشور مهاجرت کردنداز استان بوشهر به سایر استان

درصد،  34دهد، استان فارس با ان میطوری که نمودار نشهمان .دهدساکن شدند را نشان می هادر آنکه این مهاجرین 

 صفهاناهای استان، استان نیبعدازا .از استان بوشهر را به خود اختصاص داده است شدهخارجباالترین سهم از کل مهاجران 

 .رادارنداز استان  شدهخارجپذیرش در جذب مهاجرین  ترینبیشدرصد  7و  3،  11.3به ترتیب  هر کدامخوزستان  و، تهران 

 دهذکرشچهار استان  .رادارندمقصد  هایدر استانبوشهر  از استانهای دوم تا چهارم در جذب مهاجر ها رتبهاین استان رواقعد

 .(  21نقشه بوشهر را در خود جای دادند) از استاندرصد(  61.3)شدهخارجبیش از نیمی از مهاجران 
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 مقصد مهاجرت بر حسب 1331 - 31دیگر کشور دوره  یهااستان بوشهر به از استان شدهخارج: توزیع مهاجران 33نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 وتوان نتیجه گرفت که شعاع می 1331تا  1381ی استان بوشهر در پنج سال هااز مهاجرت آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

تان بنابراین برخالف انتظار اس .جوار استهای همبه استان و محدودای های مهاجرتی استان بوشهر، بیشتر منطقهجریان برد

از استان بوشهر  شدهخارج، رتبه سوم در جذب مهاجران 1331و ملی در کشور در سرشماری  یافرا منطقهتهران به دلیل نقش 

همچنین استان فارس نقش بسیار مهمی .رادارندی در پذیرش مهاجران استان و اساسمحوری های همسایه نقش را دارد و استان

  .داشته است  1331تا  1381 سالهپنج یدوره، مهاجران استان بوشهر در  یریمهاجرپذو  یمهاجر فرستدر 
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 یو جنسترکیب سنی 

ان مهاجر از کل .شوددر این بخش از گزارش به توزیع سنی و جنسی مهاجران واردشده به استان بوشهر پرداخته می

تعداد مهاجر واردشده را داشته  ترینبیشسال  24تا 21گروه سنی  1331تا  1381بوشهر در مدت پنج سال به استان واردشده

ی نخست جای در رتبهسال  21 – 24های سنی مهاجران واردشده به استان بوشهر، گروه سنی گروه بر حسبدرواقع  .است

در مناطق شهری و روستایی نیز وضعیت مشابهی  .دارد سال در رتبه دوم مهاجران واردشده جای 23تا  21گروه سنی  .دارد

سال به بعد تعداد  33تا  31دهد از گروه سنی سن نشان می بر حسببررسی تحلیلی از مهاجران واردشده  .شوددیده می

اجران توان مهاجران واردشده به استان بوشهر را از نوع مهدرواقع می .کندپیدا می یتوجهقابلمهاجران واردشده کاهش 

 .قلمداد کردکار  یایو جوجوان 

   .شودشاهده میاست، م گرفتهشکلاستان  در کلهای جمعیتی که در مناطق شهری و روستایی استان بوشهر تمامی ویژگی

 81 یدورهاجر در درصد زنان مه 41.3درصد مردان و  13.1به استان بوشهر  واردشدهاز کل مهاجران  38نمودار مطابق 

تان بوشهر اس یهاشهرستانبه  واردشدهمقایسه سهم مهاجران  .بنابراین سهم مردان مهاجر بیشتر از زنان بوده است  .بودند  31تا 

سهم  نیترنییپادرصد  11.4کا با ترمش و تنگستاندشتستان  و شهرستاندرصد باالترین  77، شهرستان کنگان با دهدیمنشان 

 یاهشهرستانبه  واردشدههمچنین مقایسه زنان مهاجر  .انددادهاستان به خود اختصاص  یهاشهرستان انیدر م امهاجر مرد ر

وجه به موقعیت کنگان با ت و شهرستانتنگستان و دشتستان باالترین سهم مهاجر زن  یهاشهرستان،  دهدیماستان بوشهر نشان 

 یدورهاستان بوشهر در  یهاشهرستانمهاجر را در میان  نیترنییپادرصد  22.3خاص اقتصادی در این شهرستان ، با  طیو شرا

ر از استان بوشه یهاشهرستانمهاجران واردشده به  یسهیمقابا توجه به نتایجی که از  .انددادهبه خود اختصاص  31تا  81

 شیدر افزاه ک یاژهیورستان کنگان با توجه به موقعیت اقتصادی نتیجه گرفت که شه توانمیاست ،  شدهارائه 38نمودار 

ت ، روستایی داشته اس در مناطقشدن فازهای پارس جنوبی به ویژه  ییاز اجرا متأثرمرد  واردشدهمهاجران  ییزااشتغالسهم  

  .تجربه کرده است 1381- 31 هایسالاستان در  یهاشهرستان انیدر مشرایط متفاوتی 
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  31تا  31 یدورهجنس  بر حسببه شهرستان استان بوشهر  واردشده: توزیع مهاجران 33نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

و درصد  73، شهرستان کنگان با  دهدیمشهری میان مردان وزنان مهاجر نشان  در مناطق واردشدهمقایسه مهاجران 

بوشهر ن استا یهاشهرستانمیان  واردشدهسهم مهاجران مرد  نیترنییو پادرصد به ترتیب باالترین  46.7ستان با تنگ شهرستان

سهم  نیترنییپا به ترتیب باالترین و و کنگانتنگستان  یهاشهرستان همچنین زنان مهاجر .انددادهبه خود اختصاص  را

 .(33نمودار )انددادهبه خود اختصاص  بوشهر رااستان  یهاشهرستانبه  واردشدهمهاجران 

  31تا  31 یدورهجنس  بر حسببه مناطق شهری شهرستان استان بوشهر  واردشده: توزیع مهاجران 33نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
صد

در

مردشهرستان زن

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

صد
در

مردشهرستان زن



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 211 

، دهدیماست نشان  شدهارائه 111نمودار در روستایی میان مردان وزنان مهاجر که  در مناطق واردشدهمقایسه مهاجران 

 یهاشهرستان انیدر مدرصد مهاجر مرد باالترین سهم را  82شهرستان کنگان همانند شرایط مناطق شهری این شهرستان با 

به مناطق روستایی نسبت به  واردشدهافزایش سهم مهاجران مرد  رسدیمنظر به  .دارد  31تا  81 سالهپنجدوره  در استان بوشهر

  .مناطق باشد نیدر ابه مسکن  ترارزان یابیاز دستمناطق شهری در شهرستان کنگان ، بیشتر ناشی 

  31تا  31 یدورهجنس  حسببر به مناطق روستایی شهرستان استان بوشهر  واردشده: توزیع مهاجران 111نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 علل مهاجرت

 بوشهر در استانعلل مهاجرت  -الف

ر اساس ب .شد ریپذامکانایران  مرکز آمار توسط ریاخسرشماری  در دو گرفتهانجامهای ی علل مهاجرتو مطالعهبررسی 

ها ها و شهرستانتنها علل مهاجرت بر اساس مهاجران واردشده به استان 1331 سالو 1381 سال های سرشماری منتشرشدهنتایج 

  .پذیر استامکان

های به استان بوشهر و شهرستان واردشدهمهاجرت مهاجران  از علت ترروشن لیمنظور تحل بهدر این قسمت از گزارش 

نقاط شهری و  بر حسبردشده به استان بوشهر ها از کل مهاجران وامهاجرت از عللآن، تالش شده سهم درصدی هریک 

 .ارائه شود1331تا  1381ودوره  1381تا  1371دردوره ی سرشماری یعنی دوره   روستایی و همچنین بر اساس مردان وزنان 

از کل مهاجران واردشده به استان  ،112نمودار و  111نمودار و  121جدول و  113جدول از  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

ترین علت بنابراین مهم .مهاجرت کردند خانوار خوددرصد به علت پیروی از  41.7 و 33.8دو دوره ی به ترتیب  دربوشهر
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ی و ، انتقال شغل کار بهترعلل جستجوی کار و  .مهاجرت تبعی استمهاجرت به استان بوشهر از سوی مهاجران واردشده، 

،  کار بهترعلل جستجوی کار و   1331تا  1381ودردوره ی  1381تا  1371وپایان خدمت وظیفه در دوره ی دهساله  انجام

 .های دوم و سوم قرار دارندتحصیل در رتبه انیو پاتحصیل انجام 

جدول و  113جدول  مطابقدردو سرشماری گذشته ، بوشهر به استان مهاجر یان مردان علل مهاجرت در م نیترمهمبررسی 

در علل رادرصد باالترین سهم  33.8 و 38.3ه ترتیب دوره های سرشماری ، بهتر ب و کار،جستجوی کار دهدیمنشان 121

 یحوزهر فراوانی که د یگذارهیسرماگیری این نتایج با توجه به شکل .ر به استان بوشهر استمردان مهاج یهامهاجرتعمده 

، موجب  31تا  81به ویژه درسال های  شدن تعدادی از فازهای گازی پارس جنوبی ییو اجراپارس جنوبی  و گازصنعت نفت 

ودر  1381انتقال شغلی در سرشماری سال  اروپیروی از خانوعلل  .است بوشهر شدهمردان مهاجر به استان  یهامهاجرت

 از میان علل مهاجرت به استان بوشهر و سومدوم  یرتبهتحصیل در  انیو پانجام تحصیل اپیروی از خانوارو  1331سرشماری 

   .جای دارند

  1381تا  1371دردوره ی  درصد 71.2، دهدیمنشان 121جدول و  113جدول زنان مطابق  انیدر ممطالعه علل مهاجرت 

رتبه دوم ازعلل مهاجرت ترین علت مهاجرت خود را پیروی از خانواده و درصد از زنان مهاجر به استان بوشهر ، مهم73.8و 

 .تحصیل اعالم کردند انیو پاانجام  را

توان گرفت این است که سهم می1331و 1381دو سرشماری در دو جنسی علل مهاجرت میان سهیاز مقاای که نتیجه

ی ابیدست یهاعلتاست و  توجهقابلبوشهر در میان زنان  در استانهای فردی های خانوادگی در مقایسه با مهاجرتمهاجرت

به  یابیتدسدرر را دلیل مهاجرت به استان بوشه نیترمهممردان مهاجر  کهیدرحالبه کار و کار بهتر سهم بسیار اندکی دارد 

  .تر دانستندمناسب و اشتغالکار 

 1331 – 31علت در نقاط شهری و روستایی استان بوشهر  بر حسب واردشده: توزیع درصدی مهاجران 113جدول 

 جنس مناطق
جستجوی کار 

 و کار بهتر
 انتقال شغلی

تحصیل و 

 پایان تحصیل

انجام یا پایان 

 هخدمت وظیف

پیروی از 

 خانوار
 نامشخص سایر

 کل

 4.3 7.3 38.3 8.3 6.6 3.3 21.4 مرد وزن

 3.7 7.1 17.6 13.1 6.1 13.7 38.3 مرد

 1.2 7.8 71.2 1.1 7.6 1.8 2.3 زن

 نقاط شهری

 4.7 6.6 43.4 3.1 8.1 3.2 18.1 مرد وزن

 4.4 6.1 21.1 16.2 8.2 14.4 23.1 مرد

 1.1 7.3 74.6 1.1 8.3 1.3 2.1 زن

 نقاط روستایی

 3.1 8.1 31.7 6.1 3.1 3.6 38.1 مرد وزن

 2.7 8.3 12.4 8.1 2.6 12.8 12.7 مرد

 1.1 3.2 76.7 1.1 4.2 1.6 2.3 زن

 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 1331 – 31در نقاط شهری و روستایی استان بوشهر علت  بر حسب واردشده: توزیع درصدی مهاجران 121جدول 

 جنس مناطق

جستجوی 

کار و کار 

 بهتر

 انتقال شغلی
تحصیل و 

 پایان تحصیل

انجام یا پایان 

خدمت 

 وظیفه

مسکن 

 ترمناسب

پیروی از 

 خانوار
 نامشخص سایر

 کل

 2.2 3.4 41.7 6.1 1.1 11.8 6.1 24.6 مرد وزن

 2.1 3.1 13.6 7.3 8.1 11.1 3.2 33.8 مرد

 2.4 4.1 73.8 3.1 1.1 12.1 1.6 2.7 زن

 نقاط شهری

 2.1 4.1 41.7 1.1 6.1 13.1 7.3 21.7 مرد وزن

 1.3 3.7 21.4 6.1 11.1 11.7 11.3 33.3 مرد

 2.3 4.6 71.7 2.3 1.1 11.1 1.8 2.6 زن

 نقاط روستایی

 2.3 2.1 41.3 8.6 2.8 1.3 3.1 33.1 مرد وزن

 2.1 1.8 17.8 11.8 4.6 6.6 4.3 11.1 مرد

 2.8 2.4 81.1 1.1 1.1 4.8 1.1 2.3 زن

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
 

 1331 - 31توزیع مهاجران وارد شده برحسب علت به استان بوشهر دردوره 111نمودار 

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 1331- 31 یدر دورهعلت به استان بوشهر  بر حسب واردشدهتوزیع مهاجران : 112نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

درصد  41.7و 43.4 درصد( 72و 64) 1331و 1381در سرشماری نقاط شهری استان بوشهرکل مهاجران وارد شده به  از

سهم زنان بیش از سه برابر مردان مهاجر است . درواقع  کهعلت مهاجرت خود را پیروی از خانوار بیان کردند  تیب به تر

، علت مهاجرت به استان بوشهر زنان مهاجر ازدرصد  71.7 1331درصد و درسرشماری سال  74.6،   1381 سال درسرشماری

به مناطق شهری استان  مهاجرخانوارهای مردان ازدرصد  21 حدود و تنها اعالم کردند سرپرست خانواررا تبعیت کردن از 

علت مهم دیگر ازمهاجرت به مناطق شهری ، دستیابی به اشتغال  .داشتند بوشهر، علت مهاجرت را پیروی از خانواراعالم

ی ازپژوه ها ایبخش هدراستان بوشهرواجرایی شدن بسیار مهم تحوالت اقتصادی شکل گیری با توجه به مناسب تراست که 

و  113مودار ن. است بودهانتظار قابلوکامال طبیعی بدست آمده تایج نصنعت نفت وگاز دراین مناطق ،زمینه ی دربه ویژه 

شان نسرشماری گذشته را  در دوجنس را به استان بوشهر  بر حسبمهاجران واردشده به نقاط شهری علل سهم  ، 114نمودار 
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 1331- 31ی در دورهعلت به نقاط شهری استان بوشهر  بر حسب واردشدهتوزیع مهاجران : 113نمودار 

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 1331- 31 یدر دورهلت به نقاط شهری استان بوشهر ع بر حسب واردشدهتوزیع مهاجران : 113نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 جستجوی کار و کار بهتر ت، سهم علدیآیبرم121جدول و  113جدول و   116نمودار و  111دار نموطوری که از همان

بیشتر از  روستایی در مناطقبه استان بوشهرمهاجرت  علل ریسا نسبت به (همانند مناطق شهری)بعد از علت پیروی از خانوار 

 1381ی سال هادرسرشماردرواقع از میان شش علل مهاجرت به استان بوشهر .استدر دوسرشماری گذشته نقاط شهری 

جزء علل  1381درسرشماری )مسکن مناسبدست یابی به  انتقال شغلی وهمچنین اشتغال مناسب و ست یابی بهد 1331و
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روستایی  مناطقعلل مهاجرت به سهم  نباالتری،  1331سرشماری و 1381به ترتیب سرشماری  (مهاجرت مشخص نبوده است

این  .م نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی استسهها علت بقیه ه است .حالی که دربه خود اختصاص دادرا بوشهر استان

اطق مقصد درمن ترمطلوب و درآمدوضعیت نشان از باال بودن میزان بیکاری مهاجران در مناطق مبدأ وامید به دستیابی شغل 

 .استوهمچنین مهاجرت های مرحله ای 

، مردان  دهدیمبه استان بوشهر نشان  روستایی میان مردان وزنان مهاجر به نقاط شهری و واردشدهمهاجران  یسهیمقا

اجر به مناطق مهبهتر بیان کردند که مردان  و کارعلت مهاجرت را جستجوی کار  ترینبیشروستایی شهری ومهاجر به مناطق 

ابی د که مهمترین علت آن را باید درامکان دست یندارنسبت به مناطق شهری سهم باالتری در دوسرشماری گذشته  روستایی

 .دجستجوکربه عنوان یکی از علل مورد بررسی قرارگرفته است ،  1331سکن ارزان تردرمناطق روستایی که درسرشماری به م

همچنین مهاجران  است. 1331بیشتر از سرشماری سال  1381البته اختالف میان مردان مناطق شهری وروستایی درسرشماری 

 سهم باالتری نسبت به مردان مهاجر وظیفهانجام خدمت  وال شغلی ، انتقمانند تحصیالت  ییهاعلتشهری در نقاطبه مرد 

مهاجرت به نقاط روستایی درمیان زنان مهاجر در  رشیو پذ از خانوارپیروی  .دارند دردوسرشماری اخیر مناطق روستایی

 .شهری باالترین سهم را دارد مناطقنسبت به مردان مهاجر و حتی زنان  1331 و 1381های سرشماری 

 1331- 31ی در دورهعلت به نقاط روستایی استان بوشهر  بر حسب واردشده: توزیع مهاجران 111دار نمو

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 1331- 31 یر دورهدعلت به نقاط روستایی استان بوشهر  بر حسب واردشده: توزیع مهاجران 113نمودار 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 های استان بوشهرعلل مهاجرت در شهرستان -ب

های به استان بوشهر و شهرستان واردشدهمهاجرت مهاجران  از علت ترروشن لیتحل به منظوردر این قسمت از گزارش 

نقاط شهری و  بر حسبمهاجران واردشده به استان بوشهر  ها از کلمهاجرت از عللآن، تالش شده سهم درصدی هریک 

 یها دورهان در است یهاشهرستاننتایج علل مهاجرت به  رونیازا.ارائه شود لیتفصبهاستان بوشهر  یهادر شهرستانروستایی 

  .است شدهارائه  126و 121،124،123، 122، 121در جدول شماره  1381 -31 و1371 -81

 بهتر کار وجستجوی کار  -

ی که علت مهاجرت خود رادست یاباستان بوشهر یهاشهرستاناز توزیع نسبی مهاجران واردشده به  شدهانجامهای بررسی

درهردو دوره  کنگان، شهرستان دهدیمنشان  1381- 31و 1371- 81های  دردورهبه کار واشتغال مطلوب اعالم داشته اند، 

 67از مهاجران واردشده ،  1371 - 81است . درواقع شهرستان کنگان دردوره ی  داشتهرا مهاجران واردشده  ازباالترین سهم 

را درخود جای داده از مهاجران واردشده درصد  13 با کاهشی اندکی نسبت به دوره ی قبلی 31تا  81ودر دوره ی  درصد

ده پایین ترین سهم ازمهاجران وارد شدیلم شهرستان های تنگستان و مورد مطالعه به ترتیب دوره،است . همچنین دردوره های 

شکل گیری این نتایج را باید در نقش وجایگاه اقتصادی شهرستان  علتمهمترین . بودندبهتر  و کارجستجوی کار هدف  با

اسی استان به عنوان مرکز اداری وسیبوشهر شهرستان گونه ای که کنگان دراستان بوشهر وحتی درسطح ملی جستجوکرد. به

هرستان شنتایج محاسبات درنقاط شهری  .ه ی مورد مطالعه رتبه ی دوم را درمیان شهرستان های استان بوشهرداشته استدردور

درهردو و شهرستان تنگستان باالترین درصد  47 و 41.8ه ترتیب دوره ها ، کنگان بشهرستان نشان می دهد  بوشهرهای استان 
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 71ساله دوره ی ده روستایی در نقاط .نداداشته علت جستجوی کار و کار بهتر  واردشده به از مهاجرانترین سهم پایین دوره

اده است رخود جای ددراشهرستان کنگان بیشترین سهم از مهاجران با هدف دست یابی به اشتغال همانند نقاط شهری ،   81تا 

 مهاجران واردکته قابل توجه تفاوت ن.بدست آورده است ، شهرستان بوشهر این جایگاه را  31تا  81دردوره پنج ساله که 

است .درواقع سهم افرادی که با هدف بدست آوردن  81تا  71درنقاط روستایی وشهری شهرستان کنگان دردوره ی شده 

مهاجرت کردند، به دلیل امکان دست یابی به مسکن ارزان تر وکاهش هزینه های زندگی  شهرستان کنگان شغل مناسب به

هری سرشماری تفاوت مناطق شدر دوره ی بعدی  به گونه ای کهروستایی ساکن شوند تا نقاط شهری ترجیح دادند درنقاط 

ن ایه به دوارد شمهاجران مهاجرت درمیان وروستایی به کمترین مقدار خود می رسد .این نتایج نشان ازمرحله ای بودن 

 شدهارائه 118نمودار و  117نمودار و کار بهتر  جستجوی کار بر حسب واردشدهنتایج توزیع نسبی مهاجران   شهرستان است .

  .است

یی روستا وعلت جستجوی کار و کار بهتر به تفکیک نقاط شهری  بر حسب واردشده: توزیع نسبی مهاجران 113نمودار 

 1331-31رهی استان بوشهر دوهاشهرستان

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 ییروستا وبهتر به تفکیک نقاط شهری  کار علت جستجوی کار و بر حسب واردشدهتوزیع نسبی مهاجران :113نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره  یهاشهرستان

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 انتقال شغلی -

 71دردوره ی ،  دهدیماستان بوشهر نشان  یهاشهرستان انیدر ماز توزیع نسبی مهاجران واردشده  شدهانجامهای بررسی

شهرستان کنگان با اندکی اختالف نسبت به شهرستان بوشهر، سهم بیشتری از مهاجرانی که علت مهاجرت خود را انتقال  81تا 

مرکزیت سیاسی اهمیت  شهرستان بوشهر به دلیل 31تا  81ی  ه خود اختصاص داده است  اما در دورهشغلی اعالم کردند ، ب

یلم های دیرود شهرستانسهم از مهاجران وارد شده را درخود جای داده است .همچنین باالترین درصد  13اداری استان با  -

ی  هاشهرستان اعالم کردند درمیانانتقال شغلی  جرت راهدف از مهاسهم را درمهاجرانی که  نیترنییپا دوره ها،به ترتیب 

علل مهاجرت  بر حسب واردشدهمقایسه مهاجران  111نمودار و   113نمودار براساس .اندداده، به خود اختصاص استان بوشهر 

ه ببیشترین مهاجرواردشده را ، دوره ی سرشماری اخیر  دودر بوشهران دهد، شهرستدر نقاط شهری استان بوشهر نشان می

در .است خود اختصاص دادهسهم قابل توجه ای را به  درصد 13 با  31تا  81داشته است که در دوره ی دلیل انتقال شغلی 

 تالف نسبت به بوشهروبااندکی اخجم باشهرستان  31تا  81کنگان و دوره ی شهرستان   81تا 71در دوره روستایی نیز نقاط

قش نمی توان نتیجه گیری کردکه  ،با توجه به نتایج محاسبات .دارند استانهای میان شهرستان رااول  ی درصد رتبه 28.6

محدودیت های به باتوجه نسبت به دوره ی قبلی سهم بسزایی  31تا 81دردوره شهرستان بوشهر ادارای  _سیاسی وجایگاه  

 ، در جذب مهاجرداشته است .ستان با آن رویروه است توسعه ای که این شهر
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ی هاشهرستان ییو روستاعلت انتقال شغلی به تفکیک نقاط شهری  بر حسب واردشدهتوزیع نسبی مهاجران : 113نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره 

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 یهاشهرستان ییو روستاعلت انتقال شغلی به تفکیک نقاط شهری  بر حسب واردشدهتوزیع نسبی مهاجران : 111نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره 

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 تحصیل انیو پاتحصیل  -

- 31و 1371-81دردوره های استان بوشهر یهاشهرستان انیدر مه از توزیع نسبی مهاجران واردشد آمدهدستبهنتایج 

در دوره ی اول دررتبه اول ودر دوره ی بوشهردشتی با اندکی اختالف نسبت به شهرستان  ، شهرستان  دهدیمنشان   1381

کسب  ز مهاجرتاارد شده که هدف خودوباالترین سهم را میان مهاجران درصد  11 باشهرستان بوشهر ، دوم مورد مطالعه 

 به ترتیب دوره،کمترین سهم ازجم کنگان و یهاشهرستانتحصیل اعالم داشته اند به خود اختصاص داده اند.همچنین 

وره ها د بوشهر به ترتیب های دشتی و درنقاط شهری نیز شهرستان .  ته اندشی استان را دا هاشهرستانبه  واردشدهمهاجران 

  .ندخود اختصاص داد را بهرتبه اول 

ی اول رتبهاز مهاجران ، درصد  44و 11 با به ترتیب دوره هابوشهر و دشتی های در نقاط روستایی استان بوشهر، شهرستان

اصله نکته قابل توجه ف به خود اختصاص دادندمهاجرانی که علت مهاجرت خود را انجام تحصیل یا پایان آن اعالم داشتند، 

درواقع با این  است . 1331تا  1371میان شهرستان های دشتی وبوشهر درسال های ده سهم مهاجران وارد شزیاد واختالف 

که شهرستان دشتی در دوره  اول در رتبه اول قرار می گیرد اما تفاوت قابل توجه ای با شهرستان بوشهر درسهم مهاجران وارد 

نسبی مهاجران  نتایج توزیعتان بوشهر است.  را شده دارد که بیانگر توزیع نامتوازن امکانات تحصیلی میان شهرستان های اس

   .است مشاهدهقابل 112مودار نو  111نمودار تحصیل در  انیو پاتحصیل  بر حسب واردشده

یی روستا وآن به تفکیک نقاط شهری  انیو پام تحصیل علت انجا بر حسب واردشدهتوزیع نسبی مهاجران : 111نمودار 

 1331-31ی استان بوشهر دوره هاشهرستان

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 ییروستا وآن به تفکیک نقاط شهری  انیو پاعلت انجام تحصیل  بر حسب واردشده: توزیع نسبی مهاجران 112مودار ن

 1331- 31استان بوشهر دوره  یهاشهرستان

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 انجام یا پایان خدمت وظیفه -

های  ، شهرستان دهدیماستان بوشهر نشان  یهاشهرستان انیدر ماز توزیع نسبی مهاجران واردشده  شدهانجامهای بررسی

براین اساس  علت مهاجرت خود را انجام وپایان خدمت وظیفه اعالم کردند.در دوره ی اخیر سرشماری  بوشهر گناوه و

باالترین سهم مهاجران واردشده دوره های سرشماری ، درصد به ترتیب  61.8با درصد وشهرستان بوشهر  23شهرستان گناوه با 

ای گناوه هنیز شهرستان  شهرستان  های استان بوشهرشهری  در نقاط .علت خدمت وظیفه به خود اختصاص دادند بر حسب

ه علت ب واردشدهی آخر مهاجران رتبهوره ها ی سرشماری ، دردیلم به ترتیب دهای  کنگان وو شهرستان  باالترینبوشهر و 

  .گرفتندانجام یا پایان خدمت وظیفه به نقاط شهری جای 

 دیلم رتبهنگان وکو شهرستان رتبه اول  دشتی های تنگستان و شهرستان نیز همانند نقاط شهری ، در نقاط روستایی استان

 113مودار نانجام یا پایان خدمت وظیفه در  بر حسب واردشدهنتایج توزیع نسبی مهاجران  .را به خود اختصاص دادند آخر ی

  .است مشاهدهقابل 114نمودار و 
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یی روستا وعلت انجام یا پایان خدمت وظیفه به تفکیک نقاط شهری  بر حسب واردشدهتوزیع نسبی مهاجران : 113نمودار 

 1331-31ی استان بوشهر دوره هاشهرستان

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 ییروستا وعلت انجام یا پایان خدمت وظیفه به تفکیک نقاط شهری  ببر حس واردشده: توزیع نسبی مهاجران 113نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره  یهاشهرستان

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 ترمناسبمسکن  -

هدف وعلت ربمشخص ومجزا در جداول خروجی مهاجرت مبنی  داده ای 1381با توجه به این که در سرشماری سال 

لطبع باز سوی مرکزآمار ایران منتشر نشده است ، مهاجران وارد شده به استان بوشهر درمیان یابی به مسکن مناسب تر  دست

سی علل مهاجرت ر. از این رو دراین قسمت از بر ندارد علل وعوامل دیگرمهاجرتی وجودبررسی مقایسه ای همانند امکان 

 استفاده می شود. 31تا  81های سرشماری  تنها از دادهمهاجران وارد شده به استان بوشهر

 111نمودار و 113جدول درکه استان بوشهر  یهاشهرستان انیدر ماز توزیع نسبی مهاجران واردشده  آمدهدستبهنتایج  

سهم  نیترنییو پادرصد به ترتیب باالترین  1دیلم با  و شهرستاندرصد  31، شهرستان بوشهر با  دهدیمنشان ارائه شده 

ده سهم مهاجران واردش یسهیمقا .به خود اختصاص دادند تر رامناسببه مسکن  یابیدستعلت  بر حسبمهاجران واردشده 

تان با درصد و شهرستان دشتس 23دهد، شهرستان بوشهر با های استان بوشهر نشان میعلت در نقاط شهری شهرستان بر حسب

از سهم را  نیدرصد کمتر 1.1همچنین شهرستان دیلم با  .اندهای اول و دوم را به خود اختصاص دادهدرصد رتبه 16.3

  .انددر استان بوشهر به خود اختصاص داده تر رامناسببه علت دستیابی به مسکن  واردشده مهاجران

نتایج توزیع  .دجای دارن ومدتا های اول ستان به ترتیب در رتبهدشتو های بوشهر در نقاط روستایی استان بوشهر، شهرستان

  .است مشاهدهقابل 111نمودار در  ترمناسبمسکن  بر حسب واردشدهنسبی مهاجران 

 ییو روستایک نقاط شهری به تفک ترمناسبعلت مسکن  بر حسب واردشده: توزیع نسبی مهاجران 111نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره  یهاشهرستان

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 پیروی از خانوار -

یکی از عللی که باالترین سهم را در میان علل وعوامل مهاجرتی مهاجران وارد شده به خود اختصاص می دهد ، پیروی 

ده حتی در استان بوشهر که به دلیل تحوالت اقتصادی بسیار فراوان ومهم به ویژه در زمینه ی از خانوار است . درواقع این پدی

صنعت نفت وگاز ، نیز نمایان است . این نتایج بیانگراین واقعیت است که سهم مهاجرت های خانوادگی درمقایسه با 

اعده ی ملی مستثنی از این قاستان بوشهر نیز  .مهاجرتهای فردی  درالگوی مهاجرتی خانوارها درسطح ملی افزایش یافته است 

 نبوده است . 

قابل   117نمودار و 116ودار نم و  123دول جتا  118جدول که در از توزیع نسبی مهاجران واردشده  آمدهدستبهنتایج 

 81تا  71درصد دردوره ی  12.2شهرستان دشتستان با دهد،های استان بوشهر نشان میدرمیان شهرستانمشاهده است ، 

پیروی از خانواده خود اقدام به مهاجرت واردشده هستند که به علت از مهاجران بیشترین سهم درصد  36.4 باوشهرستان بوشهر

ر ب .تبعی استمهاجرت های ازمهاجران واردشده، مهاجرت خانوادگی یا  یتوجهقابل بنابراین نوع مهاجرت بخش .دندکر

ه ترتیب بدیلم و جم وشهرستان های وبوشهر دشتستانهای  شهرستاننیز نقاط شهری در شدهانجاماساس نتایج محاسبات 

  .نقاط شهری جای دارند و آخرهای اول رتبهدر  ،دوسرشماری اخیر

، به ترتیب دوسرشماری اخیر بوشهر گناوه و های، شهرستاناستان بوشهر نقاط روستایی117نمودار و 116ودار نممطابق 

  .دارند جایمهاجرانی که علت مهاجرت خود به استان بوشهر را تبعیت کردند از خانواده ی خود اعالم داشتند ،ی اول در رتبه

علت پیروی از خانوار به تفکیک نقاط شهری و روستایی  بر حسب واردشدهتوزیع نسبی مهاجران : 113ودار نم

 1331-31ی استان بوشهر دوره هاشهرستان

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 روستایی علت پیروی از خانوار به تفکیک نقاط شهری و بر حسب ردشدهوا: توزیع نسبی مهاجران 113نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره  یهاشهرستان

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 و نامشخصسایر  -

که  یارائه شده است در این قسمت به بررسی عوامل گذشتهغیر از علل وعوامل ششگانه فوق که تحلیل آن در صفحات 

علت مشخصی ازآن نام برده نشده وهمچنین مهاجران واردشده ای که دلیلی برای در جداول مهاجرتی مرکزآمار ایران 

درمیان  ازتوزیع نسبی مهاجران واردشده آمدهدستبهنتایج شود. براساس مهاجرت خود بیان نکردند، پرداخته می

دهد، نشان میدردو دوره ی سرشماری اخیر قابل مشاهده است ،  113نمودار و  118نمودار  که درهای استان بوشهرشهرستان

ود غیر مهاجرت خ ی برایدلیلکه از مهاجران واردشده  به ترتیب دوره سرشماری ، بیشترین سهم شهرستان های جم وبوشهر

 هرینقاط شاساس  نیبر هم .، به خود اختصاص داده اندصی را بیان نکردندو یا دلیل مشخانداز شش علت فوق دانسته 

ای درمیان شهرستان ه در دو سرشماری گذشته از علل مهاجرتی  ی اول را در این حوزهرتبه این شهرستان ها نیز وروستایی

  .دارا هستنداستان بوشهر
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یی تاو روسبه تفکیک نقاط شهری  و اظهارنشدهعلت نامشخص  بر حسب واردشده: توزیع نسبی مهاجران 113نمودار 

 1331- 31ی استان بوشهر دوره هاشهرستان

 
 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری  

 ییتاو روسشهری  به تفکیک نقاط و اظهارنشدهعلت نامشخص  بر حسب واردشده: توزیع نسبی مهاجران 113نمودار 

 1331- 31استان بوشهر دوره  یهاشهرستان

 
 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 1331 – 31ی استان بوشهر هادر شهرستانعلت  بر حسب واردشدهتوزیع درصدی مهاجران  :121جدول 

 شهرستان
جستجوی کار و 

 کار بهتر
 انتقال شغلی

و پایان تحصیل 

 تحصیل

انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه
 نامشخص پیروی از خانوار

 3.1 46.1 11.2 11.1 11.8 13.3 بوشهر

 11.3 46.3 17.7 4.4 6.4 3.3 تنگستان

 48.8 28.3 1.1 1.1 1.1 16.3 جم

 7.3 12.2 7.7 3.3 7.1 11.1 دشتستان

 1.1 47.3 8.1 13.2 1.6 13.7 دشتی

 23.1 41.6 8.1 2.2 4.2 21.1 دیر

 16.1 43.4 3.8 3.1 8.4 18.3 دیلم

 1.1 12.6 1.4 1.2 14.3 67.1 کنگان

 4.2 41.1 23.1 7.3 1.2 11.2 گناوه

 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 1331 – 31استان بوشهر  یهادر شهرستانعلت  بر حسب واردشدهدرصدی مهاجران : 122جدول 

 شهرستان
جستجوی کار 

 بهتر و کار
انتقال 

 شغلی
 نایو پاتحصیل 

 تحصیل
انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه
دستیابی به مسکن 

 ترمناسب
پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 31.4 36.4 31.1 61.8 11.3 13.2 16.4 بوشهر

 3.7 1.3 7.3 4.7 2.2 2.8 2.8 تنگستان

 4.7 11.1 13.1 2.6 1.4 8.2 7.1 جم

 21.8 13.1 21.3 1.1 13.6 11.1 4.3 نادشتست

 7.4 6.6 6.4 6.8 11.8 4.6 4.1 دشتی

 2.2 4.1 3.1 4.7 1.3 3.1 3.3 دیر

 1.7 2.1 1.1 1.6 1.4 2.1 1.3 دیلم

 3.8 12.6 4.1 1.4 1.3 11.3 13.4 کنگان

 13.3 8.1 11.1 8.3 1.1 3.7 1.4 گناوه

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 1331 – 31ی استان بوشهر هاشهرستانشهری  در مناطقعلت  بر حسب واردشدهتوزیع درصدی مهاجران  :123دول ج

 شهرستان
جستجوی کار و کار 

 بهتر
 انتقال شغلی

تحصیل و پایان 

 تحصیل

انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه

پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 7.4 44.8 11.1 11.2 11.1 14.1 بوشهر

 12.8 43.2 13.6 8.3 11.4 11.1 تنگستان

 43.4 28.3 1.4 1.7 6.4 13.3 جم
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 شهرستان
جستجوی کار و کار 

 بهتر
 انتقال شغلی

تحصیل و پایان 

 تحصیل

انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه

پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 6.1 13.3 6.1 3.8 8.3 16.1 دشتستان

 1.6 48.3 6.6 14.1 7.1 17.8 دشتی

 21.1 36.6 3.3 2.7 4.2 22.1 دیر

 11.6 41.4 3.8 4.2 3.3 13.1 دیلم

 11.1 34.4 1.1 1.4 7.4 41.8 کنگان

 13.2 37.1 22.1 6.6 1.7 11.3 گناوه

 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
 

 1331 – 31استان بوشهر  یهاشهرستانشهری  در مناطقعلت  بر حسب واردشده: توزیع درصدی مهاجران 123جدول 

 شهرستان
جستجوی کار 

 بهتر و کار
انتقال 

 شغلی
 نایو پاتحصیل 

 تحصیل
یا پایان انجام 

 خدمت وظیفه
دستیابی به مسکن 

 ترمناسب
پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 شهری 23.2 23.2 71.2 17.1 13.2 21.1 بوشهر

 34.1 4.2 4.2 1.3 2.1 2.2 1.1 تنگستان

 1.1 16.3 16.3 1.8 1.1 3.4 6.1 جم

 2.4 24.6 24.6 3.8 18.4 11.3 1.3 دشتستان

 28.2 6.6 6.6 4.1 3.7 4.7 4.8 دشتی

 8.2 4.2 4.2 4.2 2.2 2.7 3.6 دیر

 1.8 1.1 1.1 1.2 1.6 2.3 3.1 دیلم

 2.1 3.3 3.3 3.8 2.1 3.7 47.1 کنگان

 7.6 3.1 3.1 8.3 1.1 3.3 7.3 گناوه

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 1331 – 31ی استان بوشهر هاشهرستانروستایی  ر مناطقدعلت  بر حسب واردشدهتوزیع درصدی مهاجران  :121جدول 

 شهرستان
جستجوی کار و 

 کار بهتر
 انتقال شغلی

تحصیل و 

 پایان تحصیل

انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه

پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 17.8 12.7 6.2 3.8 6.3 12.6 بوشهر

 16.4 48.1 13.1 2.1 4.6 8.1 تنگستان

 47.6 28.4 1.3 1.3 2.6 21.8 جم

 11.8 43.3 11.3 8.3 1.7 14.1 دشتستان

 4.1 47.3 11.1 11.1 3.3 22.8 دشتی

 21.7 11.1 1.6 1.2 4.1 17.3 دیر
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 شهرستان
جستجوی کار و 

 کار بهتر
 انتقال شغلی

تحصیل و 

 پایان تحصیل

انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه

پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 41.1 23.2 7.3 1.6 2.1 14.3 دیلم

 2.3 3.6 1.1 1.1 17.3 76.1 کنگان

 4.3 18.1 18.7 7.1 1.3 3.4 گناوه

 1563مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 

 

 1331 – 31استان بوشهر  یهاشهرستانروستایی  در مناطقعلت  بر حسب واردشده: توزیع درصدی مهاجران 123جدول 

 شهرستان
جستجوی کار 

 بهتر و کار
انتقال 

 شغلی
 نایو پاتحصیل 

 تحصیل
انجام یا پایان 

 خدمت وظیفه
دستیابی به مسکن 

 ترمناسب
پیروی از 

 خانوار
 نامشخص

 21.3 23.1 33.1 16.4 44.2 21.3 17.1 وشهرب

 4.8 6.3 1.6 6.7 8.8 3.1 2.1 تنگستان

 12.4 17.6 11.1 7.1 1.3 28.6 1.1 جم

 13.6 14.1 21.2 12.6 23.3 3.4 18.4 دشتستان

 1.1 6.3 6.7 21.3 11.1 4.1 3.7 دشتی

 3.7 3.8 3.1 8.2 1.8 6.6 2.2 دیر

 1.3 1.6 1.1 4.1 1.3 1.1 1.6 دیلم

 17.4 14.2 1.7 14.7 1.1 12.8 2.1 کنگان

 11.3 7.1 14.7 3.3 1.4 2.3 1.1 گناوه

 1533مأخذ: محاسبات مشاور بر اساس سرشماری 
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 برون استانی جمعیت درون استانی و یهاییجاجابه لیو دالبندی تحلیل چگونگی جمع 

مهاجرتی  یموازنه 71تا  61 یدورهتنها در  دهدیمان نش 1331تا  1311 هایسال بوشهر درموازنه مهاجرتی استان  -1

مثبت مهاجرتی ) خالص مهاجرت( در استان  یموازنهباالترین   61تا  11در سرشماری  .استان بوشهر منفی بوده است 

اما  1311-61 یدورهکم شدن آن نسبت به  رغمیعل، تعداد خالص مهاجرت  81تا  71در سرشماری  .است گرفتهشکل

لحاظ تعداد خالص مهاجرت در رتبه دوم نسبت  و ازموازنه مهاجرتی استان مثبت  31تا 81 یدر دوره .مچنان مثبت است ه

 .جای دارد در استان موردمطالعه یهادورهبه 

 کمترین 1361تا  1311 یدوره ترینبیش 1371تا  1361 یدورهاز استان بوشهر،  شدهخارجی مهاجران لحاظ مقایسه از -2

 1371ی رهدو بوشهر دربه استان  واردشدهمهاجران  ترینبیشهمچنین .گرفته استشکل در استان بوشهر شدهخارجمهاجران 

 .است گرفتهشکلاستان شده است،  یمهاجر فرستکه منجر به  1371تا  1361 یدورهآن در  نیو کمتر 1381تا 

گیرد، شاخص میزان مهاجرت استان بوشهر این دوره شکل میکه باالترین تمایل مهاجرتی در 1371 - 81 یدورهدر  -3

در هزار  83میل مهاجرت به کمترین مقدار خود یعنی  1381 - 31 یسالهپنجی در دوره .ابدییمدر هزار افزایش  211.6به 

 .رسدمی

، در رتبه واردشدهاجران درصد مهاجران درون استانی از کل مه 41.1با  1331تا 1381ساله استان بوشهر در دوره پنج -4

رین مهاجران درون تهای بوشهر و دیلم به ترتیب باالترین و پایینشهرستان .دارد کشور قرار یهااستان انیدر م و هفتمبیست 

  .اندبه خود اختصاص داده 1331تا  1381های های استان بوشهر در سالشهرستان انیدر ماستانی را 

 1331تا  1381در دوره  و تنگستانبوشهر  یهاشهرستانو مناطق روستایی  لمیو دوشهر ب یهاشهرستانمناطق شهری  -1

 .رادارندمهاجران درون استانی  نیترنییو پابه ترتیب باالترین 

 یهاهرستانشجم مهاجرپذیر و سایر  و شهرستانبین شهرستانی داخل استان ، شهرستان بوشهر  یهاییجاجابه از منظر -6

مهاجرتی  ا موازنهب، شهرستان دشتستان مهاجر فرست یهاشهرستان نیترنییو پاباالترین  .هستند مهاجر فرستاستان بوشهر 

 ستانو تنگدشتی ، دیر ، کنگان ،دیلم  یهاشهرستان .نفر هستند 711گناوه با موازنه مهاجرتی منفی  و شهرستاننفر  1163منفی

 .سوم تا هفتم قرار دارند یهارتبهدر 

 شهرستان، باالترین مهاجرپذیری  دهدیماستان نشان  یهااز شهرستان کیاز هر واردشدهمهاجران  مبدأ یهسیمقا -7

درصد ،شهرستان جم از شهرستان  12.8درصد ، شهرستان تنگستان از شهرستان بوشهر با  43بوشهر از شهرستان دشتستان با 

درصد،  41.8درصد، شهرستان دشتی از شهرستان بوشهر با  11.8 بوشهر بادرصد، شهرستان دشتستان از  48.8کنگان با 
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درصد ، شهرستان کنگان از شهرستان  47.1گناوه با  از شهرستان، شهرستان دیلم  درصد 32.6شهرستان دیر از شهرستان 

  .درصد است 48.8درصد ، شهرستان گناوه از شهرستان بوشهر با  23.4دشتستان با

ان شهرست یمهاجر فرستدهد، باالترین استان بوشهر نشان می یهاشهرستانریک از از ه شدهخارجمقصد مهاجران  -8

درصد  46.1درصد، شهرستان جم  71.8درصد، شهرستان تنگستان به شهرستان بوشهر با  13.3بوشهر به شهرستان تنگستان با 

درصد ، شهرستان دیر به  14.7شهر با درصد ، شهرستان دشتی به شهرستان بو 61.7، شهرستان دشتستان به شهرستان بوشهر با 

درصد  46درصد ، شهرستان کنگان به شهرستان جم با  46.4درصد، شهرستان دیلم به شهرستان گناوه با  37 بوشهر باشهرستان 

 .درصد است 11.2، شهرستان گناوه به شهرستان به بوشهر با 

درصد از مهاجران درون شهرستانی  43.2ر به آبادی درصد و الگوی مهاجرتی شه 14.7به شهر  یآباد یمهاجرتالگوی  -3

 استان یهاشهرستانغالب الگوی مهاجرتی درون شهرستانی  رونیازا .داشته است 1381- 31 یهادر سالبوشهر  در استانرا 

  .بوشهر آبادی به شهر است 

درصد باالترین سهم مهاجران  6.1و 6.6، 13.3، 38.6و اصفهان به ترتیب  تهرانهای فارس، خوزستان ، استان - 11

های درصد از مهاجران واردشده در سال 61.6این چهار استان حدود  .پنج سال گذشته دارند را دربه استان بوشهر  واردشده

 .دهندبه استان فارس را تشکیل می 1381 – 31

در سهم  ترینبیشدرصد،  7.1و  3.1، 11.3، 34خوزستان هر کدام به ترتیب  و، تهران  اصفهانفارس ،  یهااستان - 11

 یدوره، در دهندیمرا تشکیل  شدهخارجدرصد مهاجران  61.3 جمعاًاز استان بوشهر که  شدهخارجمهاجرین  و جذب رشیپذ

 .دارند 31تا  81

سال  23تا  21سنی  و گروهسال  21 – 24به گروه سنی  بوشهر مربوطباالترین سهم مهاجران واردشده به استان  - 12

 .درصد زنان مهاجر هستند 41.3درصد مردان و  13.1به استان بوشهر واردشدههمچنین از کل مهاجران .است

سهم مهاجر  نیترنییپادرصد  11.4رکا با تمش و تنگستاندشتستان  و شهرستاندرصد باالترین  77شهرستان کنگان با -13

 شهرستان وتنگستان و دشتستان باالترین  یهاشهرستانهمچنین  .انددادهاستان به خود اختصاص  یهاشهرستانمیان  در مرد را

وشهر در استان ب یهاشهرستان انیدر مسهم مهاجر زن را  نیترنییپاخاص اقتصادی ،  طیو شراکنگان با توجه به موقعیت 

  .دارند 31تا  81 یدوره

 نیترنییو پادرصد به ترتیب باالترین  46.7تنگستان با  و شهرستاندرصد  73شهری شهرستان کنگان با  در مناطق - 14

به  واردشدهسهم مهاجران زن  نیترنییو پابه ترتیب باالترین  و کنگانتنگستان  یهاو شهرستان سهم مهاجران مرد
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روستایی کنگان همانند شرایط مناطق شهری این شهرستان  در مناطق .انددادهبه خود اختصاص  بوشهر رااستان  یهاشهرستان

 .دارد 31تا  81 سالهپنجدوره  در استان بوشهر یهاشهرستان انیدر مدرصد مهاجر مرد باالترین سهم را  82با 

درصد باالترین  41.7با   31تا  81درصد ودردوره ی  38.3با  81تا 71ی سرشماری  دردوره خانوارخودپیروی از  - 11

علل مهاجرت به استان  انیدر مدوم را  یرتبهشماری ، در هر دو دوره سر درصد 21بهتر با  و کارو عامل جستجوی کار 

درصد  33.8ا درصد ودوره دوم سرشماری ب 38.3دردوره اول سرشماری با بهتر  و کارکار  یجستجو نیهمچن.بوشهر دارد

 نیترمهم درصد 73.8با ودوره دوم  71.2دردوره اول با مردان مهاجر و پیروی از خانواده  یهامهاجرتباالترین سهم در علل 

ترین علت مهاجرت به بنابراین مهم .است 1381- 31و 1371 -81های  در دورهعلت مهاجرت زنان مهاجر به استان بوشهر 

لی در وانتقال شغکار بهترعلل جستجوی کار و  .است یو تبعاستان بوشهر از سوی مهاجران واردشده، مهاجرت خانوادگی 

های دوم و سوم در رتبه 31تا  81در دورهی تحصیل  انیو پاانجام تحصیل  ر بهترکاعلل جستجوی کارو و  81تا  71دوره ی 

 .قرار دارند

نشان  81تا  71در دوره ی با سایر شهرستان های استان  سیاسی استان -به عنوان مرکز اداری مقایسه شهرستان بوشهر  - 16

 81سرشماری دوره ی دردرحالی که شته است .اند درهیچ کدام از علل مهاجرتی مهاجران وارد شده سهم برتری می دهد،

ان بهتر که شهرستان کنگ و کارعلت جستجوی کار  از ریغعلل مهاجرت به  یتمامدرومناطق شهری آن شهرستان این   31تا

 81تا 71سرشماری درمقایسه مناطق شهری این شهرستان نشان می دهد  .شته استاباالترین سهم را دارد، باالترین سهم را د

هرستان این ش مناطق روستاییمقایسه بوده است. درمیان علل مهاجرت برخوردار  از سهم باالتریتنها در علت انتقال شغلی 

تا  81که در دوره ی  نشان می دهد علت انجام وپایان تحصیل باالترین سهم از علل مهاجرتی داشته است 81تا  71دوره در

اشته است ددر در سایر علل مهاجرت ، باالترین سهم وپایان خدمت وظیفه عمومی  و انجامعلت انتقال شغلی  یاستثنابه   31

. 
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 )تولید ناخالص داخلی سرانه، امید به زندگی در بدو تولد و شاخص توسعه انسانیتحلیل  -1-2-2-1-3

 آموزش

صورت  در کشوراست، تاکنون کاری فراگیر در این زمینه  شدهفیتعرو که شاخص توسعه انسانی ابداع  1331از سال 

در این مورد  ای کههای پراکندهگزارش.بوده است  مورداستفاده« برنامه توسعه ملل متحد »های ساالنه گزارش و تنهانگرفته 

به چند سال  و مربوطهای مختلف هریک اتفاقی توسط سازمان ثانیاً، 2111وجود دارد اوالً با روش قدیمی پیش از سال 

) اندشدهعرضه تابو کانباشته از مطالب توصیفی فاقد کاربرد و به صورت مقاله  بعضاً الثاًثپیوستگی زمانی،  و فاقدمعدود 

 .(2رحم دل ، 

رفته ، شاخص توسعه انسانی تاکنون پذییوزندگی مردم آن از کار منددر بهرهی میزان پیشرفت کشورها ریگاندازهبرای 

ی او دمنبهرهدهد و را اصل و در مرکز توجه پیشرفت قرار میاین شاخص انسان  .ترین ابزاری است که به وجود آمده است

پیشرفت است و درآمد او  و ضامنشود، آگاهی او که الزمه او که منجر به طول عمر می جانبههمههای سالمت را از دیدگاه

دالت به سنجش ع ماًیمستق کهنیا و گوکند ی میریگاندازههای کارشناسانه ی است با روشو آگاهکه خود الزمه سالمت 

 ازجملهپردازد اما آن را در اندازه شاخص توسعه انسانی که آن را ماحصل تقریبی همه عوامل نمی هایمندبهرهدر توزیع 

 .داند کند مستتر میعدالت فرض می

 محاسبه شاخص توسعه انسانی و ضرورتاهمیت  

 دیامهای ی آن یعنی، شاخصهامؤلفهحاسبه شاخص و نخست م .اهمیت دارد دو نظر از خود کشور کار درانجام این 

ی سازمان ملل وجود ندارد هادر گزارشکه  هااستانسرانه، عالوه بر کل کشور برای هریک از  و درآمد، آموزش یزندگ

همین طور  .مختلف کشور است امور مناطقتعادل در  جادیو ای کالن زیربرنامههای یی و از ضرورتراهنما نیتریکل

 .سوق دهند تریو ضرورهای خود را به جهات اصلی ها به اینکه فعالیتاجرایی در استان مسئوالناهنمایی است برای ر

 پیشینه محاسبه شاخص توسعه انسانی -

ادامه دارد اما  و تاکنون شدهشروع (UNDPتوسط ) 1331این شاخص برای کشورهای جهان از سال  و محاسبهتعریف 

اولین  های مقطعی از مراجع ازجملهاساس تنها در گزارش نیبر ا  .صورت نگرفته است و منظمپیگیر  طوربهدر ایران این کار 

ه ها دیدقدیمی تنها برای برخی از سال با روش شدههیتهاز سازمان مدیریت، جدولی  1378گزارش ملی توسعه انسانی در سال 

 کشور از یهااستانتحت عنوان بررسی جایگاه  1381سال  یهاداده اساسبر   یامطالعهالبته الزم به ذکر است که  .شود می

صورت  1381دوم سال  مهیدر نپور  نیو حسمنظر شاخص توسعه انسانی کشور توسط آقایان دکتر بختیاری ، دهقانی زاده 

بر  . انددادهارائه  نهادیروش محاسبه در پایان روش پیش یوهیشگرفته است که نویسندگان این مقاله پژوهشی ضمن انتقاد به 
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رتبه استان بوشهر در  دهدیمنشان  127جدول که  یطورهمان .شدند  یبندرتبهکشور  یهااستاننتایج این پژوهش  اساس

 1 .است  شدهگزارش 3 کشور رتبه یهااستانمقایسه با سایر 

 ( 1331کشور بر اساس شاخص توسعه انسانی پایه ) بر اساس اطالعات سال  یهااستان یبندرتبه: 123جدول 

 رتبه
شاخص توسعه 

 انسانی
شاخص سرانه تولید ناخالص 

 داخلی
شاخص نهایی سطح 

 تحصیالت
شاخص امید به 

 زندگی
 استان

 آذربایجان شرقی  1.71 1.712 1.334 1.616 17

 ایجان غربی آذرب 1.63 1.7 1.321 1.173 26

 اردبیل 1.712 1.713 1.342 1.184 21

 اصفهان 1.747 1.841 1.423 1.67 4

 ایالم 1.677 1.782 1.42 1.636 16

 بوشهر 1.718 1.73 1.442 1.47 3

 تهران 1.71 1.886 1.443 1.712 1

21 1.617 1.331 1.781 1.711 
و چهارمحال 

 یاریبخت

 خراسان 1.682 1.73 1.363 1.614 18

 خوزستان 1.717 1.736 1.144 1.681 3

 زنجان 1.631 1.733 1.347 1.134 33

 سمنان 1.728 1.813 1.42 1.667 6

28 1.431 1.373 1.171 1.628 
و سیستان 

 بلوچستان

 بوشهر 1.731 1.813 1.373 1.633 13

 قزوین 1.733 1.734 1.423 1.611 8

 قم 1.727 1.816 1.386 1.64 12

 کردستان 1.647 1.63 1.233 1.142 27

 کرمان 1.637 1.812 1.4 1.633 11

 کرمانشاه 1.63 1.766 1.313 1.13 24

2 1.713 1.681 1.76 1.668 
و کهکیلویه 

 راحمدیبو

 گلستان 1.638 1.783 1.347 1.612 13

 گیالن 1.71 1.738 1.376 1.641 11

 لرستان 1.687 1.773 1.331 1.6 22

 مازندران 1.711 1.811 1.414 1.641 11

 مرکزی 1.713 1.734 1.478 1.662 7

 هرمزگان 1.711 1.718 1.444 1.626 14

 همدان 1.638 1.762 1.346 1.612 21

                                                      
 تحلیل شده است.به دلیل نبود داده های مورد نیاز در سطح شهرستان ، بصورت استانی  . شاخص توسعه انسانی 1
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 رتبه
شاخص توسعه 

 انسانی
شاخص سرانه تولید ناخالص 

 داخلی
شاخص نهایی سطح 

 تحصیالت
شاخص امید به 

 زندگی
 استان

 یزد 1.74 1.834 1.431 671 1

 1563، نیمه دوم سال 13ی( ، شماره پژوهش –) علمی  و پژوهش: مجله دانش مأخذ

 

های آن با روش جدید برای کل کشور و استان بوشهر و از سال انسانی و مؤلفهبخش از گزارش ، شاخص توسعه  نیدر ا

 .است  شدهمحاسبه 1331تا سال 1373

 هدف محاسبه شاخص توسعه انسانی -

ازمان ملل برنامه توسعه س –هدف اصلی به دست آوردن سیمایی از توسعه کشور و استان با معیار شاخص توسعه انسانی 

های مختلف به این امراست که امروزه سازمان ملل متحد کدام مبانی را توجه مدیران کشور در رده و جلب( UNDPمتحد )

را در هماهنگی  انشیهاتیفعالخود  و نظراتها بتوانند با توجه به این امر آن نکهیو اداند برای تشخیص میزان توسعه معتبر می

ی کشور همچنین نمایش روند توسعه .های مطلوب هدایت کنندسمتتوسعه در جهان به  شدهرفتهیپذی با مفاهیم و سازگار

 .ست ا موردنظری کالن زیرو برنامهی گذاراستیسهای گذشته برای هرگونه استفاده در ها با این معیارها در سالو استان

ت ها در جهآن صرفو مدهد بلکه توزیع عادالنه دستاوردها های مادی نشان نمیپیشرفت یک جامعه را تنها موفقیت

ری چارچوب نظ .، معرف درجه توسعه استیوزندگبهزیستی عموم افراد و باال بردن سطح آگاهی آنان در ساماندهی کار 

پس امید  .دشو، نهایتاً به افزایش طول عمر منجر میو رفاهسالمت  نیتأم لیو وسااین است که : اوالً افزایش امکانات زندگی 

 .معرف اصلی توسعه است جامعه یک  در هرزندگی 

اد، بنیه به افر هایو آگاهها آموزش فزاینده دانش .ی عمومی استو آگاهدرگرو افزایش دانش  کالًثانیاً بهزیستی جامعه 

 .دهدرا کاهش می هایو ناهموار و موانعکند ها را تقویت میزمینه در همهی کارکردهای انسان و ساماندهفکری برای بهبود 

 .معرف اصلی دیگر است  التیو تحص پس آموزش

رانه خرید درآمد س و قدرتاصلی وابسته به وضع مالی افراد  جهتکیی از و آگاهثالثاً هر دو عامل باال یعنی طول عمر 

باالتر  یورو بهرهبرتر  یهایفناورهای علمی، روش یریکارگبهها در توانایی آن باال رفتنآنان است که این قدرت شرط 

 «1331، دلرحم».است 

تا  1331از سال  .شوندی و به صورت عدد به عنوان شاخص جزء معرفی میریگاندازههای خاص این سه عامل با روش

شاخص توسعه انسانی  به عنوانها میانگین هندسی آن 2111و از سال  مؤلفهمیانگین حسابی اندازه  این سه  2111سال 

 .است  شدهرفتهیپذ

 شاخص  متغیرهای اصلی -
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 امید به زندگی، شاخص بعد امید به زندگی -

ص های تحصیلی، امید تحصیلی، شاخص بعد امید تحصیلی، شاخهای تحصیلی، شاخص بعد میانگین سالمیانگین سال -

 بعد آموزش

 درآمد ناخالص ملی سرانه، شاخص بعد درآمد ناخالص ملی سرانه -

 یالمللنیبدالر  بر حسبقدرت خرید پول  -

 رخ مبادله ارزن -

 تعاریف  -

 .است بلندمدتافزایش تولید ملی واقعی سرانه یک کشور در طول یک دوره  رشد اقتصادی :

اقعی آن و و در خارجدر مدت یک سال در داخل کشور و توسط اتباع  دشدهیتول و خدماتتولید ملی یعنی ارزش کاالها 

 .ت به یک سال پایه است های ثابت نسببه معنای سنجیده شده این ارزش با قیمت

جتماعی، های اقتصادی، اتحوالت و تغییرات بنیادی در ساختار رشتهکیفرآیندی است که در آن  توسعه اقتصادی :

 .پیونددفرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می

یا  تیقوو تاد ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با ایجهاتیو فعال هادر بخش جانبههمهرشد  توسعه :

 .پذیرمی شود امکان هاتیو فعالها این بخش یهارساختیزی در و بهسازبازسازی 

های عمر در جمعیت یک کشور است که با استفاده از آمارهای جمعیتی آن برای هر سال با میانگین سالامید زندگی :

 .شود محاسبه می یشناستیجمعهای روش

ساله  21های تحصیل متداول اشخاص ای است از تعداد معمول سالمحاسبه (:ساالنگبزرهای تحصیل ) میانگین سال

حصیالت های تحصیلی بر اساس زمان تها، مبتنی بر سطوح تحصیلی جمعیت، تنزیل شده به سالزندگی آن در مدت و باالتر

های نظر زمان آن معادل سالمنظور این است که موفقیت در احراز یک سطح تحصیلی، از  .نظری هر سطح تحصیل حضوری

 .شود های نظری برای این احراز محاسبه میتحصیل حضوری در کالس

ر درود یک کودك در سن ورود به دبستان، یی که امید میهاتعداد سالای است از محاسبه ی :لیتحص دیامهای سال

 نامثبت هایاین برآورد سرجمع سال .تحصیل های صرف شده در تکراریا دانشگاه بگذراند به اضافه سال در مدرسه ندهیآ

شود که الگوهای این فرض محاسبه می و بای است و عالی عال ریغمتوسطه  بعد از، متوسطه، ییابتداسن خاص برای تحصیالت 

 لیر تحصتکراهای منظور این است که اوالً سال .نام سنین خاص در طول زندگی کودك ثابت مانده باشدهای ثبترایج نرخ

با یکدیگر  ...های ابتدایی، متوسطه ودر جمعیت در سن تحصیل، در دوره شدهنامثبتهای تعداد سال اًیثانشود و نیز محاسبه می
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نام در هر دوره در مدت زندگی کودك ثابت یعنی سن خاص ثبت.شود و با این فرض که الگوها ثابت مانده باشد جمع می

 .فرض شود

 عه انسانیروش محاسبه شاخص توس -

باشد که می  HDI=LEI*EI*IIیعنی  2111( در سال   UNDPاز فرمول جدید ) و استفادهای روش محاسبه کتابخانه

 .است  شدهفیتعرگزارش حاضر  در متناجزاء آن 

ف سرانه یک شاخص بعد تعری و درآمدبرای توسعه امید زندگی، آموزش  شدهرفتهیپذبرای هریک از سه عامل اصلی   

 .ود شبه عنوان شاخص توسعه انسانی تعریف می مؤلفهآنگاه میانگین هندسی این سه شاخص  .گرددمی حاسبهو م

 مفهوم توسعه انسانی

 سالهدهن ای چندیپیچیدگی که پرداختن به آن پیشینه تیدرنهاها از زندگی، امری است ی انسانمندبهرهی ریگاندازه

های ایسههای دور مقبنابراین از گذشته .است شدهپرداختهعنوان معیار مطلوبیت زندگی  ی آن بهریگاندازهبه  در آغاز .دارد

 اقتصاددانانی پردازهینظراین بیشتر  .خوب زیستن بوده است در مورد زیو تم، مبنای قضاوت ییدارابر اساس میزان  ییابتدا

 به عالوه درگرو بهتر رامردم عادی زندگی  و مکاتب فکری مختلف و حتی باورهای هافرهنگ کهیدرحال .بوده است

اما انسان نهایتاً وکال متقاعد شده است که بدون معیشت مناسب حفظ معنویات  .اندخوب انسانی دانسته و روابطمعنویات 

 دو همراهی در روابط انسانی زمینه رش یشیاندهماول بایستی معیشت مناسب به وجود آید تا  حال هر بهمشکل تراست و 

 .سالم داشته باشد

ین بوده چن شدهشروعرسمی  طوربههای انسانی که از حدود شش دهه پیش ی جمعیتمندبهرهی و مقایسه ریگاندازهسیر 

و در  هسیمقا گریکدکرده با ی و برآوردی درآمد سرانه مردم را در هر یک از کشورها محاسبه المللنیباست که در سطح 

ین فرض اساس ا بر کاراین  .آن مالك قرار داده شد و سرانهناخالص داخلی  دیکار تولبرای این  .اندبندی کردهجداولی رتبه

اما  .انجامدفقیر هم می و طبقاتها هبه بهبود معیشت گرو خودخودبهدر هر کشور،  و خدماتبود که رشد تولید کاالها 

ا داد که کاالهمالك ناقص تولید سرانه نشان نمی .دادمینشان  آن راآمارهای جهانی خالف این برداشت و در مواردی عکس 

وجود دارد و دورتر و به دنبال آنچه نسبتی از  دستاوردها عیدر توزمیزان عدالت  و چهشود چگونه توزیع می و خدمات

ست د ی نیازهای دیگر جامعه بهاریو بسدیگر مانند آموزش، بهداشت، حقوق اجتماعی، امنیت قضایی  در وجوهمساوات 

ی نسبی امید زندگی، سواد و تحصیالت و سطوح معیشت برای کشورها ریگاندازهشاخص توسعه انسانی  یک وسیله  .آیدمی

 التیو تحص( ؛ آموزش LEهای توسعه انسانی به ترتیب ؛ امید زندگی در زمان تولد )رو مالكازاین .در سراسر جهان است
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(ED ( و درآمد ملی ناخالص سرانه )GNIpc  تعیین )ها شاخص جایگاه ی مقایسه کشورها از نظر هریک از این مالكو برا

 ( 1332، دلرحم) .تعریف شد

 شاخص جایگاه یا شاخص بعد : 

و  XM  اندازه آن با  ترینبیش، Xmمربوط به یک یا چند کشور است با  کهآنها کمترین اندازه برای هریک از مالك

 شود و نشانمی فیتعر ریزفرمول  با موردنظرشاخص جایگاه برای کشور  .شودشان داده مین  Xiبا موردنظراندازه کشور 

 .شود در چه سطحی قرار دارددهد که این کشور نسبت به کشور دارای کمترین اندازه که در سطح صفر فرض میمی

XiI=Xi-Xm/XM-Xm 
لیه ی کو برااندازه، یک  ترینبیشارای ارزش این شاخص برای کشور دارای کمترین اندازه، صفر، برای کشور د

ر به صورت زی هااز مالكشاخص بعد برای هریک  نیبنابرا .خواهد بود کیو کشورهای دیگر همواره عددی بین صفر 

 شود:محاسبه می

 ( LEIشاخص بعد امید زندگی)

 LEI= LEi – LEm /LEM - LEm 
  (  EDIشاخص بعد آموزش )

 ( MYSIصیل )های تحشاخص بعد میانگین سال

MYSI=MYSi – MYSm / MYSM – MYSm 
 (EYSIزندگی) امید شاخص بعد

 =EYSi–EYSm/EYSM–EYSm EYSI 
 (GNI pcc PPPSشاخص بعد درآمد سرانه )

 nGNIpcPPS – Ln(100) /L nMax*GNIpcPPS –Ln(5-100) GNI pcc PPPS)  
تحلیل مشود  یموردبررسهای ل کشور در سالهای فوق در کی هریک از مالكدر این بخش از گزارش نخست اندازه

 .گیردای قرار میمقایسه یموردبررسها در استان بوشهر با کل کشور و در مرحله دوم وضعیت این مالك

 کشور در کلهای شاخص توسعه انسانی مالک -1-2-2-1-3-1

 شاخص بعد امید زندگی  -

مطابق نتایج این جدول امید به  .دهدنشان می رانیدر ا 1331تا سال  1363سال شاخص بعد امید زندگی را از  128جدول 

 11.1طور میانگین در طی این مدت، به درواقع .است افتهیشیافزاسال  73سال به  62.1سال  از  22زندگی کشور در مدت 

ص در ندگی ایران با میانگین باالی این شاخمقایسه امید به ز .است شدهافزودهسال به امید به زندگی مردم ایران در بدو تولد 
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رسیم، های انتهایی این مطالعه میهاست اما هرچه به سالبا آن رانیانشان از تفاوت  یموردبررسهای کشور جهان در سال 187

  .رسداین اختالف به کمترین مقدار خود می

 .در نوسان است 1331هزارم در سال  1.836تا  1363هزارم در سال  1.721از  در کشوری شاخص بعد امید زندگی اندازه

 این شاخص ترمطلوبوضعیت  دهندهنشانشده است و  ترکینزدی این شاخص به عدد یک سال اندازه 22 در مدتدرواقع 

ی س هرچه اندازهی است، پزندگ دیامهای شاخص توسعه انسانی، بعد یکی از مؤلفه کهنیابا توجه به  .نسبت به گذشته است

  .شود نقش بسزایی در بهبود شاخص توسعه انسانی در ایران خواهد داشت ترکینزداین شاخص به شرایط مطلوب 

 1333 - 31های در سال کشورکل ندگی و شاخص بعد امید زندگی زامید : 123جدول 

 سال
LE MAX LEM LEI=(LE-20)/(MAX LEM-20) 

 شاخص بعد امید زندگی کشور جهان 187ی امید به زندگی بین مرز باال امید به زندگی

1363 62.1 73 1.7218 

1371 63.1 73.2 1.7341 

1371 64.4 73.4 1.7471 

1372 61.4 73.7 1.761 

1373 66.4 73.3 1.7747 

1374 67.4 81.1 1.7881 

1371 68.4 81.3 1.8121 

1376 68.8 81.1 1.8114 

1377 63.1 81.8 1.8182 

1378 63.1 81 1.8111 

1373 63.8 81.2 1.814 

1381 71.2 81.4 1.817 

1381 71.1 81.6 1.8133 

1382 71.3 81.3 1.8223 

1383 71.3 82.1 1.8218 

1384 71.6 82.3 1.8288 

1381 72.1 82.1 1.8336 

1386 72.3 82.7 1.8338 

1387 72.1 82.3 1.834 

1388 72.6 83 1.8311 

1383 72.8 83.2 1.8317 

1331 73 83.4 1.836 

 جامع و تخصصی جمعیت کشور تیریو مدمأخذ: موسسه مطالعات 

 شاخص بعد آموزش  -
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 مؤلفه ز دواشود، خود ترکیبی شاخص توسعه انسانی محسوب می دهندهلیتشکی مؤلفهشاخص بعد آموزش که دومین 

عد آموزش هم درواقع ب .های امید تحصیل استسال نیانگیعد مبهای تحصیل و شاخص به ترتیب ؛ شاخص بعد میانگین سال

یی که یک کودك هاتعداد سالپردازند هست وهم سال که به امر تحصیل می 21دربرگیرنده میانگین جمعیت افراد باالی 

دو مؤلفه بعد آموزش مذکور  131جدول و 123جدول رو در ازاین .ی آموزشی امید دارد طی کنددر سنین ورود به دوره

آن  ممیماکزهای تحصیل کشور ایران با اختالف میانگین سال دیآیبرم 123جدول  جیاز نتای که طورهمان .است شدهارائه

به همین دلیل اندازه شاخص بعد  .ها وجود داردیان آنی تقریباً دو برابری مدرواقع فاصله .در کشورهای جهان، زیاد است

  .شودبه بعد اندکی باالتر از نیم درصد می 1378از سال  و تنهااست  1.1های تحصیل در ایران کمتر از میانگین سال

اله و بیشتر کشور در س 21های تحصیل جمعیت بعد میانگین سال و شاخصهای تحصیل :  میانگین سال123جدول 

 1333 - 31های سال

 سال
MYS MAX MYS MYS=(MYS- 0)/(MAX MYS-0) 

 های تحصیلشاخص بعد میانگین سال کشور جهان 187های تحصیل بین مرز باالی میانگین سال لهای تحصیمیانگین سال

1363 6.1 12.3 1.4873 

1371 6.1 12.4 1.488 

1371 6.1 12.4 1.4322 

1372 6.2 12.1 1.4324 

1373 6.2 12.6 1.4326 

1374 6.3 12.7 1.4368 

1371 6.3 12.8 1.4372 

1376 6.4 12.3 1.4381 

1377 6.4 12.3 1.433 

1378 6.1 13 1.1138 

1373 6.6 13 1.1148 

1381 6.6 13.1 1.1137 

1381 6.7 13.1 1.1117 

1382 6.8 13.2 1.1111 

1383 6.8 13.2 1.1167 

1384 6.3 13.2 1.1217 

1381 6.3 13.2 1.1261 

1386 7 13.2 1.1318 

1387 7.1 13.3 1.1371 

1388 7.2 13.3 1.1383 

1383 7.2 13.3 1.1437 

1331 7.3 13.3 1.1431 

 جامع و تخصصی جمعیت کشور تیریو مدمأخذ: موسسه مطالعات 
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طوری همان .سال در نوسان است 12.7تا  1363ل در سال سا 11.3های امید تحصیل در کشور از شاخص بعد میانگین سال

 یموردبررسکشور جهان تقریباً تا سال پایانی  187شود فاصله این شاخص با میانگین آن در میان استنباط می 131جدول از 

بعد  گیری شاخصبنابراین در شکل .شدسال تغییری در جهت بهبود این شاخص ایجاد ن 22درواقع در مدت  .است شدهحفظ

 .آن زیاد است  دئالیابا اندازه  و فاصلهرود های امید تحصیل روند افزایشی به کندی پیش میمیانگین سال

 1333 - 31های ساله کشور در سال 3های امید تحصیل جمعیت بعد سال و شاخصهای امید تحصیل : سال131جدول 

 سال
EYS MAX EYS EYSI=(EYS- 0)/(MAX EYS-0) 

 های امید تحصیلشاخص بعد میانگین سال کشور جهان 187های امید تحصیل بین مرز باالی میانگین سال های امید تحصیلمیانگین سال

1363 11.3 17.4 1.1317 

1371 11.3 17.7 1.1828 

1371 11.4 17.3 1.1784 

1372 11.4 18.2 1.171 

1373 11.4 18.1 1.1638 

1374 11.1 18.8 1.1163 

1371 11.1 13.1 1.1111 

1376 11.6 13.4 1.1484 

1377 11.8 13.7 1.1463 

1378 11.3 21.1 1.1411 

1373 11 21.3 1.1442 

1381 11.2 21.1 1.1161 

1381 11.3 13.3 1.1631 

1382 11.1 13.6 1.1811 

1383 11.6 13.4 1.1386 

1384 11.8 13.2 1.6124 

1381 11.3 13.2 1.6211 

1386 12.1 13.1 1.6181 

1387 12.2 13.3 1.633 

1388 12.4 21.2 1.6127 

1383 12.1 13.7 1.6364 

1331 12.7 13.7 1.6447 

 جامع و تخصصی جمعیت کشور تیریو مدمأخذ: موسسه مطالعات 

شاخص توسعه انسانی است را در ایران و همچنین فاصله  کنندهنییتعومین مؤلفه شاخص بعد آموزش که د131جدول 

دهد وضعیت بعد آموزش در ایران در مدت طوری که ارقام این جدول نشان میهمان .دهدآن با میانگین جهانی را نشان می



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 در نوسان 1331هزارم در سال  1.131تا  1363هزارم در سال  1.164درواقع از  .سال گذشته روند صعودی داشته است 22

ها وجود دارد و مقدار اختالف فاصله زیاد میان آن دهندهنشانی شاخص بعد آموزش ایران با کشورهای جهان مقایسه  .است

 است.  شدهحفظسال یکسان  22 در مدتتقریباً 

 1333 - 31 یهادر سال کشور آموزش بعد اصلیو شاخص  مؤلفه های: شاخص131جدول 

 سال
MYSI EYSI MAX ED EDI =(((MYSI*EYSI)^(1/2)) - 

0) /(MAX ED - 0) 
شاخص بعد میانگین 

 های تحصیلسال

های امید شاخص بعد سال

 تحصیل

 بعد آموزشمرز باالی شاخص 

 کشور جهان 187بین 
 شاخص بعد آموزش

1363 1.4873 1.1317 1.312 1.1633 

1371 1.488 1.1828 1.316 1.1178 

1371 1.4322 1.1784 1.361 1.1116 

1372 1.4324 1.171 1.361 1.1437 

1373 1.4326 1.1638 1.363 1.144 

1374 1.4368 1.1163 1.373 1.1416 

1371 1.4372 1.1111 1.373 1.1374 

1376 1.4381 1.1484 1.373 1.1363 

1377 1.433 1.1463 1.374 1.1366 

1378 1.1138 1.1411 1.374 1.1383 

1373 1.1148 1.1442 1.374 1.1381 

1381 1.1137 1.1161 1.377 1.1443 

1381 1.1117 1.1631 1.381 1.1437 

1382 1.1117 1.1811 1.384 1.1181 

1383 1.1167 1.1386 1.388 1.1631 

1384 1.1217 1.6124 1.331 1.1714 

1381 1.1261 1.6211 1.333 1.1714 

1386 1.1318 1.6181 1.334 1.1771 

1387 1.1371 1.633 1.336 1.1814 

1388 1.1383 1.6127 1.338 1.1711 

1383 1.1437 1.6364 1 1.1882 

1331 1.1431 1.6447 1 1.1311 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی حوالت جمع ) ت یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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  شاخص بعد درآمد سرانه -

است که مطابق نتایج  شدهارائه 132قدرت خرید به دالر در جدول شماره  بر حسبه شاخص درآمد ناخالص ملی سران

 1363در سال  1.134ی این شاخص در کل کشور یعنی کمترین اندازه .در این جدول، در نوسان است شدهانجاممحاسبات 

کاهش اندکی در  1331تا سال  1386بنابراین از سال  .است گرفتهشکل 1386در سال  1.733ی آن یعنی اندازه نیو باالتر

   .شوداین شاخص دیده می

دالر و شاخص بعد  بر حسبدرآمد ناخالص ملی ؛ سرانه ناخالص ملی، قدرت خرید درآمد ناخالص ملی : 132جدول 

 1333 - 31های در سال کشور درآمد ناخالص ملی در

 سال

  درآمد

ناخالص ملی 

 هایبه قیمت

اری) ج

 (ریال اردیلیم

تعداد 

 جمعیت

درآمد ناخالص 

ملی سرانه به 

های جاری ) قیمت

 ریال(

مبلغ ریال 

 باقدرتجاری 

 خرید یک دالر

درآمد ناخالص 

بر ملی سرانه 

قدرت  حسب

 خرید به دالر

مرز باالی درآمد ناخالص 

قدرت  بر حسبملی سرانه 

کشور  133خرید به دالر بین 

 جهان

شاخص بعد درآمد 

ر بخالص ملی سرانه نا

قدرت خرید به  حسب

 دالر

1363 31624 13443413 666174 244 2723 48176 1.1341 

1371 12173 14432617 364774 274 3111 11727 1.1711 

1371 71326 11162311 1276112 331 3813 12373 1.1813 

1372 33643 16613134 1718823 331 4418 11313 1.6112 

1373 131148 17761211 2271313 111 4432 17768 1.1383 

1374 183432 18833238 3114331 736 4233 61326 1.181 

1371 217733 61111488 4232188 322 4617 62338 1.1313 

1376 313343 61121837 4371736 1117 4713 61787 1.1334 

1377 317143 62111864 1761727 1227 4711 68711 1.1834 

1378 417346 63113823 7267383 1441 1142 71742 1.1362 

1373 631316 64131371 3843772 1136 6167 74313 1.6227 

1381 731364 61166171 11311713 1727 6143 74117 1.6328 

1381 338318 66117886 14131444 1344 7311 73214 1.6111 

1382 1167111 67186188 17377311 2214 7843 72362 1.6626 

1383 1127878 68271712 22373317 2471 3144 71123 1.6814 

1384 1312811 63374811 27172736 2711 11116 71711 1.7143 

1381 2316333 71431782 33433671 2344 11317 74.86 1.7111 

1386 3144116 71412818 42638441 3311 12713 74112 1.7326 

1387 3611314 72321877 43383182 4117 12323 74323 1.7273 

1388 3314681 73212443 13314431 4621 11136 82371 1.7172 

1383 4741717 74134331 63363238  1671  11438 83318  1.7147 

1331 1122234 71143663  8434434  7116  11821 81136  1.7171 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 .است شدهارائه 133جدول است در  شدهمحاسبهاخص توسعه انسانی که بر اساس فرمول پیشنهادی سازمان ملل متحد ش

 1387تا  1363طور میانگین از سال شاخص توسعه انسانی به دیآیبرم 133جدول از  آمدهدستبهطوری که از نتایج همان

اندکی از مقدار شاخص کاسته شده  1388شده است اما در سال  ترکینزدروند افزایشی را تجربه کرده است و به رقم یک 

روند افزایش را در مقدار  1331تا  1383از سال .بعد درآمد سرانه است و شاخصبعد آموزش  از شاخصاست که متأثر 

شتر از شاخص بعد امید به زندگی و تا حدودی شاخص بعد آموزش گیرد که بیشاخص توسعه انسانی در کشور شکل می

 در سالین طور میانگی شاخص توسعه انسانی بهباالترین اندازه .ی ایده آل فاصله زیادی وجود داردالبته تا اندازه .بوده است

 .است  شدهتجربه ر کشوردبهترین وضعیت را از نظر توسعه انسانی  1331درواقع سال  .بوده است 1.716برابر با  1331

 1333 - 31های در سال شاخص توسعه انسانی کشور ایران: 133جدول 

 سال
LEI EI II HDI=(LEI*EI*II)^(1/3) 

 شاخص توسعه انسانی شاخص بعد درآمد سرانه شاخص بعد آموزش شاخص بعد امید زندگی

1363 1.7218 1.1633 1.1341 1.611 

1371 1.7341 1.1178 1.1723 1.617 

1371 1.7471 1.1116 1.1813 1.622 

1372 1.7611 1.1437 1.6112 1.631 

1373 1.7747 1.1441 1.1383 1.632 

1374 1.7881 1.1416 1.1811 1.623 

1371 1.8121 1.1374 1.1313 1.636 

1376 1.8114 1.1363 1.1334 1.631 

1377 1.8182 1.1366 1.1834 1.631 

1378 1.8111 1.1383 1.1362 1.633 

1373 1.8141 1.1381 1.6227 1.643 

1381 1.8171 1.1443 1.6328 1.616 

1381 1.8133 1.1437 1.6111 1.664 

1382 1.8223 1.1181 1.6626 1.673 

1383 1.8218 1.1631 1.6814 1.683 

1384 1.8288 1.1714 1.7143 1.633 

1381 1.8336 1.1714 1.7111 1.711 

1386 1.8338 1.1771 1.7326 1.716 

1387 1.8341 1.1814 1.7273 1.718 

1388 1.8311 1.1711 1.7172 1.638 

1383 1.8317 1.1882 1.7147  1.712 

1331 1.8361 1.1311  1.7171  1.716 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

کشورهای دارای شاخص  بعد جزبه  1381، ایران از سال 2113 در سال" UNDP "در گزارشبر اساس نتایج منتشرشده 

جهان جای  71 گاهیدر جا  1.743مطابق این گزارش ایران با مقدار شاخص توسعه انسانی  .گیردتوسعه انسانی باال قرار می



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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یعنی کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی  3وه به بعد در گر 2113قبلی این سازمان ایران از سال  در گزارشالبته  .گیردمی

 .گرفت متوسط قرار می

 1های شاخص توسعه انسانی استان بوشهرمالک -1-2-2-1-3-2

 شاخص بعد امید زندگی استان -

ن نشا 134جدول طوری که همان .شاخص توسعه انسانی، شاخص بعد امید زندگی است کنندهنییتعهای یکی از مؤلفه

ی امید زندگی استان مقایسه .است شدهاضافهسال به امید زندگی استان بوشهر  14سال گذشته حدود 21 در مدتدهد می

های پایانی هاست که در سالکشورهای دنیا، نشان از فاصله میان آن 187بوشهر با میانگین حداکثری اندازه این شاخص با 

 1331و  1363بوشهر که در سال  در استانرین اندازه شاخص بعد امید زندگی ترین و باالتپایین .یابداختالف کاهش می

 ر طولدهای اجتماعی و اقتصادی استان بوشهر این شاخص بیانگر بهبود شاخص .است 1.863و 1.633؛ به ترتیب  گرفتهشکل

   .است 1331تا  1363های سال

                                                      
به دلیل نبود داده های مورد نیاز در سطح شهرستان ، بصورت استانی تحلیل شده است وتحلیل شهرستانی آن درفصل یازدهم گزارش  شاخص توسعه انسانی.  1

 تحت عنوان شاخص توسعه یافتگی شهرستان استان بوشهر مورد تحلیل قرار گرفته است. -11-2-1آمایش بند 
 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 1333- 31های بعد امید زندگی در استان بوشهر در سال و شاخص: امید به زندگی 133جدول 

 شاخص بعد امید زندگی کشور جهان 133مرز باالی امید به زندگی بین  امید به زندگی سال
1363 61.2 73.1 1.6381 

1371 62.1 73.2 1.7137 

1371 62.3 73.4 1.7211 

1372 63.7 73.7 1.7324 

1373 64.1 73.3 1.7433 

1374 61.4 81.1 1.7111 

1371 66.3 81.3 1.7673 

1376 66.3 81.1 1.7711 

1377 67.6 81.8 1.7828 

1378 68.2 81.1 1.7317 

1373 68.3 81.2 1.7386 

1381 63.1 81.4 1.8166 

1381 71.2 81.6 1.8146 

1382 71.3 81.3 1.8227 

1383 71.6 82.1 1.8318 

1384 72.3 82.3 1.8383 

1381 73.1 82.1 1.8474 

1386 73.1 82.7 o.8472 

1387 73.3 82.3 1.8463 

1388 73.4 83.1 1.8481 

1383 74.6 83.2 1.8634 

1331 71.1 83.4 1.8631 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

طوری که نمودار نشان همان .دهدبا کل کشور را نشان می ی شاخص بعد امید زندگی استان بوشهرمقایسه 121نمودار 

تا  1383کمتر از کل کشور بوده است ولی از سال 1382تا سال  1363 از سالدهد شاخص بعد امید زندگی استان بوشهر می

در شاخص  وشهراستان ب کهنیانتیجه  .مقدار شاخص بعد امید به زندگی استان بوشهر از میانگین کشوری بیشتر است1331

ور اخیر از میانگین کل کش یهادر سالی است و رفاهاقتصادی  _های اجتماعی شاخص کنندهمنعکسبعد امید زندگی که 

  .را تجربه کرده است یترمطلوبوضعیت 



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
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 1333 - 31 هایسالشاخص بعد امید به زندگی استان بوشهر با کل کشور در  یسهیمقا: 121نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 شاخص بعد آموزش استان -

شاخص بعد آموزش در استان  یدهندهلیتشکهای های تحصیل، یکی از مؤلفهشاخص بعد میانگین سال 131جدول 

های تحصیل جمعیت الشود، سی ستون دوم و سوم جدول مالحظه میطوری که از مقایسههمان .دهدبوشهر را نشان می

اهش های پایانی گزارش حاضر، اندکی کی دارد که در سالدو برابر باًیتقر یفاصلهسال استان با میانگین جهانی  21باالی 

شاخص  .استان بوشهر با میانگین سطح جهانی است ساالنبزرگباسوادی  توجهقابلدرواقع این ارقام بیانگر فاصله  .یابدمی

های بررسی این شاخص در سال .است شدهارائههای تحصیل استان بوشهر در ستون آخر جدول مذکور بعد میانگین سال

 .استان است  ساالنبزرگنشان از بهبود روند باسوادی در میان  1331تا  1363

 31های ین در استان بوشهر در سالبعد این میانگ و شاخص و باالترساله  21های تحصیل جمعیت : میانگین سال131جدول 

- 1333 

 سال
های میانگین سال

 تحصیل
کشور  133های تحصیل بین مرز باالی میانگین سال

 جهان
های شاخص بعد میانگین سال

 تحصیل
1363 1.8 12.3 1.4748 

1371 1.3 12.4 1.4734 

1371 1.3 12.4 1.4718 

1372 1.3 12.1 1.4744 

1373 6.1 12.6 1.4731 

1374 6.1 12.7 1.4711 

1371 6.1 12.8 1.4741 

1376 6.1 12.3 1.4712 

1377 6.1 12.3 1.4764 
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تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 
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 سال
های میانگین سال

 تحصیل
کشور  133های تحصیل بین مرز باالی میانگین سال

 جهان
های شاخص بعد میانگین سال

 تحصیل
1378 6.2 13.1 1.4812 

1373 6.3 13.1 1.4824 

1381 6.3 13.1 1.4873 

1381 6.4 13.1 1.4886 

1382 6.1 13.2 1.4336 

1383 6.1 13.2 1.4348 

1384 6.6 13.2 1.4333 

1381 6.7 13.2 1.1111 

1386 6.7 13.2 1.1111 

1387 6.8 13.3 1.1171 

1388 6.3 13.3 1.1133 

1383 7.1 13.3 1.1133 

1331 7.1 13.3 1.1318 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

د آموزش عمومی ساله انتظار دار 6های که یک کودك یعنی سال بعد آموزشی شاخص دهندهلیتشکی مؤلفهدومین 

ن طور میانگیهای امید به تحصیل بهبر اساس نتایج این جدول ، سال .است شدهارائه 136جدول در و عالی را تجربه کند را 

 درواقع افزایش بسیار اندکی را در این خصوص در استان .محسوسی نداشته است شیافزاسال  21در استان بوشهر در مدت 

های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ی در برنامهو فرهنگکنیم که نشان از عدم تحقق اهداف اجتماعی مشاهده می

سال  21 مدت دربوشهر  در استانهای امید به تحصیل مطابق نتایج این جدول، شاخص بعد میانگین سال .استان بوشهر است

و  افتهیکاهشی شاخص اندازه 1381یعنی تا  ده سالبه مدت یاز 1363از سال  رواقعد .هایی روبرو بوده استبا فراز و نشیب

   .یابد( افزایش می88و  86به بعد) به استثنای سال  1381از سال  مجدداً

 1333 - 31های امید تحصیل در استان بوشهر در سال و شاخصهای امید تحصیل : سال133جدول 

 سال
 های امیدانگین سالمی

 تحصیل
 133های امید تحصیل بین مرز باالی میانگین سال

 کشور جهان
د های امیشاخص بعد میانگین سال

 تحصیل
1363 11.1 17.4 1.1782 

1371 11.1 17.7 1.1732 

1371 11.2 17.3 1.1716 

1372 11.3 18.2 1.1671 

1373 11.4 18.1 1.1621 

1374 11.1 18.8 1.1182 

1371 11.6 13.1 1.1141 

1376 11.6 13.1 1.1487 
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 سال
 های امیدانگین سالمی

 تحصیل
 133های امید تحصیل بین مرز باالی میانگین سال

 کشور جهان
د های امیشاخص بعد میانگین سال

 تحصیل
1377 11.6 13.7 1.1487 

1378 11.7 21.1 1.1431 

1373 11.8 21.3 1.1381 

1381 11.8 21.1 1.1336 

1381 11.3 13.3 1.1421 

1382 11.1 13.6 1.1624 

1383 11.1 13.4 1.1711 

1384 11.2 13.2 1.1818 

1381 11.2 13.2 1.1842 

1386 11.3 13.1 1.1788 

1387 11.4 13.3 1.1884 

1388 11.4 21.2 1.1617 

1383 11.1 13.7 1.1837 

1331 11.6 13.7 1.1873 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

ه طوری کهمان .دهدبوشهر نشان می که ترکیبی از دو جدول قبلی است، شاخص بعد آموزش را در استان 137جدول 

 دارای نوساناتی بوده یموردبررسهای دهد، شاخص بعد آموزش استان بوشهر در سالنتایج محاسبات این جدول نشان می

(  88)به استثنای سال  1331تا سال  1373یابد اما از سال ی این شاخص کاهش میاندازه 1373تا  1363درواقع از سال  .است

 مر تفاوتاترین دلیل این مهم .رسدی خود میاندازه ترینبیش و بهشود بعد آموزش استان دیده می در شاخصزایشی روند اف

های تحصیل است ی شاخص بعد میانگین سالبا اندازه 1373تا  1363های امید به تحصیل در ده سال ی شاخص سالاندازه

ان فاصله زیاد شاخص بعد آموزش است توجهقابلنکته  .شودها میسال که نهایتاً منجر به کاهش شاخص بعد آموزش در این

شاخص بعد آموزش  121 نمودار .یابدادامه می موردمطالعههای بوشهر با میانگین جهانی است که این اختالف تا پایان سال

 .دهدنشان می 1331تا  1363های استان بوشهر در سال
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 1333 - 31های بعد آموزش در استان بوشهر در سال و شاخصهای بعد آموزش های مؤلفه: شاخص133جدول 

 سال
شاخص بعد میانگین 

 های تحصیلسال
های امید شاخص بعد سال

 تحصیل
 133مرز باالی شاخص بعد آموزش بین 

 کشور جهان
شاخص بعد 

 آموزش
1363 1.4748 1.1782 1.312 1.1114 

1371 1.4734 1.1732 1.316 1.1443 

1371 1.4718 1.1716 1.361 1.1433 

1372 1.4744 1.1671 1.361 1.1374 

1373 1.4731 1.1621 1.363 1.1323 

1374 1.4711 1.1182 1.373 1.1231 

1371 1.4741 1.1141 1.373 1.1268 

1376 1.4712 1.1487 1.373 1.1248 

1377 1.4764 1.1431 1.374 1.1224 

1378 1.4812 1.1381 1.374 1.1226 

1373 1.4824 1.1336 1.374 1.1213 

1381 1.4873 1.1421 1.377 1.1261 

1381 1.4886 1.1117 1.381 1.1287 

1382 1.4336 1.1624 1.384 1.1314 

1383 1.4348 1.1711 1.388 1.1382 

1384 1.4333 1.1818 1.331 1.1437 

1381 1.1111 1.1842 1.333 1.1471 

1386 1.1111 1.1788 1.334 1.1471 

1387 1.1171 1.1884 1.336 1.1138 

1388 1.1133 1.1617 1.338 1.1431 

1383 1.1211 1.1837 1.111 1.1133 

1331 1.1318 1.1873 1.111 1.1183 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
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 1333 - 31 هایسالشاخص بعد آموزش استان بوشهر با کل کشور در  یسهیمقا: 121 نمودار

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 شاخص بعد درآمد سرانه  -

 138جدول در  1331تا  1373های شاخص توسعه انسانی استان بوشهر در سال یدهندهلیتشکی ی سومین مؤلفهاندازه

 6641 قدرت خرید دالر از بر حسببر اساس نتایج جدول، درآمد سرانه ) تولید ناخالص سرانه( استان بوشهر  .است شدهارائه

ی درآمد مقایسه .است موردمطالعهدالری در مدت  22313درواقع دارای تفاوت  .دالر در نوسان بوده است 28314دالر  تا 

اختالف  1383تا سال  1373از سال  درواقع .هاستمیانگین جهانی نشان از اختالف میان آن ناخالص سرانه استان بوشهر با

باالترین اختالف در این  1388یابد که در سال اختالف افزایش می 1381و  1384 یهاسالدر  .گیردروند نزولی به خود می

  .ردیگیمشاخص شکل 

طوری که همان .است مشاهدهقابل 122نمودار شهر و کل کشور در ی شاخص بعد درآمد ناخالص سرانه استان بومقایسه

وده است ب شتریب یکشوراز میانگین  یموردبررسهای دهد درآمد ناخالص سرانه استان بوشهر در تمامی سالنمودار نشان می

 .گیرد شکل می 1383و 1382 هایسالبه ویژه و 
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 قدرت خرید دالری در استان بوشهر بر حسب: درآمد ) تولید( ناخالص سرانه 133جدول 

 سال
مد ) تولید( ناخالص سرانه آدر

 استان به دالر
 133مرز باالی درآمد ناخالص سرانه به دالر بین 

 کشور جهان
شاخص بعد درآمد ناخالص سرانه 

 به دالر
1373 6641 74313 1.6341 

1381 8238 74117 1.6687 

1381 11222 73214 1.7111 

1382 21142 72362 1.8334 

1383 28167 71123 1.8177 

1384 21231 71711 1.8171 

1381 22144 74861 1.8113 

1386 28261 74112 1.8134 

1387 24636 74323 1.8323 

1388 23161 82371 1.8111 

1383 21118 83318 1.8217 

1331 28314 81136 1.8331 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 1333 - 31 هایسالشاخص بعد درآمد ناخالص  سرانه استان بوشهر با کل کشور در  یسهیمقا: 122نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور
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 شاخص توسعه انسانی استان بوشهر  -1-2-2-1-3-3

شاخص توسعه انسانی  133جدول  .ی به این جدول بوده استابیدستقبلی برای  در جداولتمامی انجام مراحل محاسبات 

، شاخص توسعه دیآیبرمطوری که از نتایج این جدول همان .دهدرا نشان می 1331تا سال  1373های استان بوشهر در سال

شاخص  1381و  1384  در سالند روبه رشدی را تجربه کرده است اما رو 1383تا سال  1373انسانی استان بوشهر از سال 

روند افزایشی در مقدار  1387تا سال  1386از سال  .ابدییمکاهش  درآمد استانتوسعه انسانی به علت کاهش شاخص بعد 

 ت کاهش بعد درآمدمقدار شاخص توسعه انسانی استان به عل 1388استان بوشهر را شاهد هستیم اما در سال    H.D.Iشاخص 

جه نتیجه گرفت که با تو توانمیبنابراین  .ابدییمبوشهر کاهش  در استان 88مقدار شاخص بعد آموزش در سال  نیو همچن

مد ناخالص رسد کاهش بعد درآقبل ذکر آن رفت به نظر می در صفحاتشاخص توسعه انسانی که  دهندهلیتشکهای به مؤلفه

ی شاخص توسعه انسانی در ترین دالیل کاهش اندازههش شاخص بعد آموزش استان از مهمتا حدودی کا و البتهسرانه 

مجدداً روند افزایش مقدار شاخص توسعه انسانی  1331و سال  1383 هایسالدر  .بوده است 1388و1381،  1384 هایسال

قبل ، بیشتر متأثر از افزایش  هایسالرا در استان بوشهر شاهد هستیم که همانند علل کاهش آن در 1331سال  به خصوص

  .بعد درآمد و تا حدودی شاخص بعد آموزش است مقدار شاخص

 1331تا  1333های : شاخص توسعه انسانی استان بوشهر در سال133جدول 

 شاخص توسعه انسانی شاخص بعد درآمد شاخص بعد آموزش زندگی دشاخص  بعد امی سال
1373 1.7317 1.1213 1.6341 1.641 

1381 1.8166 1.1261 1.6687 1.617 

1381 1.8146 1.1287 1.7111 1.671 

1382 1.8227 1.1314 1.8334 1.718 

1383 1.8318 1.1382 1.8177 1.727 

1384 1.8383 1.1437 1.8171 1.721 

1381 1.8474 1.1471 1.8113 1.723 

1386 1.8472 1.1471 1.8134 1.734 

1387 1.8463 1.1138 1.8323 1.731 

1388 1.8481 1.1431 1.8111 1.721 

1383 1.8634 1.1133 1.8217 1.732 

1331 1.8631 1.1183 1.8331 1.742 

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور و مشاور

 1373سال  ، به غیر از پردازدیمکشوری  نیانگیو معه انسانی استان بوشهر شاخص توس یسهیمقاکه به 123نمودار مطابق 

 .مقدار شاخص توسعه انسانی از میانگین کشوری باالتر بوده است  یموردبررس هایسالدر سایر  1381حدودی سال  و تا

ص قدار را نسبت به متوسط شاخمقدار شاخص توسعه انسانی استان بوشهر باالترین م 1331و 1383،  1382 هایسالدرواقع در 
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ش مهمی که در فعلی و نق طیدر شرااستان بوشهر  یژهیوبا توجه به جایگاه  رونیازا .کرده است  کشور تجربهتوسعه انسانی 

بوشهر روند افزایشی خود را ادامه  در استان  H.D.Iشاخص  ناًیقیآینده خواهد داشت ،  هایسال کشور درعرصه اقتصادی 

 .خواهد داد

 1333 - 31 هایسالشاخص توسعه انسانی استان بوشهر با کل کشور در  یسهیمقا: 123نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

 های کشورشاخص توسعه انسانی استان -1-2-2-1-3-3

کشور  هایستاناز ابندی هریک رتبه و نظامهای کشور ی شاخص توسعه انسانی استاندر این بخش از گزارش به مقایسه

 شدهمحاسبهمقدار شاخص توسعه انسانی  1388تا  1373کشور از سال  یهااستانبرای تمامی  کهنیابا توجه به  .پرداخته شود

تهای و ان انهیدر مهای کشور ی شاخص توسعه انسانی استانی و رتبهبخش از گزارش به مقایسه اندازه نیدر ااست ، لذا 

 .شودپرداخته می  1388و سال  1384 ر سالدساله یعنی ی دهدوره

 هیلویکهکهای استان 1384است، در سال  شدهارائه 124نمودار و 141جدول که در  شدهانجامبر اساس نتایج محاسبات 

ی شاخص توسعه انسانی را در و کمترین اندازه ترینبیشبه ترتیب   1.614و استان خراسان شمالی با  1.711با  راحمدیو بو

های کشور در میان این دو اندازه شاخص توسعه انسانی قرار اند و بقیه استانهای کشور به خود اختصاص دادهمیان استان

  .دارند

ور، رتبه سوم را به خود های کشدر میان استان 1.727ی شاخص توسعه انسانی بنابراین استان بوشهر با دارا بودن اندازه

 رونیازا .در این دوره استان تهران به عنوان پایتخت سیاسی واداری کشور در رتبه چهارم جای دارد.اختصاص داده است

 .های دارای توسعه انسانی باال تلقی کردتوان جز استانبوشهر در این دوره را می استان
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های اول و آخر شاخص به ترتیب رتبه  1.613با  و بلوچستانسیستان و  1.736های تهران با ، استان1388های در سال

استان بوشهر در این سال با دارا بودن اندازه شاخص  .اندهای کشور به خود اختصاص دادهتوسعه انسانی را در میان استان

  .در رتبه چهارم جای دارد 1.721توسعه انسانی 

مطابق نتایج این  .دهدیمرا نشان  1388تا  1373 هایسالحوالت شاخص توسعه انسانی استان بوشهر در ، ت121نمودار 

بعدی یعنی  هایسالدهم بوده است که در  یرتبهدیگر کشور دارای  یهااستان انیدر م 1373نمودار ، استان بوشهر در سال 

درواقع علیرغم کاهش مقدار شاخص توسعه  .ربه کرده استروند بهبود جایگاه شاخص توسعه انسانی را تج 1382تا سال 

 رونیازا .روند پیشرفت را طی کرده است کشور یهااستانبه آن اشاره شد ، اما نسبت به سایر  136جدول انسانی که در 

تا  1383سال  از .اندداشتهاین مدت  در ار یترمطلوبشاخص توسعه انسانی در استان بوشهر وضعیت  کنندهنییتع یهامؤلفه

 سهیدر مقارتبه استان بوشهر  1388تا سال  1384از سال .جایگاه چهارم تقلیل پیدا کرد  و بهرتبه استان تغییر یافت  1384سال 

  .توسعه انسانی ثابت است  در شاخصکشور  یهااستانبا سایر 

 

 33و 33 در سالکشور  یهااستانشاخص توسعه انسانی  یبهرت: اندازه و 131جدول 

 1333سال  1333سال  استان
 16 1.664 11 1.616 آذربایجان شرقی

 21 1.644 23 1.633 آذربایجان غربی

 21 1.61 24 1.631 اردبیل

 7 1.633 6 1.683 اصفهان

 6 1.638 11 1.673 ایالم

 4 1.721 3 1.727 بوشهر

 1 1.736 4 1.722 تهران

 18 1.611 21 1.636 چهارمحال و بختیاری

 22 1.648 23 1.617 خراسان جنوبی

 27 1.64 21 1.626 خراسان رضوی

 23 1.621 31 1.614 خراسان شمالی

 3 1.727 2 1.732 خوزستان

 28 1.637 26 1.624 زنجان

 1 1.711 1 1.631 سمنان

 31 1.613 28 1.611 سیستان و بلوچستان

 14 1.671 14 1.666 فارس

 11 1.667 16 1.611 قزوین

 21 1.643 18 1.643 قم

 26 1.641 27 1.621 کردستان
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 1333سال  1333سال  استان
 13 1.677 13 1.663 کرمان

 17 1.661 17 1.644 کرمانشاه

 2 1.732 1 1.711 و بویراحمد هیلویکهک

 24 1.641 21 1.637 گلستان

 12 1.673 13 1.663 گیالن

 13 1.611 18 1.641 لرستان

 3 1.631 11 1.673 مازندران

 11 1.681 12 1.671 مرکزی

 11 1.681 8 1.686 هرمزگان

 23 1.647 23 1.631 همدان

 8 1.631 3 1.674 یزد

 مأخذ: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 1333 - 33 هایسالکشور در  یهااستانبت به سایر شاخص توسعه انسانی استان بوشهر نس یرتبه: 123نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور

0

2

4

6

8

10

12

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

تبه
ر

سال



تحل   یربرس  بوشهر استانی زیربرنامهسازمان مدیریت و   
  رد هس دهه گذشته ( تی ) تحوالت جمع یو فرهنگ  یاجتماع  لی و 

 

5002212B0021300305RE103960804 248 

 31- 33و 33 -33  یدورهدیگر در  یهااستانشاخص توسعه انسانی استان بوشهر با  یرتبه: مقایسه 121نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات مشاور
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 شاخص توسعه انسانی یبندجمع

 1384  در سالروند روبه رشدی را تجربه کرده است اما  1383تا سال  1373عه انسانی استان بوشهر از سال شاخص توس .1

روند  1387تا سال  1386از سال  .ابدییمکاهش  درآمد استانشاخص توسعه انسانی به علت کاهش شاخص بعد  1381و 

مقدار شاخص توسعه انسانی استان به علت  1388در سال  استان بوشهر را شاهد هستیم اما   H.D.Iافزایشی در مقدار شاخص 

و  1383 هایسالدر  .ابدییمبوشهر کاهش  در استان 88مقدار شاخص بعد آموزش در سال  نیو همچن کاهش بعد درآمد

ند را در استان بوشهر شاهد هستیم که همان1331سال  به خصوصمجدداً روند افزایش مقدار شاخص توسعه انسانی  1331سال 

 .بعد درآمد و تا حدودی شاخص بعد آموزش است مقدار شاخصقبل ، بیشتر متأثر از افزایش  هایسالعلل کاهش آن در 

ترین دالیل کاهش تا حدودی کاهش شاخص بعد آموزش استان از مهم و البتهکاهش بعد درآمد ناخالص سرانه  .2

 .بوده است 1388و1381،  1384 هایسالی شاخص توسعه انسانی در اندازه

مقدار شاخص توسعه انسانی استان بوشهر باالترین مقدار را نسبت به متوسط شاخص  1331و 1383،  1382 هایسالدر  .3

 .کرده است کشور تجربهتوسعه انسانی 

تبه ، استان بوشهر روند بهبود ر دهدیمنشان  کشور گرید یهااستان بوشهر بامقایسه شاخص توسعه انسانی استان  .4

دهم  در رتبهکه  1373درواقع استان بوشهر از سال  .( داشته است  1373 - 88سال)  11 در مدتشاخص توسعه انسانی را 

 ز سالا .دست یافت  کشور یهااستان انیدر مسوم  یرتبه و بهروند بهبود جایگاه را تجربه کرده  1382قرارگرفته تا سال 

تان بوشهر گفت ، اس توانمی رونیازا .ارم روند ثابتی را در این جایگاه داشته است چه یدر رتبه قرار گرفتنبا  1388تا  1384

آتی  هایالسروند ارتقاء شاخص توسعه انسانی در  رسدیماقتصادی کشور به نظر  یهادر عرصهبا توجه به جایگاه فعلی 

 .ادامه یابد
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 نهایی گزارش مطالعات جمعیت یبندجمع

با  61تا  11 یدورهشهر جدید و  16با  1381تا  1371 یدورهشهرهای استان بوشهر ، در  تعداد رتغییرات د ترینبیش .1

 .است گرفتهشکل دیجدشهر  6

 رسمی ، کمتر از میانگین کشوری بوده است که باالترین یهایسرشمارطول تمامی  در میزان شهرنشینی استان بوشهر .2

  است یکشورنسبت به میانگین 1331 یدر سرشماراختالف  نیترنییو پا 1331تفاوت مربوط به سرشماری سال 

 با میانگین کشوری سهم درصدی سهیدر مقارسمی کشور  یهایسرشمار در تماممیزان روستانشینی استان بوشهر  .3

 .باالتری داشته است 

شهرستان بوشهر  1331ل سرشماری سا و درباالترین  1381و 1371سال  یدر سرشمارسهم جمعیتی شهرستان دشتستان  .4

دوم  یرتبه 81و 71شهرستان بوشهر در سرشماری .است بوشهر داشتهاستان  یهاشهرستان انیدر مباالترین سهم جمعیتی را 

 .بازسازی جمعیتی داشته است بعد ازرا در سهم جمعیتی استان بوشهر 

کشور، رتبه شانزدهم  یهااستان ریسا با سهیقادر م 1371تا  1361 یدوره بوشهر درمیزان رشد ساالنه جمعیت استان  .1

 یهادر سال اًتینها هشتم تغییرمی یابد و یرتبهنظر رشد جمعیت به  بوشهر ازرتبه استان  1381تا  1371 یدورهدر  .بوده است

 .رتبه اول رشد جمعیت را به خود اختصاص داده است"درصد  3.1"با  1331تا  1381

 نیترمهم که ردیگیمدرصد شکل  1.8با  1361تا  1311النه جمعیت استان بوشهر در سرشماری باالترین میزان رشد سا .6

کمترین میزان رشد جمعیت  1381تا  1371سرشماری  .علت آن در مهاجرپذیری باالی استان بوشهر از مهاجران جنگی است 

جو مهاجران جنگی به موطن اصلی خود جست در بازگشت دبای راعلت آن  نیترمهماست که  گرفتهشکلبوشهر  در استانرا 

  .کرد

 .باالتر بوده است 81تا 71 یدورهمناطق شهری استان بوشهر از میانگین کشوری به غیر از  تیرشد جمعمیزان  .7

تنگستان ، دشتستان  یهاو شهرستاندرصد باالترین  11.1عسلویه با نرخ رشد ساالنه  شهرستان 1371 - 81های در سال .8

های استان بوشهر به خود اختصاص ترین میزان رشد ساالنه جمعیت را میان شهرستاندرصد پایین 1.8با  هر کدام یشتو د

به مهاجرپذیری نیروی کار  با توجهدرصد باالترین میزان رشد جمعیت را  21.8با شهرستان کنگان 31تا 81 یدر دوره .دادند

  .استان بوشهر داشته است یهاشهرستان انیدر مای پارس جنوبی باالی این شهرستان به دلیل اجرایی شدن فازه

و  های دشتستانهای جم و عسلویه باالترین و شهرستاناستان بوشهر ، نقاط شهری شهرستان 1381تا  1371در دهه  .3

ای کنگان ، عسلویه هنقاط شهری شهرستان 1331تا  1381 سالهپنجدر دوره .اندداشتهترین میزان رشد جمعیت تنگستان پایین
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ین دوره تجربه ا در استان بوشهر یهاشهرستانمیان  در ترین میزان رشد جمعیت رادشتستان پایین باالترین و شهرستان و جم

 .کردند

و  های عسلویه، شهرستاندهدیم بوشهر نشانهای استان میزان رشد جمعیت مناطق روستایی شهرستان یسهیمقا .11

کنگان و دشتی به ترتیب  یهاو شهرستان 1381تا  1371های اول و آخر نرخ رشد جمعیت را در دهه رتبهدشتستان به ترتیب 

 .اندداشته 1331تا  1381ی نرخ رشد جمعیت را در دوره نیو کمتر ترینبیش

 21 - 23سنی  و گروه 1381 یدر سرشمارساله  21 - 24، گروه سنی  1371ساله در سرشماری  11 - 14گروه سنی  .11

 .است بوشهر داشتهسنی استان  یهاگروه بر حسبساله باالترین سهم جمعیتی را 

به حد  1331زن بوده است که در سرشماری  111در برابرنفر مرد  33.6 برابر با 1331 در سالجنسی  مقدار نسبت .12

 ییو روستاشهری  در مناطقسی مقدار شاخص نسبت جن 1311 یدر سرشمار .نفر رسیده است  114.8استاندارد خود یعنی 

علت این پدیده سهم باالی مهاجران  نیترمهم . رسدیمگرفته  صورت یرسم یهایسرشمار در کلبه باالترین حد خود 

 .اقتصادی است  زهیباانگو روستاهای اطراف شهرهای استان  جوارهم یهااستانمرد از مناطق پیرامونی 

این  رونیازا .باالتر از سطح جانشینی بوده است 1371 - 31در سه سرشماری بوشهر  در استانشاخص باروری کل .13

شاخص بت به استان بوشهر نس کل یبارورمقایسه شاخص  .باشدینمجمعیت روبرو  یریو پاستان با پدیده جمعیتی سالمندی 

 نیمقدار ا 1331و 1381های در  سرشماری 1371دهد به غیر از سرشماری سال می نشان ریاخسرشماری  در سه یکشور

از حد  ترنییپاکه مناطق شهری به سطح  1331در مناطق شهری و مناطق روستایی به استثنای سال  .شاخص بیشتر بوده است

 .ی وجود داشته استمشابهجانشینی تقلیل یافته است ، شرایط 

 یدورهدرواقع استان بوشهر در  .ست دارای تحوالت مهاجرتی متفاوتی بوده ا 1331تا  1311 یدر دورهاستان بوشهر  .14

 .گیردیاول جای م یدر رتبهکشور، یهااستانمیان  در رونیازا .باالترین نسبت خالص مهاجرت به جمعیت بوده است 61تا 11

اول  یدر رتبه مهاجر فرست یهااستان نیبو در ( نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان منفی 71تا 61بعدی) یدر دوره

تا  81 ی.دورهم جای داردپنج یرتبه در نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان مثبت و 81تا  71 یدر دوره .ردیگیمقرار 

 .دوم است یرتبهشاخص نسبت خالص مهاجرت به جمعیت استان بوشهر بعد از استان البرز  31

مفهوم این  .باشدمی 1.33و 1.42، 1.86به ترتیب  1331تا  1371های شاخص وابستگی جمعیتی استان بوشهر در سال .11

نفر افراد غیرفعال به  33به  1371نفر فعال اقتصادی در سال  111به  رفعالیغنفر افراد  86شاخص بیانگر این نکته است که از 

 .است افتهیکاهشنفر فعال اقتصادی  111
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در نفر افراد غیرفعال اقتصادی  46جم با  دهد، شهرستانهای استان بوشهر نشان میی نرخ وابستگی شهرستانمقایسه .16

تان کنگان همچنین شهرس .اندنفر افراد بالقوه فعال اقتصادی، باالترین مقدار شاخص را به خود اختصاص داده صدکی مقابل

وشهر ی استان بهانفر افراد فعال اقتصادی کمترین نرخ وابستگی را در میان شهرستان صدکینفر افراد غیرفعال به   21با 

االترین شهرستان دیلم ب ییو روستامناطق شهری  .شهری مقدار شاخص کمتر از مناطق روستایی استان است  در مناطق.دارند

ایی شهرستان روست مناطقو همچنین مناطق شهری شهرستان کنگان  .استان بوشهر دارد یهاشهرستان انیدر منرخ وابستگی را 

 .اندداشتهاستان بوشهر  یهاشهرستان انیدر معسلویه کمترین نرخ وابستگی را 

 1381 یدر سرشماروضعیت مشابه ای داشته است  یکشور نیانگیمبا  1371 در سال بوشهر کهمیزان باسوادی استان  .17

با اختالف اندکی کمتر از  1331سال  یدر سرشمار تاًینهااست که  برخوردار بودهباالتری  و درصد یترمطلوباز وضعیت 

برابر  باًیتقر 81 یدر سرشماربیشتر ،  71سرشماری  بوشهر درشهری استان  در مناطقمیزان باسوادی  .کشوری استمیانگین 

وادی سرشماری اخیر میزان باس در سهمناطق روستایی استان  یدر حال .کمتر از میانگین کشوری بوده است  31و سرشماری 

 .اندداشتهباالتری نسبت به میانگین کشوری 

 و شهرستاندرصد  32.6دهد شهرستان بوشهر با استان بوشهر نشان می هایشهرستانی وضع سواد در میان یسهمقا .18

 درصد و شهرستان 33.1شهری، شهرستان بوشهر با  در مناطقی آخر دارند.و رتبهی اول درصد به ترتیب رتبه 82.3دشتی با 

ترتیب  درصد به76.1دشتی با  و شهرستاندرصد  83.6با لویه عس درصد و در مناطق روستایی، شهرستان 81.7تنگستان با 

.همچنین درفاصله ی سرشماری اندداده اختصاصبه خود  1331ی سال در سرشمارمیزان باسوادی را  نیو کمترباالترین 

 . تنها بر سهم باسوادی دوره ی عالی افزوده شده است واز سایر دوره های تحصیلی کاسته شده است 1331تا  1381

،  1366)  سرشماری یدورهشهرستان دشتستان باالترین سهم جمعیتی عشایر کوچنده به استان بوشهر را در هر سه  . 13

شهرستان دشتی در  .به تدریج اندکی از سهم آن کاشته شده است  1366اما از سرشماری سال  .( داشته است  1387و 1377

 .دارد استان را شهرستان دیر یهاشهرستان انیدر مسهم جمعیتی  نیترنییاپ .دوم سهم جمعیتی عشایر استان دارد  یرتبه

درواقع  .در سه دوره سرشماری روند کاهشی دارد کشور ریعشاسهم جمعیتی عشایر استان بوشهر از کل جمعیت  یطورکلبه

در سرشماری  .است افتهیکاهش 1387و 1377 یهایسرشماردرصد در  1.1به  1366درصد از کل سهم عشایر در سال  1.6از 

 113به  1377زن بوده است که در سرشماری سال  111نفر مرد در برابر  33با  برابر ریعشاشاخص نسبت جنسی  1366سال 

 .است افتهیشیافزانفر 

گروه جمعیتی 1381سرشماری سال  در باالترین سهم جمعیتی و 1371 یدر سرشمارنفر  1111شهرهای گروه زیر  .21

ان است یهاشهرستان انیدر مجمعیتی  یبندگروهی اول را از لحاظ رتبهکا مشتر نفر 3333تا  1111 و گروهنفر  1111زیر 
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بوشهر را به خود  استاننفر باالترین سهم جمعیتی شهرهای  24333تا  11111شهرهای  1331سال  یدر سرشمار .اندداشته

 .انددادهاختصاص 

نفر باالترین میزان رشد جمعیت شهرهای استان  24333تا  11111جمعیتی  سه سرشماری گذشته ،گروه در مدت .21

 .بوشهر را به خود اختصاص داده است

، هایآباداز لحاظ تعداد  ایران مرکز آمارسه سرشماری اخیر  در طولاستان بوشهر  یهایآبادباالترین سهم درصدی  .22

همچنین  .نفر است  4333تا  1111 یطبقه 1331و 1381 یهایارسرشم و درنفر  21مربوط به گروه زیر  1371 یدر سرشمار

- 31سرشماری  در سهنفر جمعیت  4333تا  1111گروه  یهایآبادباالترین سهم درصدی از لحاظ جمعیت ، مربوط به 

 .است   1371

 ان واست یهایاد آبادتعد، باالترین میزان رشد شتریو بنفر  1111گروه باالی  یهایآباد 1371- 31سرشماری  در سه .23

تا  81 یدورهنفر در  4333تا  1111جمعیتی  گروه و 81تا 71 یدر دوره شتریو ب تینفر جمع 1111باالی  یهایآباد همچنین

 .اندداشتهاستان بوشهر  یهایآبادهفتگانه  یبندگروهمیان  در باالترین میزان رشد جمعیت را 31

شهرهای  نیترتیمعجو کم نیترتیپرجمعکلمه از شهرستان دشتستان به ترتیب  هرو ششهرستان بوشهر  بوشهر ازشهر  .24

 .هستند 1331استان در سرشماری سال 

 استان یهاشهرستان انیدر مآبادی را  شهر وپارچه آبادی باالترین تعداد  131کانون شهری و 3شهرستان دشتستان با  .21

 .دارد 1331بوشهر در سرشماری سال 

 یاهشهرستان انیدر مجمعیت شهری را  در اسکاندرصد باالترین سهم جمعیتی  32.7هری شهرستان بوشهر با نقاط ش .26

 .استان بوشهر دارد

ری کانون شه یهایژگیواستان بوشهر از  یهاشهرستانفاصله بسیار زیاد جمعیت شهر اول با شهر دوم هریک از  .27

 .استان بوشهر است یهاشهرستان

 هدر سمیانگین کشوری  کمتر ازاست ، لومترمربعیک هر نفر در 41و 38، 32ترتیب  بوشهر بهیتی استان تراکم جمع .28

همچنین رتبه تراکم .با یک نفر اختالف بوده است 1331 یدر سرشماربوده است که کمترین اختالف  1371- 31سرشماری 

 بیست و یرتبهبا یک رتبه کاهش به  1331ال سرشماری س و در و دومبیست  81و 71جمعیتی استان بوشهر در سرشماری 

 .ابدییمیکم تقلیل 

اکم کمترین تر و ترینبیشکیلومترمربع، به ترتیب  هر در نفر 11دشتی با  و شهرستاننفر  227شهرستان کنگان با  .23

 .دادند خود اختصاصهای استان بوشهر به جمعیتی را میان شهرستان
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دوم  یرتبه، از لحاظ تراکم جمعیت 1331 در سالشهرستان استان بوشهر  نیترتیمعپرجشهرستان بوشهر به عنوان  .31

 .ی هشتم جای دارداستان ، در رتبه یهاشهرستان انیدر ملحاظ مقدار مساحت  و از

م کگناوه ، تنگستان ،جم و دشتستان دارای ترا یهانامبه  چهار شهرستانشهرستان استان بوشهر ، تعداد  11 انیاز م . 31

 .جمعیتی متوسط هستند

استان  یو شمالتراکم جمعیتی در نواحی مرکزی  نیو کمتر یو غربباالترین تراکم جمعیتی در نواحی جنوبی  .32

 .است  گرفتهشکل

نفر در هکتار به ترتیب  1امام حسن از شهرستان دیلم با  شهر نفر و 64از شهرستان دشتستان با  شهر برازجان .33

 .هستند ریاخسرشماری  در سهشهرهای استان بوشهر  نیترتراکم کمو  نیترپرتراکم

  .شهرهای استان بوشهر دارند انیدر مهکتار باالترین سهم را  هر نفر در 31تا  24شهرهای دارای تراکم جمعیتی  .34

هکتار به  هر نفر در 1.8با  دشتیطسوج از شهرستان  و دهستاننفر  88.3دهستان عسلویه از توابع شهرستان عسلویه با  .31

 .اندهای استان بوشهر به خود اختصاص دادهدهستان انیدر مترین تراکم جمعیتی را ترتیب باالترین و پایین

مهاجرتی  یموازنه 71تا  61 یدورهتنها در  دهدیمنشان  1331تا  1311 هایسال بوشهر درموازنه مهاجرتی استان  .36

مثبت مهاجرتی ) خالص مهاجرت( در استان  یموازنهباالترین   61تا  11ر سرشماری د .استان بوشهر منفی بوده است 

اما  1311-61 یدورهکم شدن آن نسبت به  رغمیعل، تعداد خالص مهاجرت  81تا  71در سرشماری  .است گرفتهشکل

ص مهاجرت در رتبه دوم نسبت لحاظ تعداد خال و ازموازنه مهاجرتی استان مثبت  31تا 81 یدر دوره .همچنان مثبت است 

 .جای دارد در استان موردمطالعه یهادورهبه 

 1361تا  1311 یدورهو  ترینبیش 1371تا  1361 یدورهاز استان بوشهر،  شدهخارجمهاجران  یسهیمقا از لحاظ .37

 وشهر درببه استان  هواردشدمهاجران  ترینبیشهمچنین .است گرفتهشکل در استان بوشهر شدهخارجکمترین مهاجران 

 .ستا گرفتهشکلفرستی استان شده است،  که منجر به مهاجر 1371تا  1361 یدورهآن در  نیو کمتر 1381تا  1371 یدوره

گیرد، شاخص میزان مهاجرت استان بوشهر که باالترین تمایل مهاجرتی در این دوره شکل می1371 - 81 یدورهدر  .38

در  83میل مهاجرت به کمترین مقدار خود یعنی  1381 - 31 یسالهپنجی در دوره .ابدییمایش افز هزار نفردر  211.6به 

 .رسدمی هزار نفر

، در رتبه واردشدهدرصد مهاجران درون استانی از کل مهاجران  41.1با  1331تا 1381ساله استان بوشهر در دوره پنج .33

رین مهاجران درون تهای بوشهر و دیلم به ترتیب باالترین و پایینشهرستان .دارد کشور قرار یهااستان انیدر م و هفتمبیست 

  .اندبه خود اختصاص داده 1331تا  1381های های استان بوشهر در سالشهرستان انیدر ماستانی را 
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 1331تا  1381در دوره  و تنگستانبوشهر  یهاشهرستانو مناطق روستایی  لمیو دبوشهر  یهاشهرستانمناطق شهری  .41

 .رادارندمهاجران درون استانی  نیترنییو پابه ترتیب باالترین 

 یهاهرستانشو سایر  جم مهاجرپذیر شهرستان و بین شهرستانی داخل استان ، شهرستان بوشهر یهاییجاجابه از منظر .41

مهاجرتی  ا موازنهبهرستان دشتستان ، شمهاجر فرست یهاشهرستان نیترنییو پاباالترین  .هستند مهاجر فرستاستان بوشهر 

 ستانو تنگدشتی ، دیر ، کنگان ،دیلم  یهاشهرستان .نفر هستند 711گناوه با موازنه مهاجرتی منفی  و شهرستاننفر  1163منفی

 .سوم تا هفتم قرار دارند یهارتبهدر 

 شهرستان، باالترین مهاجرپذیری  ددهیماستان نشان  یهااز شهرستان کیاز هر واردشدهمهاجران  مبدأ یسهیمقا .42

درصد ،شهرستان جم از شهرستان  12.8درصد ، شهرستان تنگستان از شهرستان بوشهر با  43بوشهر از شهرستان دشتستان با 

درصد،  41.8درصد، شهرستان دشتی از شهرستان بوشهر با  11.8 بوشهر بادرصد، شهرستان دشتستان از  48.8کنگان با 

درصد ، شهرستان کنگان از شهرستان  47.1گناوه با  از شهرستان، شهرستان دیلم  درصد 32.6شهرستان  شهرستان دیر از

  .درصد است 48.8درصد ، شهرستان گناوه از شهرستان بوشهر با  23.4دشتستان با

ان شهرست یمهاجر فرستدهد، باالترین استان بوشهر نشان می یهاشهرستاناز هریک از  شدهخارجمقصد مهاجران  .43

درصد  46.1درصد، شهرستان جم  71.8درصد، شهرستان تنگستان به شهرستان بوشهر با  13.3بوشهر به شهرستان تنگستان با 

درصد ، شهرستان دیر به  14.7درصد ، شهرستان دشتی به شهرستان بوشهر با  61.7، شهرستان دشتستان به شهرستان بوشهر با 

درصد  46درصد ، شهرستان کنگان به شهرستان جم با  46.4ستان دیلم به شهرستان گناوه با درصد، شهر 37 بوشهر باشهرستان 

 .درصد است 11.2، شهرستان گناوه به شهرستان به بوشهر با 

درصد از مهاجران درون  43.2درصد و الگوی مهاجرتی شهر به آبادی  14.7به شهر  یآباد یمهاجرتالگوی  .44

غالب الگوی مهاجرتی درون شهرستانی  رونیازا .داشته است 1381- 31 یهادر سالر بوشه در استانشهرستانی را 

  .استان بوشهر آبادی به شهر است  یهاشهرستان

 واردشدهدرصد باالترین سهم مهاجران  6.1و 6.6، 13.3، 38.6و اصفهان به ترتیب  تهرانهای فارس، خوزستان ، استان .41

 – 31های درصد از مهاجران واردشده در سال 61.6این چهار استان حدود  .گذشته دارند پنج سال را دربه استان بوشهر 

 .دهندبه استان فارس را تشکیل می 1381

در سهم  ترینبیشدرصد،  7.1و  3.1، 11.3، 34خوزستان هر کدام به ترتیب  و، تهران  اصفهانفارس ،  یهااستان .46

 یدوره، در دهندیمرا تشکیل  شدهخارجدرصد مهاجران  61.3 جمعاًان بوشهر که از است شدهخارجمهاجرین  و جذب رشیپذ

 .دارند 31تا  81
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سال  23تا  21سنی  و گروهسال  21 – 24به گروه سنی  بوشهر مربوطباالترین سهم مهاجران واردشده به استان  .47

 .درصد زنان مهاجر هستند 41.3 درصد مردان و 13.1به استان بوشهر  واردشدههمچنین از کل مهاجران .است

سهم مهاجر  نیترنییپادرصد  11.4رکا با تمش و تنگستاندشتستان  شهرستانو درصد باالترین  77شهرستان کنگان با .48

 شهرستان وتنگستان و دشتستان باالترین  یهاشهرستانهمچنین  .انددادهاستان به خود اختصاص  یهاشهرستانمیان  در مرد را

وشهر در استان ب یهاشهرستان انیدر مسهم مهاجر زن را  نیترنییپاخاص اقتصادی ،  طیو شراتوجه به موقعیت  کنگان با

  .دارند 31تا  81 یدوره

 نیترنییو پادرصد به ترتیب باالترین  46.7تنگستان با  و شهرستاندرصد  73شهری شهرستان کنگان با  در مناطق .43

به  واردشدهسهم مهاجران زن  نیترنییو پابه ترتیب باالترین  و کنگانتنگستان  یاهشهرستان و سهم مهاجران مرد

روستایی کنگان همانند شرایط مناطق شهری این شهرستان  در مناطق .انددادهبه خود اختصاص  بوشهر رااستان  یهاشهرستان

 .دارد 31تا  81 سالهپنجدوره  رد استان بوشهر یهاشهرستان انیدر مدرصد مهاجر مرد باالترین سهم را  82با 

درصد باالترین  41.7با   31تا  81درصد ودردوره ی  38.3با  81تا 71دردوره ی سرشماری  خانوارخودپیروی از  - .11

علل مهاجرت به استان  انیدر می دوم را رتبهدرصد در هر دو دوره سرشماری ،  21بهتر با  و کارو عامل جستجوی کار 

درصد  33.8درصد ودوره دوم سرشماری با  38.3بهتر دردوره اول سرشماری با  و کاری کار جستجو نینهمچبوشهر دارد.

 نیترمهمدرصد  73.8ودوره دوم با  71.2ی مردان مهاجر و پیروی از خانواده دردوره اول با هامهاجرتباالترین سهم در علل 

ترین علت مهاجرت به است. بنابراین مهم 1381- 31و 1371 -81های  در دورهعلت مهاجرت زنان مهاجر به استان بوشهر 

لی در وانتقال شغکار بهتری است. علل جستجوی کار و و تبعاستان بوشهر از سوی مهاجران واردشده، مهاجرت خانوادگی 

دوم و سوم های در رتبه 31تا  81تحصیل در دورهی  انیو پاانجام تحصیل  کار بهترو علل جستجوی کارو  81تا  71دوره ی 

 قرار دارند.

نشان  81تا  71سیاسی استان با سایر شهرستان های استان در دوره ی  -مقایسه شهرستان بوشهر به عنوان مرکز اداری  .11

 81سرشماری دوره ی درمی دهد، درهیچ کدام از علل مهاجرتی مهاجران وارد شده سهم برتری نداشته است .درحالی که 

ان بهتر که شهرستان کنگ و کارعلت جستجوی کار  از ریغی علل مهاجرت به تمامطق شهری آن دراین شهرستان ومنا  31تا

 81تا 71باالترین سهم را دارد، باالترین سهم را داشته است. مقایسه مناطق شهری این شهرستان نشان می دهد درسرشماری 

اربوده است. مقایسه مناطق روستایی این شهرستان تنها در علت انتقال شغلی از سهم باالتری  درمیان علل مهاجرت برخورد

تا  81نشان می دهد علت انجام وپایان تحصیل باالترین سهم از علل مهاجرتی داشته است که در دوره ی  81تا  71دردوره 
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ته است اشددر ی علت انتقال شغلی و انجام وپایان خدمت وظیفه عمومی در سایر علل مهاجرت ، باالترین سهم استثنابه   31

. 

  در سالروند روبه رشدی را تجربه کرده است اما  1383تا سال  1373شاخص توسعه انسانی استان بوشهر از سال  .12

 1387تا سال  1386از سال  .ابدییمکاهش  درآمد استانشاخص توسعه انسانی به علت کاهش شاخص بعد  1381و  1384

مقدار شاخص توسعه انسانی استان به  1388شهر را شاهد هستیم اما در سال استان بو   H.D.Iروند افزایشی در مقدار شاخص 

 1383 هایسالدر  .ابدییمبوشهر کاهش  در استان 88مقدار شاخص بعد آموزش در سال  نیو همچن علت کاهش بعد درآمد

هر شاهد هستیم که را در استان بوش1331سال  به خصوصمجدداً روند افزایش مقدار شاخص توسعه انسانی  1331و سال 

بعد درآمد و تا حدودی شاخص بعد آموزش  مقدار شاخصقبل ، بیشتر متأثر از افزایش  هایسالهمانند علل کاهش آن در 

 .است

ترین دالیل کاهش تا حدودی کاهش شاخص بعد آموزش استان از مهم و البتهکاهش بعد درآمد ناخالص سرانه .13

 .بوده است 1388و1381،  1384 هایلسای شاخص توسعه انسانی در اندازه

مقدار شاخص توسعه انسانی استان بوشهر باالترین مقدار را نسبت به متوسط  1331و 1383،  1382 هایسالدر  .14

 .کرده است کشور تجربهشاخص توسعه انسانی 

 یرتبه و بهرا تجربه کرده روند بهبود جایگاه  1382دهم قرارگرفته تا سال  در رتبهکه  1373استان بوشهر از سال  .11

چهارم روند ثابتی را در این جایگاه  یدر رتبه قرار گرفتنبا  1388تا  1384 از سال .دست یافت  کشوری هااستان انیدر مسوم 

روند  رسدیماقتصادی کشور به نظر  یهادر عرصهگفت ، استان بوشهر با توجه به جایگاه فعلی  توانمی رونیازا .داشته است 

 .آتی ادامه یابد هایسالارتقاء شاخص توسعه انسانی در 
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