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نشریات مرکز آمار ایران هاینشانه  

.نشده است گردآوریآمار  □  

.آمار در دسترس نیست 000  

.وجود ندارد عمالًیا  ذاتاً ×  

.است معنیبییا  غیرممکنجمع و محاسبه  ××  

رقم کمتر از نصف واحد است. //  

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

رقم غیرقطعی است. *  

رقم جنبه تخمینی دارد. **  

Ø  نیست. انتشارقابل، رقم  محرمانگیبه دلیل حفظ  

 



 

 مقدمه

آمار در جوامع معاصر در بسیاری از ابعاد اجتماعی حضور دارد. رسانه های جمعی ) رادیو،تلویزیون،روزنامه و مجالت و     

غیره ( درباره وضعیت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی جامعه و پیشرفت های فنی و پروژه های اقتصادی گزارش های آماری 

بزارهای اصلی در برنامه ریزی است که بر اساس آن عملکرد دولت ها گوناگونی ارائه می دهند. از این رو آمار یکی از ا

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

کشور با تاکید بر های نشریه حاضر، نتایج طرح گردآوری اطالعات پروانه ساختمانی صادرشده توسط شهرداری      

 هایساختمانساالنه از واحدهای مسکونی و مارگیری آبا توجه به اینکه امکان می باشد.  1399استان بوشهر در سال 

، با استفاده از باریکتنها هر ده سال  هاآننوساز کشور وجود نداشته است و دستیابی به برخی اطالعات مربوط به 

کشور  هایشهرداریساختمانی که توسط  هایپروانهاست، اطالعات  پذیرامکاناطالعات سرشماری نفوس و مسکن 

جدید در هرسال  وسازساختوردی از آبر توانمین آاست که با استناد به  اعتمادیقابلنبع مناسب و ، مشوندمیصادر 

وساز ساالنه توان تقاضای ساختمی های ساختمانی،ارائه نمود. بعالوه با توجه به آمار و اطالعات ارزنده موجود در پروانه

ان عات، مورداستفاده برنامه ریزاین اطالف بررسی نمود. های مختلرا تعیین و چگونگی تغییرات آن را در طول سال

 منظوربه. لذا گیردمیقرار  گذاریسیاستو  گیریتصمیممطالعه،  منظوربهامور مسکن  اندرکاراندستشهری و 

کشور   هایشهرداریساختمانی در قالبی یکسان برای تمامی  هایپروانهمنظم برخی از اطالعات موجود در  آوریجمع

توسط مرکز  سالههمه تاکنون 1358از سال  هاشهرداریتوسط  صادرشدهاطالعات پروانه ساختمانی  آوریجمعطرح 

 است. منتشرشدهن آو نتایج  درآمدهمار ایران به اجرا آ

روانه، برحسب نوع پبوشهر استان کشور و های ساختمانی صادرشده تعداد پروانهنشریه در این مطالب مطرح شده        

کاررفته در بنا، تعداد واحد مسکونی، تعداد ی بهنوع کاربری، مساحت زمین، مساحت زیربنا، نوع اسکلت و مصالح عمده

و همچنین 1399تا  1394های احداث ساختمان در سال  در آن به بررسی روند صدور پروانه شده استارائه طبقات و ...

استان ها  شده در باال و مقایسه با استان های دیگر و سهم و رتبه نقاط شهری استان بوشهر بر حسب موارد ذکر

 پرداخته شده است. 
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 تعاریف و مفاهیم طرح

 

 شود.ح صادر میها و سایر مراجع ذیصالکه از طرف شهرداریجواز ساخت ساختمان است  ی ساختمانی:پروانه             

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

ی و غیر آپارتمان سکونیمستقل بوده و دارای ورودی مستقیم یا غیرمستقیم از معبر عمومی باشد. شکل متعارف آن، واحد م

 شود.آپارتمانی است که برای سکونت یک خانوار ساخته می

 بخش متقاضی پروانه:            

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

 است. کت تعاونی صادرشدهشرمتقاضی پروانه ساختمانی یک شرکت تعاونی باشد و پروانه ساختمانی به نام آن  تعاونی:           

می، هادهای انقالب اسالنهای دولتی یا وابسته به دولت است مثل متقاضی پروانه ساختمانی یکی از سازمان دولتی:            

 های مشابهسازمان ها وشهرداری

 نوع پروانه:            

   .شودمنظور ساخت و ایجاد بنای جدید صادر میبه احداث بنا:            

 شود.منظور افزایش حجم بنای موجود صادر میبه افزایش بنا:             

 وضعیت زمین قبل از احداث بنا:            

 باشد.نمی ختمانگیرد و دارای سام نمیروی آن انجا ...(مثالً کشاورزی )گونه فعالیت اقتصادی منظور زمینی است که هیچ بایر:             

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

صد قیل دیگر ل کلنگی بودن یا دالدر مواردی که زمین پروانه صادرشده، مربوط به بنایی باشد که به دلی ساختمان تخریبی:            

 باشد.تخریب آن و احداث بنای جدید 

 مورداستفاده پروانه:              

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

 .شودصادر می ی ساختمانی است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف تجاریپروانه تجاری:

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

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

 .شودهای است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف صنعتی صادر میپروانه صنعتی:



 2                                                                    بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان و کشور       

 
 
 

 

اشد ز داشته بدیگر نی اگر بنا عالوه بر کاربرد مسکونی یک یا چند کاربرد :(کارگاه توأممسکونی و )مسکونی و تجاری 

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

 

ند سینماها مان)ریحی زشی، تفمذهبی، ور نظیر بناهای عمومی، گیرد،یک از طبقه بناهای فوق قرار نمیبناهایی که در هیچ سایر:

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

 نوع اسکلت بنا:

آرمه نامیده وناسکلت بت نای بابساخته شود،  (بتون همراه با آرماتور و میلگرد)آرمه چنان چه اسکلت یک بنا از بتون آرمه:بتون

 کند.حمل میشود که اسکلت، بار بنا را تمی

ت از قطعا (جانبی وثقلی )ساختمانی که پیکربندی و اتصاالت آن جهت مقاومت در برابر نیروهای داخل و خارجی  فلزی:

 فوالدی است.

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

ی لی و خارجهای داخآن جهت مقاومت در برابر نیرو یکربندی و اتصاالتساختمانی است که پ ساختمان یا مصالح بنایی:

 شود.نمی ملرا شا های با اسکلت فلزی و بتونیاز مصالح بنایی متداول باشد. این تعریف، ساختمان( ثقلی و جانبی)

 کند.ل مینا را تحمبار ب (سفال یا سنگی)بلوک: ساختمانی است که دیوارهای بنای آجری و آهن یا تیرچه (سفال یا سنگ)آجر 

شود و از نجام میاهای مناسب برای اجرای سقف توسط تیرهای چوبی تقسیم بار سقف با ایجاد دهنه و چوب: (سنگ)آجر 

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

 دهد.می یلررفته در دیوارها را بلوک سیمانی تشککادر این حالت مصالح به :(با هر نوع سقف)بلوک سیمانی 
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 تعداد پروانه ی ساختمانی صادر شده

9139سال  

 پروانه  3870
 درصد 1/2

 تعداد پروانه ی احداث ساختمان پروانه  174264 

پروانه 321  
پروانه 13402  

 تعداد پروانه ی افزایش ساختمان

 پروانه  3549

متر مربع 59450013  
مساحت زمین در پروانه ی احداث 

 ساختمان

متر مربع 1069041  

متر مربع 93602047 متر مربع 1069469 بنامساحت زیر بنا در پروانه ی احداث    

واحد 490597  
تعداد واحد مسکونی در پروانه های 

 احداث ساختمان

واحد 5555  
واحد 433470  

 )مسکونی(تعداد واحد مسکونی 

واحد 6156  

 درصد 2

 درصد 4/2

درصد8/1  

درصد1/1  

درصد2/1  

درصد3/1  

 پروانه  187666 

 بوشهر  کشور 
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 گزیده یافته های آماری

 

 مقایسه کشور و استان بوشهر –الف 

 

 1399سال  :های ساختمان بر حسب نوع پروانه صادر شده از سوی شهرداری کشور و استان بوشهر تعداد پروانه  –الف 

 سهم استان افزایش بنا سهم استان احداث ساختمان سهم استان تعداد پروانه شرح

 *** 13402 *** 174264 *** 187666 کشور

 4/2 321 2 3549 1/2 3870 بوشهر

 
 

 

 ی کشور وی شهردارسصادر شده ) شامل پروانه های ساختمان و تخریب و نوسازی ( از تعداد پروانه های احداث ساختمان  – ب

 1399و استان بوشهر : سال 

 شرح
تعداد 

 پروانه

سهم 

 استان

 مساحت زیربنا

 )هزار مترمربع(

سهم 

 استان

مساحت زمین 

 )هزار مترمربع(

سهم 

 استان

تعداد واحد 

 مسکونی

سهم 

 استان

 *** 490597 *** 0/59450 *** 0/93602 *** 174264 کشور

 3/1 6156 8/1 0/1069 1/1 4/1069 2 3549 بوشهر

 
 

 

 1399مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده در کشور و استان بوشهر : سال -1

 

کشور

98%
بوشهر

2%
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 ر کشور ودحسب مورد استفاده ی ساختمان تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان بر تعداد واحدهای مسکونی  -پ

 1399استان بوشهر : سال 

 سایر مسکونی و کارگاه توام مسکونی جمع شرح

 1662 54353 433470 489485 کشور

 0 594 5555 6149 بوشهر

 0 1/1 3/1 3/1 درصد

 

 1399مقایسه تعداد واحد مسکونی در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده در کشور: سال -2

 

 

 1399مقایسه تعداد واحد مسکونی در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده در بوشهر : سال -3

 
 

89%

11%

0%

کشور
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کارگاه توام
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90%

10%

0%

بوشهر
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مسکونی و 
کارگاه توام

سایر
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 1399ال س وشهر :شهرداری های کشور و  استان باحداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین توسط تعداد پروانه های   -ت

 جمع شرح

100 

 متر مربع 

 و کمتر

150-101 

 متر مربع

200-151 

 متر مربع

250-201 

 مترمربع

300-251 

 متر مربع

500-301 

 متر مربع

501  

متر مربع 

 و بیش تر

 8323 21748 20384 32690 42474 17245 6235 149099 کشور

 213 576 578 1077 644 67 18 3173 بوشهر

 6/2 6/2 8/2 3/3 5/1 4/0 3/0 1/2 درصد

 

 

 

 

 

 1399سال مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین در کشور و استان بوشهر : -4

 
 

 

 

 

 

 

0 10000 20000 30000 40000 50000

متر مربع و کمتر 100

متر مربع 150-101

متر مربع200-151

متر مربع 250-201

متر مربع300-251

متر مربع 500-301

متر مربع و بیش تر501
بوشهر

کشور



 7                                                                    بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان و کشور       

 
 
 

 1399سال  ستان بوشهر :اکشور و های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات ساختمان از سوی شهرداری های تعداد پروانه  -ث      

 طبقه و بیش تر5 طبقه4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 کل شرح

 39299 17028 25944 41833 50160 174264 کشور

 107 285 315 925 1917 3549 بوشهر

 3/0 7/1 2/1 2/2 8/3 2 درصد

 

 

 

 

 

 1399 سال شهر :تان بوشهرداری های کشور و اس مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد طبقات از سوی -5

 
 

 

 

 

 

 

 

 1399ال تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی در کشور و استان بوشهر : س –ح 

0
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20000

30000

40000

50000

60000

طبقه1 طبقه2 طبقه3 طبقه4 رطبقه و بیش ت5
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کشور

بوشهر
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 واحد4 واحد3 واحد2 واحد 1 جمع شرح
واحد و  5

 بیشتر

 22746 11853 15290 36433 62777 149099 کشور

 121 140 204 742 1966 3173 بوشهر

 5/0 2/1 3/1 2 1/3 1/2 درصد

 

داری توسط شهر ر ساختماندبر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته مسکونی ساختمان تعداد و درصد پروانه های احداث  -ج

 1399های کشور و استان بوشهر : سال 

 فلزی کل شرح
بتون 

 آرمه

 سایر

 جمع
آجرو 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی
 سایر

 1 1660 70 24513 26244 101482 21373 149099 کشور

 0 986 2 511 1499 1672 2 3173 بوشهر

 0 4/59 9/2 1/2 7/5 6/1 0 1/2 درصد

 

 

 1399 : سال مقایسه تعداد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی در کشور و استان بوشهر -6

 
 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

واحد1

واحد2

واحد3

واحد4

واحد و بیشتر5 بوشهر

کشور
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  شهری استان بوشهرب : نقاط 

هرداری های استان بوشهر شپروانه ی ساختمانی توسط  3870تعداد   1399بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح ، در سال      

پروانه )  321و   اث ساختمانمربوط به احد درصد (  7/91پروانه )  3549صادر شده است از کل پروانه های صادر شده ، تعداد  

نه ساختمانی از کل پروانه پروا 3339، 1398در حالی که تعداد پروانه در سال درصد ( مربوط به افزایش بنا بوده است  3/8

داشته  افزایشدرصد  9/15پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال قبل تعداد که ساختمانی صادر شده است 

در درصد (   7/0روانه ) پ 27درصد ( در بخش خصوصی و  3/99پروانه )   3522  است . از کل پروانه های ساختمانی صادر شده

 بخش دولتی صادر شده است . 

 

 

 1399ال وشهر : ستعداد و درصد پروانه های ساختمانی بر حسب  نوع پروانه  و بخش متقاضی توسط شهرداری استان ب –الف 

 کل شرح
 پروانه ی افزایش بنا پروانه ی احداث ساختمان

 دولتی  تعاونی خصوصی جمع دولتی  تعاونی خصوصی جمع

 1 0 320 321 27 0 3522 3549 3870 تعداد

 3/0 0 7/99 3/8 7/0 0 3/99 7/91 100 درصد -سهم نوع پروانه 

 
 

 

 1399تعداد پروانه های ساختمانی بر حسب نوع پروانه در استان بوشهر : سال  -7

 

92%

8%

درصد -سهم نوع پروانه 

پروانه احداث ساختمان  پروانه افزایش بنا
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،  1399 هر در سالمساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های استان بوش    

 نه های احداث ساختمان ودرصد ( مربوط به پروا 4/93 متر مربع ) 1069469متر مربع بوده است که از این تعداد  1145538

وانه شده در پر یر بنای تعییندر حالیکه مساحت ز افزایش بنا می باشد. درصد ( مربوط به پروانه های 6/6متر مربع  )  76069

 2/11 سبت به سال قبلمساحت زیر بنای پروانه های ساختمانی ن متر مربع بوده است و 1015185، 1398ساختمانی در سال 

 داشته است .  افزایش درصد 

 

 

 ریحسب نوع پروانه و بخش متقاضی توسط شهردامساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی بر  -ب

 1399استان بوشهر : سال 

 کل شرح
 پروانه ی افزایش بنا پروانه ی احداث ساختمان

 دولتی  تعاونی خصوصی جمع دولتی  تعاونی خصوصی جمع

 604 0 75465 76069 35651 0 1033818 1069469 1145538 تعداد

سهم نوع پروانه 

 درصد -
100 4/93 7/96 0 3/3 6/6 2/99 0 8/0 

 

      

واحد  بوده است که از  6642، در استان  1399تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 

رصد ( مربوط به پروانه های د  3/7)   486درصد ( مربوط به پروانه های احداث ساختمان و تعداد  7/92واحد )  6156 این تعداد

 واحد بوده است  1398،5602ال در حالی که تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه ساختمانی صادر شده در سافزایش بنا است 

داشته است . از  افزایشد درص 9/16 نسبت به سال قبلکه تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان 

 بوده است .  دولتیش درصد ( به بخ 3/3واحد )    201درصد ( مربوط به بخش خصوصی ،   7/96 واحد ) 5955این تعداد  

 
 

 یشهردار واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضی توسطتعداد  -پ

 1399استان بوشهر : سال 

 کل شرح
 پروانه ی افزایش بنا پروانه ی احداث ساختمان

 دولتی  تعاونی خصوصی جمع دولتی  تعاونی خصوصی جمع

 0 0 486 486 201 0 5955 6156 6642 تعداد

سهم نوع پروانه 

 درصد -
100 7/92 7/96 0 3/3 3/7 100 0 0 
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 1069اث ساختمان در استان ، پروانه های احد 3549در بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده ، مساحت زمین در کل تعداد     

هزار متر مربع  4/966تان ، پروانه در اس 3125، مساحت زمین در کل تعداد 1398در حالی که در سال هزار متر مربع می باشد 

 داشته است . افزایشد درص 6/10که نسبت به سال قبل باشد می 

هزار متر مربع      1/913ز در توزیع مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان بر حسب وضع زمین آنها نشان می دهد که بیش ا

به ساختمان های تخریبی برای  درصد ( مربوط 6/14 هزار مترمربع ) 156ا باغ و مزرعه و یدرصد ( مربوط به زمین بایر  4/85) 

 احداث مجدد ساختمان بوده است . 

   4/14ا باغ و یا مزرعه و یدرصد برای احداث بر روی زمین های بایر   6/85از کل پروانه های احداث ساختمان در این دوره 

 درصد برای احداث ساختمان بر روی ساختمان های تخریبی صادر شده است . 

 افزایشدرصد ،  7/14 است که نسبت به سال قبلمحاسبه شده  30/0متوسط مساحت زمین بایر یا باغ و مزرعه در این سال 

 کاهشدرصد  4/8ه محاسبه شده است که نسبت به سال گذشت 32/0یافته است . و متوسط مساحت زمین و بناهای تخریبی 

 یافته است . 

 
 

 1399پروانه و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع زمین در استان :سال تعداد  -ت

 شرح

کل پروانه های احداث 

 ساختمان
 زمین بناهای تخریبی زمین بایر یا باغ مزرعه

 تعداد
 مساحت 

 )هزار مترمربع(
 تعداد

 مساحت 

 )هزار مترمربع(
 تعداد

 مساحت 

 )هزار مترمربع(

 156 511 1/913 3038 1069 3549 و مساحت ) نقاط شهری ( تعداد

 6/14 4/14 4/85 6/85 100 100 درصد -سهم نوع پروانه 

 
 

 ه هایزمین ، مساحت زیر بنا و تعداد واحد مسکونی به ازاء یک پروانه صادر در پروانمیانگین مساحت  -ث

 1399احداث ساختمان استان بوشهر 

 شرح
تعداد کل 

 پروانه

مساحت شاخص 

 کل زمین 

 ) متر مربع (

مساحت شاخص 

 زیر بنا 

 ) متر مربع (

شاخص 

تعداد واحد 

 مسکونی

 6156 1069469 1069041 3549 تعداد

 7/1 3/301 2/301 - میانگین شاخص به ازاء یک پروانه صادره
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 2طبقه ،  1ه ساختمان های ، نشان می دهد ک 1399در بررسی پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات در سال       

خت بوده است . این در حالی دارای بیش ترین تقاضای سا  392،   315،  925،  1917طبقه و بیش تر ، به ترتیب  3طبقه ،  و 

و  315طبقه با تعداد   4 و 3درصد می باشد و ساختمان های  1/26،  54سهم بیشترین طبقه دارای  2و 1است که ساختمان های 

 درصد می باشد .   0/8 و 9/8دارای سهمی معادل   285

 

 

 1399ال س بوشهر : ساختمان از سوی شهرداری های استانتعداد طبقات و درصد پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد  -ج

 تر بیشطبقه و 5 طبقه4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 کل شرح

 107 285 315 925 1917 3549 تعداد

 3 8 9/8 1/26 54 100 درصد

 

 

 

 

 1399تعداد پروانه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان بوشهر : سال  -8

 
 

 

 

54%

26%

9%
8% 3% درصد طبقه1

طبقه2

طبقه3

طبقه4
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رصد ( د 9/61)  آن ها نشان می دهد که بخش عمده ی انهاتوزیع پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد واحد مسکونی 

اختمان های دارای بیش سو برای  4/23واحد مسکونی  2واحد مسکونی بوده است . سهم پروانه های ساختمانی دارای  1دارای 

 درصد بوده است .  6/14واحد مسکونی  2از 

 

 1399تعداد و درصد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی : سال  – چ     

 طبقه و بیش تر5 طبقه4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 کل شرح

 121 140 204 742 1966 3173 تعداد

 8/3 4/4 4/6 4/23 9/61 100 درصد

 

 

 

 

 

 1399تعداد  واحد مسکونی بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان بوشهر : سال  -9

 

 

62%
23%

7%

4% 4%
درصد

طبقه1

طبقه2

طبقه3

طبقه4

طبقه و 5
بیش تر
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  1ه طور عمده، ب 1399 ر سالدر بررسی نتایج انجام شده از تعداد طبقات تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان مسکونی د

 2/2)  طبقه و بیش تر 5، و  (درصد  1/7طبقه )  4درصد ( ،  2/8طبقه )  3درصد ( ،  6/26طبقه )   2درصد ( ،   9/55طبقه  ) 

 درصد ( بوده است .

 

 

 ایو درصد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد طبقات ساختمان از سوی شهر داری ه تعداد -ح

 1399سال استان بوشهر : 

 طبقه و بیش تر5 طبقه4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 کل شرح     

 71 224 259 844 1775 3173 تعداد

 2/2 1/7 2/8 6/26 9/55 100 درصد

 

     

ان نسبت به مردم است وئولین با توجه به نقش مهم استفاده از اسکلت فلزی و بتونی در مقاوم سازی ساختمان ها متاسفانه مس 

 .  ه می باشدن زمیننیاز به فرهنگ سازی گسترده ای در ای کهاین مساله حیاتی توجه و رغبت چندانی نشان نمی دهند 

، استفاده از مصالح سایر با 1399در بررسی پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در سال 

درصد ( و اسکلت فلزی با   7/54)  1940درصد ( با بیش ترین سهم و بعد از آن اسکلت بتون آرمه با تعداد  45) 1598تعداد  

 می دهد .درصد ( را نشان  3/0) 11 تعداد 

 

 

 طمان توسو درصد پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختتعداد  -خ

 1399شهرداری های استان بوشهر : سال 

 فلزی کل شرح
بتون 

 آرمه

 سایر

 جمع
آجرو 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی
 سایر

 0 1061 2 535 1598 1940 11 3549 تعداد

 0 4/66 1/0 5/33 0/45 7/54 3/0 100 درصد

 

 

 

 



 15                                                                    بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان و کشور       

 
 
 

 

 1399سال  :تعداد پروانه های ساختمانی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان در استان  -10

 
 

 

ان می ختمان نشدر سا فتهر ، پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار 1399در سال     

ن هایی با اسکلت فلزی ،  درصد برای ساختما 1/0درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های بتون آرمه ،  7/52دهد که 

صادر  بلوک سیمانی ان رصد برای احداث ساختمد 7/65یی با مصالح عمده آجر و آهن ، درصد برای احداث ساختمان ها 1/34

 شده است . 

 اری هایوسط شهردپروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختمان ت – د

 1399استان بوشهر : سال  

 فلزی کل شرح
بتون 

 آرمه

 سایر

 جمع
آجرو 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی
 سایر

 0 986 2 511 1499 1672 2 3173 تعداد

 0 7/65 1/0 1/34 2/47 7/52 1/0 100 درصد

 

 

0%

55%
15%

0%

30%

درصد
فلزی

بتون ارمه 

اجر و اهن 

اجر و چوب 

بلوک سیمانی 
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ز کل ای باشد . مسکونی ماربری مربوط به کاربری کطبق بررسی های انجام شده ، بیشترین پروانه های احداث ساختمانی از 

رصد ( مربوط به احداث د  4/89پروانه )  3173پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های استان بوشهر تعداد 

درصد (  4/4پروانه )155 ،درصد ( مربوط به احداث ساختمان های مسکونی وکارگاه توام   7/5پروانه ) 201ساختمان مسکونی 

 یی با سایر کاربری ها بودهدرصد ( مربوط به احداث ساختمان ها 5/0پروانه )  20مربوط به احداث ساختمان های بازرگانی و 

  است

 
 1399ال سستان بوشهر : و درصد پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان توسط شهرداری های اتعداد  -ذ       

 مسکونی کل شرح

مسکونی 

و کارگاه 

 توام

 آموزشی صنعتی بازرگانی
بهداشتی 

 یا درمانی
 سایر

 2 4 5 9 155 201 3173 3549 تعداد

 1/0 1/0 1/0 2/0 4/4 7/5 4/89 100 درصد

 

 

 

 

زار متر مربع بوده است ه  1069همانطور که در جدول ذیل مشاهده می شود مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان       

 مین درز متوسط مساحت .هزار متر مربع مربوط به پروانه های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است   8/930 که بیش از

 متر مربع محاسبه شده است .  293هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود  

 

 هایری سط شهردامساحت زمین و متوسط مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختمان تو – ر

 1399استان بوشهر : سال 

 مسکونی کل شرح
مسکونی و 

 کارگاه توام
 آموزشی صنعتی بازرگانی

بهداشتی 

 یا درمانی
 سایر

 1173 2992 5111 8096 54121 66710 930838 1069041 )مترمربع( مساحت کل زمین

 1/0 3/0 5/0 8/0 1/5 2/6 1/87 100 درصد از کل

متوسط مساحت زمین در هر 

 پروانه ) متر مربع(
301 293 332 349 900 1022 748 587 
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هزار  4/1069دود ، ح 1399 مساحت زیر بنا در کل پروانه ها احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری های استان در سال    

وانه های احداث ساختمان درصد ( مربوط به پر 5/81هزار متر مربع )  871متر مربع بوده است که از کل مساحت زیر بنا ، 

 بع محاسبه شده است . متر مر 275مسکونی بوده است . متوسط مساحت زیر بنا در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 

 

 

 ری هایردان توسط شهو متوسط مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختما زیر بنا مساحت   -ز

 1399استان بوشهر : سال  

 مسکونی کل شرح
مسکونی و 

 کارگاه توام
 آموزشی صنعتی بازرگانی

بهداشتی 

 یا درمانی
 سایر

مساحت کل زیر بنا 

 )مترمربع(
1069469 871085 125055 60224 3357 5778 3584 384 

 0 3/0 5/0 3/0 6/5 7/11 5/81 100 درصد از کل

متوسط مساحت زیر بنا 

 پروانه ) متر مربع( در هر
301 275 622 389 373 1156 896 192 

 

 

 3/90واحد )  5555ست که واحد بوده ا 6149،  1399تعداد واحد های مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی در  سال 

ث ساختمان های مسکونی و درصد ( مربوط به احدا 7/9واحد )  594درصد ( مربوط به پروانه های احداث ساختمانی مسکونی و 

 کارگاهی توام بوده است .

 

اختمان توسطستعداد و درصد واحد های مسکونی تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی  -س  

1399شهرداری های استان بوشهر : سال    

 سایر مسکونی و کارگاه توام مسکونی جمع شرح

 0 594 5555 6149 تعداد

 0 7/9 3/90 100  درصد -سهم نوع پروانه 
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رصد د 7/2دود در ح توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین آنها نشان می دهد که مساحت زمین

متر مربع و  250تا  151 ا بینآنهدرصد   2/54از  ،متر مربع یا کمتر و بیش 150پروانه های احداث ساختمان های مسکونی برابر 

 متر مربع بوده است .  250درصد آن ها نیز بیش از  43در حدود 

 

 1399 سال بوشهر :  تعداد و درصد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین توسط شهرداری های استان  -ش     

 جمع شرح

100 

متر مربع 

 و کمتر

150-101 

 متر مربع

200-151 

 متر مربع

250-201 

 مترمربع

300-251 

 متر مربع

500-301 

 متر مربع

501  

متر مربع و 

 بیش تر

 213 576 578 1077 644 67 18 3173 تعداد

 7/6 1/18 2/18 9/33 3/20 1/2 6/0 100 درصد

 

 

 

 

 1399پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مساحت زمین در استان : سال  درصد -11

 

 

 

1%

2%
20%

34%

18%

18%

7%
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صد از در 7/36ی ر بناتوزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا ی آن نشان می هد که مساحت زی

متر مربع  250د آن ها بیش از درص 2/35متر مربع و  250تا  151درصد بین  1/28متر مربع یا کمتر ،  150این پروانه ها برابر 

 بوده است .

 1399ل سا :ن بوشهر و درصد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا توسط شهرداری های استاتعداد  – ص   

 جمع شرح

100 

متر مربع 

 و کمتر

150-101 

 متر مربع

200-151 

 متر مربع

250-201 

 مترمربع

300-251 

 متر مربع

500-301 

 متر مربع

501  

متر مربع 

 و بیش تر

 407 421 288 331 561 844 321 3173 تعداد

 8/12 3/13 1/9 4/10 7/17 6/26 1/10 100 درصد
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 های ساختمانی روند پروانهنگاه اجمالی به  -پ

،  3018 به ترتیب  1399ا ت 1394در بررسی نتایج به عمل آمده در این طرح ، تعداد پروانه های احداث ساختمان از سال های 

، در  کاهشدرصد  58/10قبل  نسبت به سال  1394در مقایسه سال پروانه بوده است   3549،  3339،  2699،  2800،  3382

اهش  و در سال درصد ک  21/17نسبت به سال قبل  1396درصد افزایش  ، در سال  06/12نسبت به سال قبل  1395سال 

در  3/6 ه سال قبل بنسبت  1399و در سال  درصد افزایش 7/23به سال قبل نسبت  1398ودر سال درصد کاهش  61/3 ،1397

  صدور پروانه احداث ساختمان مشاهده می شود .تعداد 

ز نتایج به دست آمده ابررسی های انجام شده  1399تا  1394ر مساحت زمین  پروانه های احداث ساختمان ، در سال های د

درصد کاهش  61/0 نسبت به سال قبل 1395درصد کاهش ، در سال  11/18سال قبلنسبت به  1394که در سالنشان می دهد 

و در درصد افزایش  48/1 نسبت به سال قبل  ، 1397درصد کاهش و در سال  98/17 نسبت به سال قبل  ، 1396 ، در سال 

ساحت زمین پروانه مدر  افزایش 6/10نسبت به سال قبل  1399سال در درصد  افزایش   8/12نسبت به سال قبل  1398سال 

  های احداث ساختمان صادر شده توسط شهردای های استان دیده می شود .

ه از نتایج به دست آمده بررسی های انجام شد 1399تا  94در مساحت زیر بنای پروانه های احداث ساختمان ، در سال های  

درصد  30/7قبل  نسبت به سال 1395، در سال  افزایشدرصد  70/28قبل نسبت به سال  1394سال  که درنشان می دهد 

و در رصد کاهش د 16/21نسبت به سال قبل  1397درصد کاهش و در سال  04/16 نسبت به سال قبل 1396، در سال  کاهش

ساحت زیر بنای پروانه در مافزایش  3/5نسبت به سال قبل  1399و در سال  درصد افزایش 2/24نسبت به سال قبل  1398سال 

 حداث ساختمان صادر شده توسط شهردای های استان دیده می شود.های ا

درصد  53/15قبل در  نسبت به سال 1394نیز در سال تعداد واحد های مسکونی در صدور پروانه های احداث ساختمان  در 

درصد کاهش و  90/21نسبت به سال قبل   1396، در سال کاهش  درصد  -27/2نسبت به سال قبل  1395، در سال افزایش 

 1399و در سال  افزایش 0/28نسبت به سال قبل  1398و در سال درصد کاهش  63/26نسبت به سال قبل   1397در سال 

، 1399تا 1394الهای سدر حالی که نرخ رشد در واحد مسکونی در طی ه است در استان بود افزایش  9/9نسبت به سال قبل 

  است.   برابر شده  -4.7
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 1399ا ت 94کونی در سال مقایسه روند پروانه احداث ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد ، مساحت زیر بنا و واحد مس – ض       

 شرح
تعداد 

 پروانه

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

مساحت 

 زمین

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

 مساحت 

 زیر بنا

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

واحد 

 مسکونی

درصد 

تغییرات 

نسبت 

به سال 

 قبل

 53/15 7812 70/28 1332254 -11/18 1035243 -58/10 3018 1394سال 

 -27/2 7635 -30/7 1235028 -61/0 1028905 06/12 3382 1395سال 

 -90/21 5963 -04/16 1036900 -98/17 843894 -21/17 2800 1396سال 

 -63/26 4375 -16/21 817456 48/1 856413 -61/3 2699 1397سال 

 0/28 5602 2/24 1015185 8/12 966449 7/23 3339 1398سال 

 9/9 6156 3/5 1069469 6/10 1069041 3/6 3549 1399سال 

 
 

 

 1399تا سال   94روند تغییرات تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان استان بوشهر از  -12
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 1399 سال  تا 94صادر شده برای احداث ساختمان استان بوشهر از  زمینروند تغییرات مساحت  -13

 

 

 

1399 تا سال 94از  استان بوشهر  روند تغییرات واحد مسکونی صادر شده برای احداث -14
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 در آن ها  بینی شده ونی پیشحسب تعداد طبقات ، مساحت زمین ، زیر بنا و تعداد واحد مسکپروانه های احداث ساختمان مسکونی بر -1

 1399در نقاط شهری استان بوشهر : سال 

 شهر

 تعداد پروائه احداث ساختمان بر حسب طبقه
 مساحت زمین

 ) متر مربع(

 مساحت زیر بنا

 ) متر مربع (

تعداد واحد 

 مسکونی
 طبقه 3 طبقه 2 طبقه 1 جمع

 6156 1069469 1069041 707 925 1917 3549 استان

 173 24532 50637 3 26 134 163 آب پخش

 29 4623 14031 0 1 30 31 آباد

 55 7705 18601 1 11 43 55 آبدان

 42 5794 10895 0 3 35 38 امام حسن

 24 4822 11071 0 4 22 26 انارستان

 62 9751 16628 0 15 48 63 اهرم

 19 2555 5434 0 0 20 20 بادوله

 343 68006 63977 61 138 49 248 برازجان

 34 5506 11226 0 6 30 36 بردخون

 65 9451 19225 0 5 57 62 بردستان

 392 63728 66737 35 76 105 216 بندردیر

 155 23341 23743 19 38 34 91 بندردیلم

 29 5771 11209 0 9 24 33 بندرریگ

 744 121883 94600 131 111 131 373 بندرکنگان

 290 53800 47694 21 83 71 175 بندرگناوه

 330 43142 47173 14 83 89 186 بنک

 190 29457 35449 14 36 56 106 بهارستان

 15 2253 7951 0 1 16 17 بوشکان

 1240 267901 111810 284 27 44 355 بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 بیدخون

 22 2912 11734 0 0 23 23 تنگ ارم

 302 55552 28065 52 21 14 87 جم

 30 4759 8932 0 8 10 18 چاه مبارک

 157 27401 37362 9 21 101 131 چغادک

 28 4330 2773 6 4 5 15 خارک

 160 31226 36141 6 29 101 136 خورموج

 1 78 240 0 0 1 1 دالکی

 88 19055 28949 0 13 65 78 دلوار

 67 10603 17383 0 12 54 66 دوراهک

 38 7436 9239 3 8 20 31 ریز

 56 10317 23311 1 6 60 67 سعد آباد

 25 3537 4449 1 6 8 15 سیراف

 102 13929 29667 0 7 90 97 شبانکاره

 0 0 0 0 0 0 0 شنبه

 446 66183 67004 27 69 96 192 عالی شهر

 154 24896 16177 16 30 16 62 عسلویه

 108 13482 29743 0 11 95 106 کاکی

 25 3076 11055 1 0 25 26 کلمه

 33 5016 5839 2 6 6 14 نخل تقی

 83 11660 32887 0 1 89 90 وحدتیه

 ماخذ: مرکز آمار ایران               
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ی  انهروپاز تعداد  ، 1399سال  بر اساس اطالعات ارائه شده از پروانه های احداث ساختمان شهرداری های استان بوشهر در      

درصد در   1/6 ، 7،  10،  5/10دیر  به ترتیب کنگان ، بوشهر ، برازجان ، ساختمان صادر شده در این استان ، شهرداری های 

دور پروانه ی صر از نظر تان بوشهنظر تعداد صدور پروانه های احداث ساختمانی قرار دارند . اس از چهارماول تا  استان در رتبه

 داشته است .  افزایشدرصد  6/13احداث ساختمان نسبت به سال قبل 

 1399ال ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر : سمقایسه تعداد پروانه های احداث  -2                       

 سهم شهر در استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری

 100 *** 3549 استان

 5/10 1 373 بندرکنگان

 10 2 355 بوشهر

 7 3 248 برازجان

 1/6 4 216 بندردیر

 4/5 5 192 عالی شهر

 2/5 6 186 بنک

 9/4 7 175 بندرگناوه

 6/4 8 163 آب پخش

 8/3 9 136 خورموج

 7/3 10 131 چغادک

 3 11 106 بهارستان

 3 12 106 کاکی

 7/2 13 97 شبانکاره

 6/2 14 91 بندردیلم

 5/2 15 90 وحدتیه

 5/2 16 87 جم

 2/2 17 78 دلوار

 9/1 18 67 سعد آباد

 9/1 19 66 دوراهک

 8/1 20 63 اهرم

 7/1 21 62 بردستان

 7/1 22 62 عسلویه

 5/1 23 55 آبدان

 1/1 24 38 امام حسن

 1 25 36 بردخون

 9/0 26 33 بندرریگ

 9/0 27 31 آباد

 9/0 28 31 ریز

 7/0 29 26 انارستان

 7/0 30 26 کلمه

 6/0 31 23 تنگ ارم

 6/0 32 20 بادوله

 5/0 33 18 چاه مبارک

 5/0 34 17 بوشکان

 4/0 35 15 خارک

 4/0 36 15 سیراف

 4/0 37 14 نخل تقی

 0 38 1 دالکی

 0 39 0 بیدخون

 0 40 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران                    
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 1399شهری استان بوشهر : سال  طمقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان در نقا-15
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بوشهر ، ، شهرهای  1399در بررسی مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان صادره در نقاط شهری استان در سال       

نسبت به  چهارم اه اول تا مربع در جایگمتر   66737،  67004،  94600،  111810عالی شهر ،  بندر دیر  به ترتیب   کنگان،

،  8/8،  5/10  معادل سهمی شهرهای دیگر استان از حیث زمین به کار رفته در احداث ساختمان قرار دارند و به ترتیب دارای

 ده اند . درصد در بین شهرهای استان بو  2/6،  3/6

 1399ال ی احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر :  سمقایسه مساحت زمین در پروانه  - 3               

 سهم شهر در استان رتبه مساحت زمین ) متر مربع ( نقاط شهری

 100 *** 1069041 استان

 5/10 1 111810 بوشهر

 8/8 2 94600 بندرکنگان

 3/6 3 67004 عالی شهر

 2/6 4 66737 بندردیر

 6 5 63977 برازجان

 7/4 6 50637 آب پخش

 5/4 7 47694 بندرگناوه

 4/4 8 47173 بنک

 5/3 9 37362 چغادک

 4/3 10 36141 خورموج

 3/3 11 35449 بهارستان

 1/3 12 32887 وحدتیه

 8/2 13 29743 کاکی

 8/2 14 29667 شبانکاره

 7/2 15 28949 دلوار

 6/2 16 28065 جم

 2/2 17 23743 بندردیلم

 2/2 18 23311 سعد آباد

 8/1 19 19225 بردستان

 7/1 20 18601 آبدان

 6/1 21 17383 دوراهک

 6/1 22 16628 اهرم

 5/1 23 16177 عسلویه

 3/1 24 14031 آباد

 1/1 25 11734 تنگ ارم

 1/1 26 11226 بردخون

 1 27 11209 بندرریگ

 1 28 11071 انارستان

 1 29 11055 کلمه

 1 30 10895 امام حسن

 9/0 31 9239 ریز

 8/0 32 8932 چاه مبارک

 7/0 33 7951 بوشکان

 5/0 34 5839 نخل تقی

 5/0 35 5434 بادوله

 4/0 36 4449 سیراف

 3/0 37 2773 خارک

 0 38 240 دالکی

 0 39 0 بیدخون

 0 40 0 شنبه

 ایرانماخذ: مرکز آمار              
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 1399شهری استان بوشهر : سال  طمقایسه مساحت زمین  پروانه های احداث ساختمان  در نقا -16
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،  بوشهرشهرهای  ، 1399ین سال از نظر مساحت زیر بنا در پروانه های احداث ساختمان صادر در شهرداری های استان در ا       

متر  68006درصد(  ،  4/11 متر مربع ) 121883درصد ( ،  0/25متر مربع )  267901به ترتیب با برازجان ،  عالی شهر کنگان 

 .ارند قرار د چهارم به ترتیب در رتبه اول تا (  درصد  2/6متر مربع )  766183درصد ( ،  4/6مربع ) 

 1399ال سی احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر :  مقایسه مساحت زیر بنا در پروانه -4               

 سهم شهر در استان رتبه مساحت زیر بنا  ) متر مربع ( نقاط شهری

 100 *** 1069469 استان

 25 1 267901 بوشهر

 4/11 2 121883 بندرکنگان

 4/6 3 68006 برازجان

 2/6 4 66183 عالی شهر

 6 5 63728 بندردیر

 2/5 6 55552 جم

 5 7 53800 بندرگناوه

 4 8 43142 بنک

 9/2 9 31226 خورموج

 8/2 10 29457 بهارستان

 6/2 11 27401 چغادک

 3/2 12 24896 عسلویه

 3/2 13 24532 آب پخش

 2/2 14 23341 بندردیلم

 8/1 15 19055 دلوار

 3/1 16 13929 شبانکاره

 3/1 17 13482 کاکی

 1/1 18 11660 وحدتیه

 1 19 10603 دوراهک

 1 20 10317 سعد آباد

 9/0 21 9751 اهرم

 9/0 22 9451 بردستان

 7/0 23 7705 آبدان

 7/0 24 7436 ریز

 5/0 25 5794 امام حسن

 5/0 26 5771 بندرریگ

 5/0 27 5506 بردخون

 5/0 28 5016 نخل تقی

 5/0 29 4822 انارستان

 4/0 30 4759 چاه مبارک

 4/0 31 4623 آباد

 4/0 32 4330 خارک

 3/0 33 3537 سیراف

 3/0 34 3076 کلمه

 3/0 35 2912 تنگ ارم

 2/0 36 2555 بادوله

 2/0 37 2253 بوشکان

 0 38 78 دالکی

 0 39 0 بیدخون

 0 40 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران             
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 1399شهری استان بوشهر : سال  طنقامقایسه مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث ساختمان در  -17
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ر ، شهرهای بوشه ، 1399سال  از نظر  واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر در شهرداری های استان در این      

و به ترتیب سهمی قرار دارند  م چهارترتیب در رتبه اول تا   392،  446،  744،  1240به ترتیب ، عالی شهر ، بندر دیر  کنگان 

 . درصد می باشد   4/6،  2/7،  1/12،  1/20معادل 

 1399هر :  سال ی احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشمقایسه  واحد مسکونی  در پروانه -5                     

 سهم شهر در استان رتبه واحد مسکونی  نقاط شهری

 100 *** 6156 استان

 1/20 1 1240 بوشهر

 1/12 2 744 بندرکنگان

 2/7 3 446 عالی شهر

 4/6 4 392 بندردیر

 6/5 5 343 برازجان

 4/5 6 330 بنک

 9/4 7 302 جم

 7/4 8 290 بندرگناوه

 1/3 9 190 بهارستان

 8/2 10 173 آب پخش

 6/2 11 160 خورموج

 6/2 12 157 چغادک

 5/2 13 155 بندردیلم

 5/2 14 154 عسلویه

 8/1 15 108 کاکی

 7/1 16 102 شبانکاره

 4/1 17 88 دلوار

 3/1 18 83 وحدتیه

 1/1 19 67 دوراهک

 1/1 20 65 بردستان

 1 21 62 اهرم

 9/0 22 56 سعد آباد

 9/0 23 55 آبدان

 7/0 24 42 امام حسن

 6/0 25 38 ریز

 6/0 26 34 بردخون

 5/0 27 33 نخل تقی

 5/0 28 30 چاه مبارک

 5/0 29 29 آباد

 5/0 30 29 بندرریگ

 5/0 31 28 خارک

 4/0 32 25 سیراف

 4/0 33 25 کلمه

 4/0 34 24 انارستان

 4/0 35 22 تنگ ارم

 3/0 36 19 بادوله

 2/0 37 15 بوشکان

 0 38 1 دالکی

 0 39 0 بیدخون

 0 40 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران                 
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 1399شهری استان بوشهر : سال  طپروانه ی احداث ساختمان در نقا مقایسه  واحد مسکونی در -18

 

 

 

 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

بوشهر
بندرکنگان
عالی شهر

بندردیر
برازجان

بنك
جم

بندرگناوه
بهارستان
آب پخش

خورموج
چغادک

بندردیلم
عسلویه

کاکی
شبانکاره

دلوار
وحدتیه

دوراهك
بردستان

اهرم
سعد آباد

آبدان
امام حسن

ریز
بردخون

نخل تقی
چاه مبارک

آباد
بندرریگ

خارک
سیراف

کلمه
انارستان
تنگ ارم

بادوله
بوشکان

دالکی
بیدخون

شنبه

تعداد

مقایسه واحد مسکونی در نقاط 

شهری 



 32                                                                    بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان و کشور       

 
 
 

 1399سال  استان بوشهر : حسب مورد استفاده ی ساختمان در نقاط شهریپروانه های احداث ساختمان بر تعداد   -6             

 مسکونی جمع نقاط شهری
مسکونی و کارگاه و 

 توام
 سایر بازرگانی

 20 155 201 3173 3549 استان

 1 10 0 152 163 آب پخش

 1 2 0 28 31 آباد

 0 6 3 46 55 آبدان

 0 1 2 35 38 امام حسن

 0 5 0 21 26 انارستان

 0 6 5 52 63 اهرم

 0 1 0 19 20 بادوله

 2 9 10 227 248 برازجان

 0 2 1 33 36 بردخون

 1 0 2 59 62 بردستان

 0 14 28 174 216 بندردیر

 4 2 8 77 91 بندردیلم

 0 6 1 26 33 بندرریگ

 0 5 8 360 373 بندرکنگان

 0 1 4 170 175 بندرگناوه

 0 1 7 178 186 بنک

 1 1 5 99 106 بهارستان

 0 2 0 15 17 بوشکان

 5 24 63 263 355 بوشهر

 0 0 0 0 0 بیدخون

 0 1 0 22 23 تنگ ارم

 0 6 13 68 87 جم

 0 0 0 18 18 چاه مبارک

 1 6 5 119 131 چغادک

 0 1 3 11 15 خارک

 0 10 7 119 136 خورموج

 0 0 0 1 1 دالکی

 1 3 0 74 78 دلوار

 1 1 3 61 66 دوراهک

 0 1 4 26 31 ریز

 1 11 4 51 67 سعد آباد

 0 0 1 14 15 سیراف

 0 2 0 95 97 شبانکاره

 0 0 0 0 0 شنبه

 1 0 11 180 192 عالی شهر

 0 0 0 62 62 عسلویه

 0 7 0 99 106 کاکی

 0 1 0 25 26 کلمه

 0 0 2 12 14 نخل تقی

 0 7 1 82 90 وحدتیه

 ماخذ: مرکز آمار ایران              
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ری های در شهردا فاده مسکونیآمار و اطالعات ارائه شده ، پروانه های احداث ساختمان صادر بر حسب مورد است سبر اسا      

   پروانه 73446، درصد (  8/9 )پروانه  90832به ترتیب با عالی شهر ،  برازجان ، بوشهر ، کنگان  ، 1399در سال  بوشهراستان 

 می باشند .  هارم چدر رتبه اول تا  درصد (  3/6پروانه )  59084( ،  درصد  8/6پروانه )  63143،  درصد ( 9/7) 

 1399سال  :استان بوشهر در پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده و ساختمان به تفکیک مساحت زمین -7

 سهم شهر در استان رتبه مسکونی نقاط شهری

 00/100 *** 930838 استان

 8/9 1 90832 بندرکنگان

 9/7 2 73446 بوشهر

 8/6 3 63143 عالی شهر

 3/6 4 59084 برازجان

 7/5 5 52837 بندردیر

 0/5 6 46548 آب پخش

 0/5 7 46101 بندرگناوه

 8/4 8 45110 بنک

 6/3 9 33374 بهارستان

 4/3 10 31567 خورموج

 4/3 11 31300 وحدتیه

 2/3 12 29606 شبانکاره

 1/3 13 29222 کاکی

 0/3 14 27657 چغادک

 3/2 15 21873 جم

 0/2 16 18242 بردستان

 0/2 17 18195 دلوار

 9/1 18 18043 بندردیلم

 8/1 19 16826 سعد آباد

 8/1 20 16395 دوراهک

 7/1 21 16177 عسلویه

 7/1 22 15784 آبدان

 5/1 23 14238 اهرم

 3/1 24 12394 آباد

 2/1 25 11054 تنگ ارم

 2/1 26 11005 کلمه

 1/1 27 10646 انارستان

 1/1 28 10494 بردخون

 1/1 29 10391 امام حسن

 0/1 30 8932 چاه مبارک

 9/0 31 8462 بندرریگ

 9/0 32 8345 ریز

 8/0 33 7890 بوشکان

 6/0 34 5399 بادوله

 4/0 35 4142 سیراف

 4/0 36 4057 نخل تقی

 2/0 37 1787 خارک

 0/0 38 240 دالکی

 0/0 39 0 بیدخون

 0/0 40 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران           
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پروانه های احداث ساختمان با کاربری ) مسکونی ( در نقاط شهریمساحت زمین در  مقایسه  -19  

  1399 استان بوشهر : سال 
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،  بوشهر    شهرهای  ، 1399در سال   و کارگاهی توام ، مسکونی   استفاده  با مورد  احداث ساختمانی در پروانه های            

  62074،  ( درصد  3/13پروانه  )  115878( ، درصد  5/20پروانه  )  178456 با   به ترتیبکنگان ،  عالی شهر ،  برازجان  

  قرار دارد .چهارم   سوم ،  ،دوم  ،در رتبه اول  درصد (   9/6پروانه ) 60515 ، درصد (   1/7پروانه )

 

 1399ال بوشهر : س ساختمان به تفکیک استاناحداث ساختمان بر حسب مورد استفاده و مساحت زیر بنا در پروانه های -8    

 سهم شهر در استان رتبه مسکونی نقاط شهری

 00/100 *** 871085 استان

 5/20 1 178456 بوشهر

 3/13 2 115878 بندرکنگان

 1/7 3 62074 عالی شهر

 9/6 4 60515 برازجان

 7/5 5 49407 بندرگناوه

 2/5 6 45085 بندردیر

 6/4 7 40285 بنک

 6/4 8 40010 جم

 1/3 9 27346 خورموج

 9/2 10 24896 عسلویه

 7/2 11 23664 بهارستان

 6/2 12 23066 چغادک

 5/2 13 21450 آب پخش

 1/2 14 18137 بندردیلم

 6/1 15 13870 شبانکاره

 5/1 16 13059 کاکی

 3/1 17 11013 وحدتیه

 2/1 18 10488 دلوار

 1/1 19 9818 دوراهک

 0/1 20 8808 بردستان

 9/0 21 7986 اهرم

 8/0 22 7333 سعد آباد

 7/0 23 6131 آبدان

 6/0 24 5446 امام حسن

 6/0 25 5257 بردخون

 6/0 26 4912 ریز

 5/0 27 4759 چاه مبارک

 5/0 28 4489 انارستان

 5/0 29 4204 آباد

 4/0 30 3880 بندرریگ

 4/0 31 3065 سیراف

 3/0 32 2926 کلمه

 3/0 33 2916 خارک

 3/0 34 2887 نخل تقی

 3/0 35 2777 تنگ ارم

 3/0 36 2520 بادوله

 3/0 37 2194 بوشکان

 0/0 38 78 دالکی

 0/0 39 0 بیدخون

 0/0 40 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران               
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 در نقاط شهری ) مسکونی(پروانه های احداث ساختمان با کاربری  مساحت زیر بنا در  مقایسه  -20

 1399استان بوشهر : سال  
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به زجان  هر ،  بران ،  عالی شکنگا ، شهرهای بوشهر  در پروانه های احداث ساختمان با کاربری بازرگانی نیز در این سال     

درصد (    8/5پروانه )  320صد ( ، در  8/7پروانه )  432درصد ( ،  1/13پروانه )   725 ، رصد (د  2/18پروانه )   1011 ترتیب با

 قرار دارند . چهارم  در جایگاه اول تا 

 1399 هر : سالدر پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده و ساختمان به تفکیک استان بوشواحد مسکونی   -9

 سهم شهر در استان رتبه مسکونی نقاط شهری

 00/100 *** 5555 استان

 2/18 1 1011 بوشهر

 1/13 2 725 بندرکنگان

 8/7 3 432 عالی شهر

 8/5 4 320 برازجان

 6/5 5 311 بنک

 3/5 6 296 بندردیر

 1/5 7 281 بندرگناوه

 3/4 8 240 جم

 1/3 9 172 آب پخش

 9/2 10 160 بهارستان

 8/2 11 154 عسلویه

 7/2 12 148 چغادک

 6/2 13 146 خورموج

 5/2 14 138 بندردیلم

 9/1 15 108 کاکی

 8/1 16 102 شبانکاره

 5/1 17 86 دلوار

 5/1 18 82 وحدتیه

 2/1 19 64 دوراهک

 1/1 20 62 بردستان

 0/1 21 55 اهرم

 9/0 22 51 سعد آباد

 9/0 23 50 آبدان

 7/0 24 39 امام حسن

 6/0 25 33 بردخون

 6/0 26 32 ریز

 5/0 27 30 چاه مبارک

 5/0 28 29 آباد

 5/0 29 28 بندرریگ

 5/0 30 25 کلمه

 4/0 31 24 انارستان

 4/0 32 23 سیراف

 4/0 33 22 تنگ ارم

 4/0 34 21 خارک

 4/0 35 20 نخل تقی

 3/0 36 19 بادوله

 3/0 37 15 بوشکان

 0/0 38 1 دالکی

 0/0 39 0 بیدخون

 0/0 40 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران               
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 ( در نقاط شهری مسکونی پروانه های احداث ساختمان با کاربری )   واحد مسکونی درمقایسه  -21

 1399بوشهر : سال استان  
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 یشهر ر نقاطدحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختمان پروانه های احداث ساختمان بر تعداد  -  10

 1399استان بوشهر : سال 

 کل شرح
اسکلت 

 فلزی
 بتون آرمه

 سایر

 سایر بلوک سیمانی آجر و چوب آجرو آهن جمع

 0 1061 2 535 1598 1940 11 3549 استان

 0 161 0 0 161 1 1 163 آب پخش

 0 30 0 0 30 1 0 31 آباد

 0 53 0 0 53 2 0 55 آبدان

 0 0 0 38 38 0 0 38 امام حسن

 0 25 0 0 25 1 0 26 انارستان

 0 0 0 51 51 12 0 63 اهرم

 0 0 0 0 0 20 0 20 بادوله

 0 1 0 125 126 119 3 248 برازجان

 0 0 0 35 35 1 0 36 بردخون

 0 0 0 0 0 62 0 62 بردستان

 0 0 0 0 0 215 1 216 بندردیر

 0 0 0 0 0 91 0 91 بندردیلم

 0 0 0 32 32 1 0 33 بندرریگ

 0 0 0 128 128 245 0 373 بندرکنگان

 0 60 0 76 136 39 0 175 بندرگناوه

 0 154 1 0 155 31 0 186 بنک

 0 47 1 1 49 56 1 106 بهارستان

 0 0 0 8 8 9 0 17 بوشکان

 0 2 0 0 2 349 4 355 بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 0 بیدخون

 0 21 0 2 23 0 0 23 تنگ ارم

 0 0 0 0 0 87 0 87 جم

 0 0 0 0 0 18 0 18 چاه مبارک

 0 0 0 0 0 131 0 131 چغادک

 0 2 0 1 3 11 1 15 خارک

 0 0 0 0 0 136 0 136 خورموج

 0 0 0 1 1 0 0 1 دالکی

 0 78 0 0 78 0 0 78 دلوار

 0 52 0 13 65 1 0 66 دوراهک

 0 18 0 0 18 13 0 31 ریز

 0 66 0 0 66 1 0 67 سعد آباد

 0 11 0 0 11 4 0 15 سیراف

 0 72 0 24 96 1 0 97 شبانکاره

 0 0 0 0 0 0 0 0 شنبه

 0 0 0 0 0 192 0 192 عالی شهر

 0 0 0 0 0 62 0 62 عسلویه

 0 106 0 0 106 0 0 106 کاکی

 0 11 0 0 11 15 0 26 کلمه

 0 1 0 0 1 13 0 14 نخل تقی

 0 90 0 0 90 0 0 90 وحدتیه

 ماخذ: مرکز آمار ایران          
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 عالی شهر ،   ندر کنگان ،ب، بوشهر ، در پروانه های احداث ساختمان صادر در شهرداری های استان بر حسب بتون آرمه       

 3/10پروانه ) 173درصد ( ،  8/10 پروانه ) 180درصد ( ،  1/14پروانه )  236( ،  درصد  7/15پروانه )   262به ترتیب بندر دیر  

 اند . را به خود اختصاص داده  درصد ( 

 1399سال  ر : هری استان بوشهشبتون آرمه در ساختمان در نقاط اسکلت بر حسب مسکونی مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان  -11        

 سهم شهر در استان رتبه اسکلت بتون آرمه نقاط شهری

 00/100 *** 1672 استان

 7/15 1 262 بوشهر

 1/14 2 236 بندرکنگان

 8/10 3 180 عالی شهر

 3/10 4 173 بندردیر

 1/7 5 119 چغادک

 1/7 6 119 خورموج

 2/6 7 104 برازجان

 6/4 8 77 بندردیلم

 1/4 9 68 جم

 7/3 10 62 عسلویه

 5/3 11 59 بردستان

 1/3 12 51 بهارستان

 0/2 13 34 بندرگناوه

 7/1 14 29 بنک

 1/1 15 19 بادوله

 1/1 16 18 چاه مبارک

 8/0 17 14 کلمه

 7/0 18 11 نخل تقی

 5/0 19 8 بوشکان

 5/0 20 8 خارک

 5/0 21 8 ریز

 3/0 22 5 اهرم

 2/0 23 3 سیراف

 1/0 24 1 آباد

 1/0 25 1 آبدان

 1/0 26 1 انارستان

 1/0 27 1 دوراهک

 1/0 28 1 شبانکاره

 0/0 29 0 آب پخش

 0/0 30 0 امام حسن

 0/0 31 0 بردخون

 0/0 32 0 بندرریگ

 0/0 33 0 بیدخون

 0/0 34 0 تنگ ارم

 0/0 35 0 دالکی

 0/0 36 0 دلوار

 0/0 37 0 سعد آباد

 0/0 38 0 شنبه

 0/0 39 0 کاکی

 0/0 40 0 وحدتیه

 ماخذ: مرکز آمار ایران              
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 نقاط شهری اسکلت بتون آرمه در ساختمان درمقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان بر حسب  -22

 1399استان : سال  

 

 

 

  

0 50 100 150 200 250 300

بوشهر

بندرکنگان

عالی شهر

بندردیر

چغادک

خورموج

برازجان

بندردیلم

جم

عسلویه

بردستان

بهارستان

بندرگناوه

بنك

بادوله

چاه مبارک

کلمه

نخل تقی

بوشکان

خارک

ریز

اهرم

سیراف

آباد

آبدان

انارستان

دوراهك

شبانکاره

آب پخش

امام حسن

بردخون

بندرریگ

بیدخون

تنگ ارم

دالکی

دلوار

سعد آباد

شنبه

کاکی

وحدتیه

تعداد

در نقاط شهری استان بوشهر از نظر استفاده از 

مصالح ساختمانی بتون آرامه در احداث 

ساختمان دارای بیش ترین نقاط در بین استان 

بوده است 



 42                                                                    بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان و کشور       

 
 
 

رین تلزی  بیش ن و اسکلت فدر نقاط شهری استان بوشهر بعد از  مصالح عمده ی بتون آرمه ، بلوک سیمانی ، آجر و آه       

ن سیمانی  به عنوا صالح بلوکاز م تقاضا را دارد  و در نهایت  بلوک سیمانی در ساختمان ها کاربرد داشته است . از نظر استفاده

ا ر چهارم جایگاه اول تا تیه  آب پخش ،  بنک ،  کاکی ،  وحد ،  1399ی ساختمان در سال عمده ترین مصالح سایر در پروانه ها

 اند .  به خود اختصاص داده

 1399ال س بوشهر : شهری استان در ساختمان در نقاط بلوک سیمانی بر حسب مصالح عمده  مسکونی  مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان -12

 سهم شهر در استان رتبه ک سیمانیمصالح بلو  نقاط شهری

 00/100 *** 986 استان

 4/15 1 152 آب پخش

 0/15 2 148 بنک

 0/10 3 99 کاکی

 3/8 4 82 وحدتیه

 5/7 5 74 دلوار

 1/7 6 70 شبانکاره

 1/6 7 60 بندرگناوه

 2/5 8 51 سعد آباد

 8/4 9 47 دوراهک

 7/4 10 46 بهارستان

 6/4 11 45 آبدان

 7/2 12 27 آباد

 0/2 13 20 انارستان

 0/2 14 20 تنگ ارم

 8/1 15 18 ریز

 1/1 16 11 سیراف

 1/1 17 11 کلمه

 2/0 18 2 خارک

 1/0 19 1 برازجان

 1/0 20 1 بوشهر

 1/0 21 1 نخل تقی

 0/0 22 0 امام حسن

 0/0 23 0 اهرم

 0/0 24 0 بادوله

 0/0 25 0 بردخون

 0/0 26 0 بردستان

 0/0 27 0 بندردیر

 0/0 28 0 بندردیلم

 0/0 29 0 بندرریگ

 0/0 30 0 بندرکنگان

 0/0 31 0 بوشکان

 0/0 32 0 بیدخون

 0/0 33 0 جم

 0/0 34 0 چاه مبارک

 0/0 35 0 چغادک

 0/0 36 0 خورموج

 0/0 37 0 دالکی

 0/0 38 0 شنبه

 0/0 39 0 عالی شهر

 0/0 40 0 عسلویه

 ماخذ: مرکز آمار ایران          
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 رصادر شده استان بوشهر نسبت به سایر استان های کشومقایسه وضعیت پروانه های ساختمانی 

  اصفهان ان ود که استمی ش با مشاهده تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها در استان های  کشور مشاهده

  درصد ( ،  8/8داد )تع 16547 تهران درصد (،  3/10تعداد )  19378اصفهان ترتیب به فارس   وتهران ،  خراسان رضوی 

در  قرار دارند . چهارم تا اول ه پروانه در جایگادرصد (  0/8تعداد )   14966فارس  ودرصد (  5/8تعداد )   16000خراسان رضوی 

پروانه ساختمانی قرار گرفته است  از نظر تعداد 17رتبه  درصد ( در 1/2تعداد پروانه سهمی معادل  )   3870 حالیکه استان بوشهر

 ست . پروانه پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده ادرصد (  9/0تعداد ) 1709ایالم با و استان 

 1399ال سمقایسه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شهرداری های استان های کشور :  -13              

 سهم استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری (استان ) 

 0/100 *** 187666 کل کشور
 3/10 1 19378 اصفهان

 8/8 2 16547 تهران

 5/8 3 16000 خراسان رضوئ

 0/8 4 14966 فارس

 6/6 5 12468 کرمان

 3/5 6 10002 خوزستان

 3/4 7 8135 آذربایجان غربی

 9/3 8 7319 آذربایجان شرقی

 5/3 9 6659 گیالن

 2/3 10 6090 مازندران

 7/2 11 5035 اردبیل

 6/2 12 4877 سیستان وبلوچستان

 2/2 13 4200 کردستان

 2/2 14 4185 خراسان جنوبی

 2/2 15 4154 البرز

 1/2 16 3947 کرمانشاه

 1/2 17 3870 بوشهر
 0/2 18 3709 مرکزئ

 9/1 19 3599 گلستان

 9/1 20 3541 لرستان

 7/1 21 3192 همدان

 7/1 22 3134 قزوین

 6/1 23 2970 زنجان

 6/1 24 2918 هرمزگان

 5/1 25 2878 قم

 5/1 26 2841 خراسان شمالی

 5/1 27 2791 یزد

 2/1 28 2290 چهارمحال وبختیارئ

 1/1 29 2141 سمنان

 1/1 30 2121 کهگیلویه وبویراحمد

 9/0 31 1709 ایالم

 ایرانماخذ: مرکز آمار              
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 1399صادر شده در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی  -23
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به ترتیب  راسان رضوی ، فارس تهران ، خاصفهان ،  ، استان  1399از نظر تعداد پروانه های احداث ساختمان در سال           

 درصد (  9/7پروانه )  13738 خراسان رضوی  ،درصد (   3/9پروانه )  16135تهران   درصد (،  8/10 پروانه ) 18841 اصفهان 

 قرار دارند .  چهارم در رتبه اول تا درصد (  8/7پروانه )  13621و فارس 

 1399های کشور : سال  شده در شهرداری های استانمقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمانی صادر  -14                    

 سهم استان رتبه پروانه های احداث ساختمانی  استان ) نقاط شهری (

 00/100 *** 174264 کل کشور
 8/10 1 18841 اصفهان

 3/9 2 16135 تهران

 9/7 3 13738 خراسان رضوئ

 8/7 4 13621 فارس

 4/6 5 11106 کرمان

 8/4 6 8288 خوزستان

 3/4 7 7473 آذربایجان غربی

 1/4 8 7214 شرقیآذربایجان 

 8/3 9 6544 گیالن

 3/3 10 5814 مازندران

 7/2 11 4742 سیستان وبلوچستان

 7/2 12 4625 اردبیل

 3/2 13 3957 البرز

 2/2 14 3859 خراسان جنوبی

 2/2 15 3854 کردستان

 1/2 16 3625 کرمانشاه

 1/2 17 3607 مرکزئ

 0/2 18 3549 بوشهر

 8/1 19 3152 همدان

 8/1 20 3088 لرستان

 8/1 21 3078 گلستان

 8/1 22 3075 قزوین

 6/1 23 2862 قم

 6/1 24 2778 هرمزگان

 6/1 25 2751 زنجان

 6/1 26 2722 یزد

 5/1 27 2649 خراسان شمالی

 3/1 28 2198 چهارمحال وبختیارئ

 1/1 29 1905 سمنان

 0/1 30 1820 کهگیلویه وبویراحمد

 9/0 31 1594 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران                
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 1399احداث ساختمانی صادر شده در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه تعداد پروانه های  -24
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و  نکرماتان ، خوزسوی ، خراسان رضازنظر تعداد پروانه های افزایش بنای صادر شده در شهرداری های کشور استان های     

  پروانه 1345و   درصد ( 2/10)  پروانه 1362درصد ( ،  8/12)  پروانه  1714 درصد ( ،9/16)   پروانه 2262 به ترتیب با  فارس 

 نسبت به استان های دیگر قرار دارد .   چهارم در جایگاه اول تا درصد ( 0/10) 

 

 1399ل ای کشور : ساهای استان هی صادر شده در شهرداری مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی افزایش بنا -15             

 سهم استان رتبه پروانه های افزایش بنا  استان ) نقاط شهری (

00/100 *** 13402 کل کشور  

9/16 1 2262 خراسان رضوئ  

 8/12 2 1714 خوزستان

 2/10 3 1362 کرمان

 0/10 4 1345 فارس

 9/4 5 662 آذربایجان غربی

 0/4 6 537 اصفهان

 9/3 7 521 گلستان

 4/3 8 453 لرستان

 1/3 9 412 تهران

 1/3 10 410 اردبیل

 6/2 11 346 کردستان

 4/2 12 326 خراسان جنوبی

 4/2 13 322 کرمانشاه

 4/2 14 321 بوشهر

 2/2 15 301 کهگیلویه وبویراحمد

 1/2 16 276 مازندران

 8/1 17 236 سمنان

 6/1 18 219 زنجان

 5/1 19 197 البرز

 4/1 20 192 خراسان شمالی

 0/1 21 140 هرمزگان

 0/1 22 135 سیستان وبلوچستان

 9/0 23 115 ایالم

 9/0 24 115 گیالن

 8/0 25 105 آذربایجان شرقی

 8/0 26 102 مرکزئ

 7/0 27 92 چهارمحال وبختیارئ

 5/0 28 69 یزد

 4/0 29 59 قزوین

 3/0 30 40 همدان

 1/0 31 16 قم

 ماخذ : مرکز آمار ایران            
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 1399ل ساختمانی افزایش بنای صادر شده در شهرداری های استان های کشور : سامقایسه تعداد پروانه های  -25
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شود که استان تهران با  ، مشاهده می  1399سال با بررسی مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی در       

به ی ، اصفهان و فارس خراسان رضودرصد در باالترین جایگاه و استان  6/16متر مربع و با سهمی معادل 15515794مساحت  

رتبه دوم تا درصد   4/7درصد و  6/10درصد ، 2/11متر مربع و سهمی معادل   6906335و   9923894،   10485414ترتیب با 

ن رتبه از نظر مساحت زیر بنا در درصد ( در پایین تری 5/0متر مربع )    503201با ایالم  را به خود اختصاص داده اند و چهارم

 پروانه های ساختمانی صادر شده قرار دارد . 

 1399ر : سال ستان های کشوساختمانی در شهرداری های ا احداث  هایمقایسه  مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه  -16         

 سهم استان رتبه مساحت زمین استان ) نقاط شهری (

 00/100 *** 93602047 کل کشور
 6/16 1 15515794 تهران

 2/11 2 10485414 خراسان رضوئ

 6/10 3 9923894 اصفهان

 4/7 4 6906335 فارس

 8/4 5 4448268 البرز

 7/4 6 4417700 شرقیآذربایجان 

 5/3 7 3295444 مازندران

 3/3 8 3097310 آذربایجان غربی

 3/3 9 3049205 گیالن

 9/2 10 2681323 خوزستان

 8/2 11 2631778 اردبیل

 6/2 12 2422013 مرکزئ

 4/2 13 2252441 کرمان

 1/2 14 1986522 قم

 8/1 15 1730419 هرمزگان

 8/1 16 1710323 گلستان

 8/1 17 1677071 کرمانشاه

 8/1 18 1674727 کردستان

 8/1 19 1673648 همدان

 7/1 20 1627644 قزوین

 7/1 21 1598552 سیستان وبلوچستان

 2/1 22 1133966 یزد

 2/1 23 1101336 زنجان

 1/1 24 1069469 بوشهر

 1/1 25 1004655 لرستان

 0/1 26 944719 خراسان شمالی

 0/1 27 931598 سمنان

 9/0 28 825175 خراسان جنوبی

 8/0 29 730242 چهارمحال وبختیارئ

 6/0 30 551861 کهگیلویه وبویراحمد

 5/0 31 503201 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران           
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 1399شده در پروانه های ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال تعیین  زمینمقایسه  مساحت  -26
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به  فارس  وخراسان رضوی  ،، اصفهان  واحد بوده که استان تهران  490597، تعداد واحد مسکونی کل کشور  1399در سال      

واحد در رتبه درصد ،   2/7 و 4/9،  2/10،  17به ترتیب  بوده که سهم ان معادل   35232،  45881،  49899، 83645  ترتیب 

ن ترین رتبه از نظر استان های دیگر درصد ( در پایی 6/0واحد و سهمی معادل )  2810با  ایالم  ستان ادارند و  قرارچهارم اول تا 

 قرار گرفته است . 

 1399: سال  ستان های کشوردر پروانه های ساختمانی در شهرداری های امقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده  -17             

 سهم استان رتبه واحد مسکونی (استان ) نقاط شهری 

 00/100 *** 490597 کل کشور 

 0/17 1 83645 تهران

 2/10 2 49899 اصفهان

 4/9 3 45881 خراسان رضوئ

 2/7 4 35232 فارس

 1/4 5 20261 آذربایجان شرقی

 9/3 6 19270 البرز

 7/3 7 18132 گیالن

 5/3 8 17081 مازندران

 4/3 9 16754 خوزستان

 4/3 10 16437 آذربایجان غربی

 2/3 11 15855 مرکزئ

 0/3 12 14826 کرمان

 9/2 13 14472 اردبیل

 0/2 14 10050 گلستان

 0/2 15 10027 سیستان وبلوچستان

 0/2 16 9846 همدان

 9/1 17 9565 قزوین

 9/1 18 9433 کرمانشاه

 7/1 19 8578 هرمزگان

 7/1 20 8483 قم

 7/1 21 8449 کردستان

 4/1 22 6674 لرستان

 3/1 23 6156 بوشهر

 1/1 24 5433 خراسان شمالی

 1/1 25 5424 زنجان

 0/1 26 4955 یزد

 0/1 27 4909 سمنان

 0/1 28 4854 خراسان جنوبی

 8/0 29 4129 چهارمحال وبختیارئ

 6/0 30 3077 کهگیلویه وبویراحمد

 6/0 31 2810 ایالم

 مرکز آمار ایرانماخذ :              
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 در پروانه های ساختمانی در شهرداری های استان های مقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده  -27

 1399کشور : سال 
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  تهران به ترتیب فارس  اصفهان ، و، استان تهران،  1399احداث ساختمان در سال  مقایسه مساحت زمین از نظر           

درصد (  در رتبه اول  8ه ) پروان 4738409فارس درصد ( ،   1/10پروانه )  6014661اصفهان درصد (،    12پروانه )  7158218

 قرار دارند .  سوم تا 

 

 1399: سال  های ساختمانی در شهرداری های استان های کشورمقایسه  مساحت زمین در پروانه  -18                 

 سهم استان رتبه مساحت زمین استان

 00/100 *** 59450013 کل کشور

 12 1 7158218 تهران

 1/10 2 6014661 اصفهان

 8 3 4738409 فارس

 9/6 4 4130624 خراسان رضوئ

 9/5 5 3478952 کرمان

 7/5 6 3361972 البرز

 8/4 7 2825895 سیستان وبلوچستان

 6/4 8 2762571 خوزستان

 7/3 9 2188513 مازندران

 6/3 10 2156439 گیالن

 2/3 11 1883038 آذربایجان غربی

 1/3 12 1862904 مرکزئ

 9/2 13 1752632 آذربایجان شرقی

 1/2 14 1226972 اردبیل

 0/2 15 1180743 خراسان جنوبی

 9/1 16 1150845 هرمزگان

 8/1 17 1069041 بوشهر
 7/1 18 1020228 کهگیلویه وبویراحمد

 6/1 19 939802 گلستان

 6/1 20 924344 قم

 5/1 21 919755 کردستان

 5/1 22 876924 همدان

 3/1 23 768166 کرمانشاه

 3/1 24 759992 همدان

 3/1 25 752045 قزوین

 2/1 26 694403 لرستان

 1/1 27 666343 خراسان شمالی

 1/1 28 659884 سمنان

 0/1 29 600740 زنجان

 0/1 30 573254 چهارمحال وبختیارئ

 6/0 31 351704 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران                 
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 1399ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه  مساحت زمین در پروانه های  -28
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،   1399در سال  ر ساختمانبا مروری بر توزیع پروانه های احداث ساختمان از نظر اسکلت و مصالح عمده به کار رفته د    

 ترتیب با تعداد بهچستان  ان و بلوبوشهر  ، هرمزگان ،  کهکیلویه و بویر احمد  و سیست در استان های  بلوک سیمانی استفاده از 

ه است و استان بوشهر از بوددرصد بیش ترین   4درصد و   4/24درصد ،   4/59و سهمی معادل پروانه   46،  67،  405،  986

 قرار دارد .   اول در ساختمان در جایگاه  بلوک سیمانی نظر استفاده 

 ی هایشهرداردر  در ساختمانبه کار رفته  بلوک سیمانیبر حسب نوع مسکونی مقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان  -19

 1399استان های کشور : سال  

 سهم استان رتبه بلوک سیمانی استان

 00/100 *** 1660 کل کشور

 4/59 1 986 بوشهر

 4/24 2 405 هرمزگان

 4 3 67 کهگیلویه وبویراحمد

 8/2 4 46 سیستان وبلوچستان

 6/2 5 43 فارس

 0/2 6 34 خوزستان

 3/1 7 22 خراسان جنوبی

 8/0 8 13 یزد

 5/0 9 9 آذربایجان شرقی

 4/0 10 7 اصفهان

 4/0 11 7 گیالن

 2/0 12 3 آذربایجان غربی

 2/0 13 3 اردبیل

 2/0 14 3 سمنان

 2/0 15 3 مازندران

 1/0 16 2 خراسان رضوئ

 1/0 17 2 مرکزئ

 1/0 18 2 همدان

 1/0 19 1 چهارمحال وبختیارئ

 1/0 20 1 قم

 1/0 21 1 کردستان

 0/0 22 0 البرز

 0/0 23 0 ایالم

 0/0 24 0 تهران

 0/0 25 0 خراسان شمالی

 0/0 26 0 زنجان

 0/0 27 0 قزوین

 0/0 28 0 کرمان

 0/0 29 0 کرمانشاه

 0/0 30 0 گلستان

 0/0 31 0 لرستان

 ماخذ : مرکز آمار ایران            
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به    یجان شرقییالن و آذرباگتهران ، اصفهان ، بیش ترین توزیع در استفاده از اسکلت بتون آرمه ، استان های  راز نظ     

پروانه )  5587و  درصد ( 6/5پروانه ) 5684و  درصد (  0/12پروانه )  12154درصد ( ،   4/15 پروانه  )  15621ترتیب با 

درصد ( در جایگاه  6/1پروانه )  1672رند . این در حالی است که استان بوشهر با  قرار دا چهارم در جایگاه اول تا  درصد ( 5/5

 ا بوده است . هدرصد  ( در مرتبه پایین تر از استان  4پروانه )  427یا استان خراسان جنوبی و   دومبیست و 

 فته در رکار صادر شده بر حسب نوع اسکلت بتون آرمه  به  مسکونی  مقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان -20

 1399ساختمان در شهرداری های استان های کشور : سال 

 سهم استان رتبه بتون ارمه  استان 

 00/100 *** 101482 کل کشور

 4/15 1 15621 اصفهان

 0/12 2 12154 تهران

 6/5 3 5684 گیالن

 5/5 4 5587 آذربایجان شرقی

 1/5 5 5206 کرمان

 0/5 6 5084 مازندران

 8/4 7 4848 آذربایجان غربی

 1/4 8 4211 فارس

 3/3 9 3303 سیستان وبلوچستان

 2/3 10 3206 البرز

 1/3 11 3189 اردبیل

 7/2 12 2762 کردستان

 6/2 13 2663 خوزستان

 5/2 14 2561 گلستان

 5/2 15 2493 مرکزئ

 3/2 16 2377 قزوین

 0/2 17 2079 همدان

 9/1 18 1954 خراسان شمالی

 9/1 19 1916 کرمانشاه

 9/1 20 1899 زنجان

 8/1 21 1823 قم

 6/1 22 1672 بوشهر
 6/1 23 1616 چهارمحال وبختیارئ

 6/1 24 1578 سمنان

 5/1 25 1554 هرمزگان

 3/1 26 1314 خراسان رضوئ

 9/0 27 886 یزد

 8/0 28 789 لرستان

 5/0 29 518 وبویراحمدکهگیلویه 

 5/0 30 508 ایالم

 4/0 31 427 خراسان جنوبی

 ماخذ : مرکز آمار ایران            
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 رفته  کارمقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی  صادر شده بر حسب نوع اسکلت بتون آرمه  به  - 29

 1399در ساختمان در شهرداری های استان های کشور : سال 
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ن کاربری پروانه های بیش تری ، 1399از نظر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر حسب مورد استفاده در سال     

رس و اتهران ،  ف  ،هان اصفمربوط به کاربری مسکونی می باشد و از این حیث استان های  هایساختمانی صادر شده در استان

درصد (  1/8پروانه )  12074و  درصد ( 5/9پروانه )   14104درصد ( ،  7/10پروانه )  16023 به ترتیب با تعداد  خراسان رضوی 

  .قرار دارد رتبه پانزدهم درصد (  1/2پروانه )   3173 با استان بوشهر بوده و  چهارم در رتبه اول تا درصد(  9/7پروانه )  11782و 

 

 ن درر ساختمادبه کار رفته  استفاده ساختمانی ) مسکونی ( مقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  -21

 1399شهرداری های استان های کشور : سال  

 سهم استان رتبه مسکونی  استان 

 00/100 *** 149099 کل کشور
 7/10 1 16023 اصفهان

 5/9 2 14104 تهران

 1/8 3 12074 فارس

 9/7 4 11782 خراسان رضوئ

 7/6 5 10007 کرمان

 6/4 6 6878 خوزستان

 2/4 7 6248 آذربایجان غربی

 4 8 5905 آذربایجان شرقی

 9/3 9 5755 گیالن

 5/3 10 5153 مازندران

 3 11 4433 سیستان وبلوچستان

 5/2 12 3686 اردبیل

 3/2 13 3408 کردستان

 3/2 14 3381 البرز

 1/2 15 3173 بوشهر

 1/2 16 3151 کرمانشاه

 0/2 17 3027 مرکزئ

 9/1 18 2889 خراسان جنوبی

 8/1 19 2658 همدان

 8/1 20 2625 لرستان

 7/1 21 2592 قزوین

 7/1 22 2564 گلستان

 6/1 23 2321 هرمزگان

 6/1 24 2318 یزد

 5/1 25 2256 زنجان

 4/1 26 2136 قم

 4/1 27 2076 خراسان شمالی

 3/1 28 1929 چهارمحال وبختیارئ

 1/1 29 1631 سمنان

 0/1 30 1537 کهگیلویه وبویراحمد

 9/0 31 1379 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران          
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 انر ساختمدبه کار رفته مقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  استفاده ساختمانی ) مسکونی (  -30

 1399استان های کشور : سال در شهرداری های 
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ه ترتیب با ب ان و فارس اصفهان ،  تهربا کاربری مسکونی استان های  مساحت زمین  در بررسی پروانه های ساختمانی     

سوم   در جایگاه اول تا د ( درص 2/9)  پروانه   3869295درصد ( ،  9/9)  پروانه  4121663 درصد ( ، 9/9پروانه )  4132015

 ارد . قرار د پانزدهم  درصد ( در رتبه   2/2 پروانه ) 930838می باشد . در حالیکه استان بوشهر با 

 در شهرداری هایساختمانی ده بر حسب نوع  استفا مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمانمقایسه   -22

 1399استان های کشور : سال  

 استان
   مسکونی

 سهم استان رتبه

 00/100 *** 41833201 کشورکل 
 9/9 1 4132015 اصفهان

 9/9 2 4121663 تهران

 2/9 3 3896295 فارس

 4/7 4 3115175 خراسان رضوئ

 3/7 5 3057346 کرمان

 8/4 6 2003888 البرز

 4/4 7 1850221 مازندران

 8/3 8 1592417 گیالن

 8/3 9 1571851 خوزستان

 6/3 10 1521975 آذربایجان غربی

 2/3 11 1318075 آذربایجان شرقی

 8/2 12 1166944 سیستان وبلوچستان

 4/2 13 1008643 مرکزئ

 3/2 14 955669 کهگیلویه وبویراحمد

 2/2 15 930838 بوشهر

 1/2 16 892821 خراسان جنوبی

 0/2 17 856263 اردبیل

 0/2 18 844228 هرمزگان

 7/1 19 725623 یزد

 7/1 20 720719 گلستان

 6/1 21 660839 کردستان

 4/1 22 598548 همدان

 4/1 23 586108 کرمانشاه

 3/1 24 557120 لرستان

 3/1 25 551711 قزوین

 3/1 26 541008 سمنان

 1/1 27 465083 خراسان شمالی

 1/1 28 459117 زنجان

 1/1 29 439269 چهارمحال وبختیارئ

 0/1 30 432981 قم

 7/0 31 285748 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران         
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 ساختمانی در مقایسه  مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  استفاده  -31

 1399شهرداری های استان های کشور : سال 
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رتیب به تصفهان  اسان رضوی ،  تهران ،   خرااستان های  مساحت زیر بنا در پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی از نظر      

در رتبه اول تا سوم رصد ( د 2/10پروانه )   7492292درصد ( و  4/11پروانه )   8372655، درصد (  3/16پروانه )  12001341

به خود  ستان های کشورارا در بین بیست و چهارم درصد ( جایگاه  2/1پروانه )   871085 قرار گرفته اند و استان بوشهر

 اختصاص داده است . 

 ای در شهرداری همقایسه  مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  استفاده ساختمانی  -23

 1399استان های کشور : سال 

 سهم استان رتبه   مسکونی استان 

 00/100 *** 73514104 کل کشور
 3/16 1 12001341 تهران

 4/11 2 8372655 خراسان رضوئ

 2/10 3 7492292 اصفهان

 5/7 4 5549530 فارس

 8/4 5 3549112 البرز

 7/4 6 3483816 آذربایجان شرقی

 7/3 7 2719728 مازندران

 5/3 8 2557071 گیالن

 2/3 9 2362679 آذربایجان غربی

 8/2 10 2035486 خوزستان

 8/2 11 2033137 مرکزئ

 7/2 12 1978710 کرمان

 5/2 13 1856685 اردبیل

 0/2 14 1453177 همدان

 9/1 15 1409923 کرمانشاه

 9/1 16 1387835 گلستان

 9/1 17 1382447 سیستان وبلوچستان

 8/1 18 1351804 کردستان

 7/1 19 1257362 قزوین

 6/1 20 1185986 هرمزگان

 3/1 21 966990 یزد

 3/1 22 938190 قم

 2/1 23 872391 زنجان

 2/1 24 871085 بوشهر

 2/1 25 846533 لرستان

 0/1 26 761681 سمنان

 9/0 27 692251 خراسان شمالی

 9/0 28 668627 خراسان جنوبی

 9/0 29 634386 چهارمحال وبختیارئ

 6/0 30 466678 کهگیلویه وبویراحمد

 5/0 31 374516 ایالم

  ماخذ : مرکز آمار ایران            
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 ایدر شهرداری همقایسه  مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  استفاده ساختمانی  -32

 1399استان های کشور : سال  
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به ترتیب   یخراسان رضو  ان  ،از نظر واحد مسکونی  در پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی  استان های تهران ،   اصفه     

ر رتبه اول تا سوم قرار گرفته درصد ( د 3/9پروانه )   40525درصد ( و  5/10پروانه )   45305درصد ( ،  7/16پروانه )  72458

 ست . ابه خود اختصاص داده  را در بین استان های کشور سومدرصد ( جایگاه بیست و  3/1روانه ) پ  5555اند و استان بوشهر 

 

 های  هرداریشدر مقایسه  واحد مسکونی تعیین شده  در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  استفاده ساختمانی  -24

 1399استان های کشور : سال 

 سهم استان رتبه   مسکونی استان 

 00/100 *** 433470 کشورکل 
 7/16 1 72458 تهران

 5/10 2 45305 اصفهان

 3/9 3 40525 خراسان رضوئ

 1/7 4 30954 فارس

 1/4 5 17970 آذربایجان شرقی

 0/4 6 17136 البرز

 7/3 7 16244 گیالن

 5/3 8 15030 مازندران

 3/3 9 14430 مرکزئ

 3/3 10 14329 خوزستان

 3/3 11 14215 کرمان

 2/3 12 13703 آذربایجان غربی

 7/2 13 11846 اردبیل

 1/2 14 9243 سیستان وبلوچستان

 1/2 15 9177 همدان

 0/2 16 8685 کرمانشاه

 0/2 17 8554 گلستان

 0/2 18 8465 قزوین

 8/1 19 7673 کردستان

 6/1 20 7036 هرمزگان

 4/1 21 6225 لرستان

 4/1 22 6036 قم

 3/1 23 5555 بوشهر

 1/1 24 4846 زنجان

 1/1 25 4820 یزد

 1/1 26 4739 سمنان

 1/1 27 4684 خراسان جنوبی

 0/1 28 4497 خراسان شمالی

 9/0 29 3854 چهارمحال وبختیارئ

 7/0 30 2893 کهگیلویه وبویراحمد

 5/0 31 2343 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران             
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 مقایسه  واحد مسکونی تعیین شده  در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب نوع  استفاده ساختمانی -33

 1399در شهرداری های استان های کشور : سال 
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