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نشریات مرکز آمار ایران هاینشانه  
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 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      

 های ساختمانساالنه از واحدهای مسکونی و مارگیری آبا توجه به اینکه امکان می باشد.  1044استان بوشهر در سال 

، با استفاده از بار یکتنها هر ده سال  ها آننوساز کشور وجود نداشته است و دستیابی به برخی اطالعات مربوط به 

کشور  های شهرداریساختمانی که توسط  های پروانهاست، اطالعات  پذیر امکاناطالعات سرشماری نفوس و مسکن 

جدید در هرسال  وساز ساختوردی از آبر توان مین آاست که با استناد به  اعتمادی قابلنبع مناسب و ، مشوند میصادر 

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

ان عات، مورداستفاده برنامه ریزاین اطالهای مختلف بررسی نمود.  را تعیین و چگونگی تغییرات آن را در طول سال

 منظور به. لذا گیرد میقرار  گذاری سیاستو  گیری تصمیممطالعه،  منظور بهامور مسکن  اندرکاران دستشهری و 

کشور   های شهرداریساختمانی در قالبی یکسان برای تمامی  های پروانهاطالعات موجود در  منظم برخی از آوری جمع

توسط مرکز  ساله همه تاکنون 1531از سال  ها شهرداریتوسط  صادرشدهاطالعات پروانه ساختمانی  آوری جمعطرح 

 است. منتشرشدهن آو نتایج  درآمدهمار ایران به اجرا آ

برحسب نوع پروانه، بوشهر استان کشور و های ساختمانی صادرشده  تعداد پروانهنشریه این  درمطالب مطرح شده        

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

 و  1044تا  1533های احداث ساختمان در سال  در آن به بررسی روند صدور پروانه شده است ارائه طبقات و ...

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

 ها پرداخته شده است. 
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 تعاریف و مفاهیم طرح

 

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

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

مستقل بوده و دارای ورودی مستقیم یا غیرمستقیم از معبر عمومی باشد. شکل متعارف آن، واحد مسکونی آپارتمانی و غیر 

 شود. آپارتمانی است که برای سکونت یک خانوار ساخته می

 بخش متقاضی پروانه:            

 .وسسه یا شرکت خصوصی باشدمتقاضی پروانه ساختمانی، فرد، م خصوصی:            

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

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

 های مشابه سازمان ها و هرداریش

 نوع پروانه:            

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

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

 وضعیت زمین قبل از احداث بنا:            

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

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

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

 تخریب آن و احداث بنای جدید باشد.

 مورداستفاده پروانه:              

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

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

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

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

 .شود های است که با شرایط معین در ملک مشخص برای تصرف صنعتی صادر می پروانه صنعتی:
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اگر بنا عالوه بر کاربرد مسکونی یک یا چند کاربرد دیگر نیز داشته باشد  :(مسکونی و کارگاه توأم)مسکونی و تجاری 

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

 

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

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

 نوع اسکلت بنا:

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

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

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

 والدی است.ف

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

آن جهت مقاومت در برابر نیروهای داخلی و خارجی  ساختمانی است که پیکربندی و اتصاالت ساختمان یا مصالح بنایی:

 شود. نمی های با اسکلت فلزی و بتونی را شامل اختماناز مصالح بنایی متداول باشد. این تعریف، س( ثقلی و جانبی)

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

شود و از  میهای مناسب برای اجرای سقف توسط تیرهای چوبی انجام  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 کاررفته در دیوارها را بلوک سیمانی تشکیل در این حالت مصالح به :(با هر نوع سقف)بلوک سیمانی 
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ساختمانی صادر شدهتعداد پروانه ی   

0011سال  

 پروانه 3007
 درصد 5/2

 تعداد پروانه ی احداث ساختمان پروانه  027790 

پروانه283  
پروانه 01730  

 میزان افزایش پروانه ساختمانی

 پروانه 3060

متر مربع 53901506  
مساحت زمین در پروانه ی احداث 

 ساختمان

متر مربع 998173  

متر مربع 83037810 متر مربع 0180263 مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث بنا   

واحد 006201  
تعداد واحد مسکونی در پروانه های 

 ساختمان

واحد 5880  
واحد 305719  

در پروانه احداث تعداد واحد مسکونی 

 ساختمان

واحد 6276  

 درصد 5/2

 درصد 6/2

درصد8/0  

درصد3/0  

درصد5/0  

درصد7/0  

 پروانه  038522 

 بوشهر  کشور 
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 گزیده یافته های آماری

 

 کشورو استان بوشهر مقایسه  –الف 

 

 1044های ساختمان بر حسب نوع پروانه صادر شده از سوی شهرداری کشور و استان بوشهر : سال تعداد پروانه  –الف 

 افزایش بنا احداث ساختمان تعداد پروانه شرح

 14451 104431 151300 کشور

 015 5110 5004 بوشهر

 1/0 3/0 3/0 سهم استان

 
 

 صادر شده ) شامل پروانه های ساختمان و تخریب و نوسازی ( از سوی شهرداری کشور وتعداد پروانه های احداث ساختمان  – ب

 1044استان بوشهر : سال  

 تعداد پروانه شرح
 مساحت زیربنا

 مترمربع()هزار 

 مساحت زمین 

 )هزار مترمربع(

تعداد واحد 

 مسکونی

 011014 3/35314 1/15154 104431 کشور

 1041 4/331 0/1411 5110 بوشهر

 3/1 3/1 5/1 3/0 سهم استان

 

 1044: سال  مقایسه تعداد پروانه ساختمان بر حسب نوع پروانه صادر شده در استان بوشهر و کشور  -1
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 تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختمان در کشور وتعداد واحدهای مسکونی  -پ

 1044استان بوشهر : سال 

 سایر مسکونی و کارگاه توام مسکونی جمع شرح

 1451 04130 503443 533101 کشور

 11 144 3011 3110 بوشهر

 3/4 5/1 3/1 3/1 سهم استان

 

 1044مقایسه تعداد واحد مسکونی در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده در کشور: سال -0

 

 

 1044مقایسه تعداد واحد مسکونی در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده در بوشهر : سال -5

 

 

 

 

88% 
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01% 

1% 

 بوشهر
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 1044سال  شهرداری های کشور و  استان بوشهر : احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین توسطتعداد پروانه های   -ت

 جمع شرح

011 

 متر مربع 

 و کمتر

051-010 

 متر مربع

211-050 

 متر مربع

251-210 

 مترمربع

311-250 

 متر مربع

511-310 

 متر مربع

510  

متر مربع 

و بیش 

 تر

 4400 14413 10034 00111 03331 11431 0044 144431 کشور

 004 351 313 100 310 10 11 0453 بوشهر

سهم 

 استان
1/0 0/4 3/4 3/1 1/5 1/5 1/5 1/5 

 

 

 

 

 1044سال مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین در کشور و استان بوشهر : -0

 
 

 

 

 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

 متر مربع و کمتر  011

 متر مربع  051-010

 متر مربع 211-050

 متر مربع  251-210

 متر مربع 311-250

 متر مربع  511-310

 متر مربع و بیش تر 510
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 1044سال  کشور و استان بوشهر :های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات ساختمان از سوی شهرداری های تعداد پروانه  -ث      

 طبقه و بیش تر5 طبقه0 طبقه3 طبقه2 طبقه0 کل شرح

 03511 10034 11031 54041 54011 104431 کشور

 111 115 033 133 1114 5110 بوشهر

 0/4 3/1 4/0 5/0 0/0 3/0 سهم استان

 

 

 

 

 

 1044سال  از سوی شهرداری های کشور و استان بوشهر : مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد طبقات -3
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 1044تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی در کشور و استان بوشهر : سال  –ح 

 واحد0 واحد3 واحد2 واحد 0 جمع شرح
واحد و  5

 بیشتر

 00341 14141 13545 00045 51141 144431 کشور

 13 130 050 331 1044 0453 بوشهر

 5/4 3/1 1/0 3/0 1/0 1/0 سهم استان

 

بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختمان توسط شهرداری مسکونی ساختمان تعداد و درصد پروانه های احداث  -ج

 1044های کشور و استان بوشهر : سال 

 فلزی کل شرح
بتون 

 آرمه

 سایر

 جمع
آجرو 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی
 سایر

 4 1400 43 11115 13310 40140 10010 144431 کشور

 4 414 00 313 1530 1510 51 0453 بوشهر

 4 4/03 0/35 1/5 4/4 1/1 0/4 1/0 سهم استان

 

 1044مقایسه تعداد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی در کشور و استان بوشهر : سال  -1

 
 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

 واحد 0

 واحد2

 واحد3

 واحد0

 واحد و بیشتر 5
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  ب : نقاط شهری استان بوشهر

پروانه ی ساختمانی توسط شهرداری های استان بوشهر  5004تعداد  ،  1044بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال      

 015 تعداد و  مربوط به احداث ساختمان درصد (  1/31پروانه )  5110از کل پروانه های صادر شده تعداد  . صادر شده است 

 3/14که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به سال قبل . درصد ( مربوط به افزایش بنا بوده است  0/1پروانه ) 

روانه پ 0 ،  درصد ( در بخش خصوصی  33پروانه )   5150از کل پروانه های ساختمانی صادر شده   درصد کاهش داشته است . 

 صادر شده است . در بخش دولتی  درصد ( 3/4) پروانه   54تعاونی  و در بخش درصد (   1/4) 

 

 

 1044بر حسب  نوع پروانه  و بخش متقاضی توسط شهرداری استان بوشهر : سال  تعداد و درصد پروانه های ساختمانی –الف 

 کل شرح
 پروانه ی افزایش بنا پروانه ی احداث ساختمان

 دولتی  تعاونی خصوصی جمع دولتی  تعاونی خصوصی جمع

 4 4 015 015 54 0 5150 5110 5004 تعداد

 4 4 144 0/1 3/4 1/4 4/33 1/31 144 درصد -نوع پروانه سهم 

 

 

 

 1044تعداد پروانه های ساختمانی بر حسب نوع پروانه در استان بوشهر : سال  -4

 
 

 

92% 

8% 

 درصد  -سهم نوع پروانه 

 پروانه افزایش بنا پروانه احداث ساختمان 
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 برابر 1044مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری های استان بوشهر در سال     

 و پروانه های افزایش بنا درصد (  4/30 متر مربع ) 1405131که پروانه های احداث ساختمان  .متر مربع بوده است  1411015

کاهش درصد  1/3مساحت زیر بنای پروانه های ساختمانی نسبت به سال قبل بوده است . درصد (  5/3متر مربع  )  34514

 داشته است . 

 

 در پروانه های ساختمانی بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضی توسط شهرداری مساحت زیر بنای تعیین شده -ب

 واحد : متر مربع                                            1044استان بوشهر : سال                                                          

 کل شرح
 پروانه ی افزایش بنا پروانه ی احداث ساختمان

 دولتی  تعاونی خصوصی جمع دولتی  تعاونی خصوصی جمع

 4 4 34514 34514 04141 333 310103 1405131 1411015 تعداد

سهم نوع پروانه 

 درصد -
144 4/30 4/31 1/4 4/0 5/3 144 4 4 

 

      

 

،  1044در سال توسط شهرداری های استان بوشهر تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی صادر شده 

 واحد 530درصد ( مربوط به پروانه های احداث ساختمان و تعداد  1/35واحد )  3110 که از این تعداد.واحد  بوده است  1041

داث ساختمان . که تعداد واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احدرصد ( مربوط به پروانه های افزایش بنا است 0/1)  

 0درصد ( مربوط به بخش خصوصی ،   1/34 ) پروانه 3405داشته است . از این تعداد  کاهش درصد  3/3نسبت به سال قبل 

 بوده است .  مربوط به بخش دولتی  درصد ( 0/0)  پروانه 153تعاونی و  بخش مربوط به  پروانه

 
 

 شده در پروانه های ساختمانی بر حسب نوع پروانه و بخش متقاضی توسط شهرداری واحدهای مسکونی تعیینتعداد  -پ

 1044استان بوشهر : سال 

 کل شرح
 پروانه ی افزایش بنا پروانه ی احداث ساختمان

 دولتی  تعاونی خصوصی جمع دولتی  تعاونی خصوصی جمع

 4 4 530 530 153 0 3405 3110 1041 تعداد

سهم نوع پروانه 

 درصد -
144 1/35 1/34 4/4 0/0 0/1 144 4 4 
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هزار متر مربع توسط شهرداری های استان بوشهر  331پروانه احداث ساختمانی با مساحت زمین  5110، تعداد 1044در سال  

 درصد کاهش داشته است .  1/14صادر شده است .که مساحت زمین نسبت به سال قبل 

   

 1/14هزار متر مربع  )  1/141ها نشان می دهد که  احداث ساختمان بر حسب وضع زمین آنتوزیع مساحت زمین پروانه های 

درصد ( مربوط به ساختمان های تخریبی برای احداث  0/13 هزار مترمربع ) 3/131مزرعه و  یا باغ و ،درصد ( مربوط به زمین بایر

 مجدد ساختمان بوده است . 

 

درصد  1/13یا مزرعه وو باغ  ،درصد برای احداث بر روی زمین های بایر  0/14ین دوره از کل پروانه های احداث ساختمان در ا

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

 
 

 

 1044پروانه و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع زمین در استان :سال تعداد  -ت

 شرح

احداث کل پروانه های 

 ساختمان
 زمین بناهای تخریبی زمین بایر یا باغ مزرعه

 تعداد
 مساحت 

 )هزار مترمربع(
 تعداد

 مساحت 

 )هزار مترمربع(
 تعداد

 مساحت 

 )هزار مترمربع(

 3/131 113 1/141 0303 331 5110 و مساحت ) نقاط شهری ( تعداد

 0/13 1/13 1/14 0/14 144 144 درصد -سهم نوع پروانه 

 
 

 زمین ، مساحت زیر بنا و تعداد واحد مسکونی به ازاء یک پروانه صادر در پروانه هایمیانگین مساحت  -ث

 1044احداث ساختمان استان بوشهر 

 شرح
تعداد کل 

 پروانه

مساحت شاخص 

 کل زمین 

 ) متر مربع (

مساحت شاخص 

 زیر بنا 

 ) متر مربع (

شاخص 

تعداد واحد 

 مسکونی

 1041 1411015 331445 5110 تعداد

 4/0 4/501 0/513 - میانگین شاخص به ازاء یک پروانه صادره
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 0طبقه ،  1نشان می دهد که ساختمان های  1044بررسی پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقات در سال       

دارای بیش ترین تقاضای ساخت بوده است . این در حالی است  پروانه  033  و 133،  1114 با تعداد  طبقه به ترتیب 5طبقه و 

و  طبقه 3و  0درصد می باشد و ساختمان های  1/13و  1/00،   4/30سهم بیشترین طبقه دارای  5و  0 ،1که ساختمان های 

 درصد می باشد .  4/5و   1/3دارای سهمی معادل   111و  115با تعداد   بیش تر 

 

 

 1044سال  ساختمان از سوی شهرداری های استان بوشهر :تعداد طبقات و درصد پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد  -ج

 تر طبقه و بیش5 طبقه0 طبقه3 طبقه2 طبقه0 کل شرح

 111 115 033 133 1114 5110 تعداد

 4/5 1/3 1/13 1/00 4/30 144 سهم استان

 

 

 

 

 1044تعداد پروانه های ساختمانی بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان بوشهر : سال  -1

 
 

 

 

53% 

22% 

06% 6% 3% 

 درصد

 طبقه0

 طبقه2

 طبقه3

 طبقه0

 طبقه و بیش تر5
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درصد (  1/10نشان می دهد که بخش عمده ی آن ها )  ها انتوزیع پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعداد واحد مسکونی 

و برای ساختمان های  1/13واحد مسکونی  0واحد مسکونی بوده است . سهم پروانه های ساختمانی دارای طبقه در  1دارای 

 درصد بوده است .  4/11واحد مسکونی  0دارای بیش از 

 1044تعداد و درصد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی : سال  – چ     

 طبقه و بیش تر5 طبقه0 طبقه3 طبقه2 طبقه0 کل شرح

 134 140 031 305 1441 0453 تعداد

 4/3 4/5 5/3 1/13 1/10 144 سهم استان

 

 

 1044تعداد  واحد مسکونی بر حسب تعداد طبقات ساختمان در استان بوشهر : سال  -3

 

  1، به طور عمده 1044در بررسی نتایج انجام شده از تعداد طبقات تعیین شده در پروانه های احداث ساختمان مسکونی در سال 

 1/5)  طبقه و بیش تر 3درصد ( ، و  1/3طبقه )  0درصد ( ،  1/13طبقه )  5درصد ( ،  1/01طبقه )   0درصد ( ،   4/35طبقه  ) 

 درصد ( بوده است .

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

 1044سال استان بوشهر : 

 طبقه و بیش تر5 طبقه0 طبقه3 طبقه2 طبقه0 کل شرح     

 13 130 050 331 1044 0453 تعداد

 1/5 1/3 1/13 1/01 4/35 144 سهم استان

62% 

09% 

9% 

0% 6% 
 درصد

 طبقه0

 طبقه2

 طبقه3

 طبقه0
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، استفاده از مصالح 1044در بررسی پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در سال     

درصد عمده ترین  0/03درصد و بعد از آن اسکلت بتون آرمه با  5/03با ) آجر و آهن ، آجر و چوب ، بلوک سیمانی و سایر ( سایر 

 حداث ساختمان بوده اند . مصالح ساختمانی مورد استفاده برای ا

 

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

 1044شهرداری های استان بوشهر : سال 

 فلزی کل شرح
بتون 

 آرمه

 سایر

 جمع
آجرو 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی
 سایر

 4 145 00 101 1331 1331 34 5110 تعداد

 4 45/31 10/0 10/01 5/03 0/03 1/1 144 سهم استان

 

 

 

 

 1044تعداد پروانه های ساختمانی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان در استان : سال  -14

 
 

 

2% 

09% 21% 

0% 

28% 

 درصد
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در ساختمان نشان می  فتهپروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار ر 1044در سال     

درصد برای ساختمان هایی با اسکلت فلزی ،   1/1درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های بتون آرمه ،  01دهد که 

صادر  بلوک سیمانی رصد برای احداث ساختمان د 01/31آهن ،  یی با مصالح عمده آجر ودرصد برای احداث ساختمان ها 35/04

 شده است . 

 پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختمان توسط شهرداری های – د

 1044استان بوشهر : سال  

 فلزی کل شرح
بتون 

 آرمه

 سایر

 جمع
آجرو 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سیمانی
 سایر

 4 414 00 313 1530 1510 51 0453 تعداد

 4 01/31 41/5 35/04 3/34 4/01 1/1 144 سهم استان

 

 

اربری مربوط به کاربری مسکونی کنظر ترین پروانه های احداث ساختمانی از  طبق بررسی های انجام شده ، بیش 1044در سال 

بیش ترین سهم از پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های استان بوشهر مربوط به احداث ساختمان  . بوده است 

پروانه احداث ساختمان های مسکونی  و ، و درصد  3/1درصد و بعد از آن پروانه احداث ساختمانی بازرگانی با  1/11مسکونی با 

 رد ) صنعتی ، آموزشی ، بهداشتی یا درمانی و سایر ( بوده است . درصد مابقی موا1/4درصد و  4/3کار گاه توام با 

 

  
 1044و درصد پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان توسط شهرداری های استان بوشهر : سال تعداد  -ذ       

 مسکونی کل شرح

مسکونی 

و کارگاه 

 توام

 آموزشی صنعتی بازرگانی
بهداشتی 

 یا درمانی
 سایر

 4 1 1 3 013 111 0453 5110 تعداد

 0/4 4/4 5/4 5/4 3/1 4/3 1/11 144 سهم استان
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متر مربع بوده    331445 معادل همانطور که در جدول ذیل مشاهده می شود مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان      

مربوط به پروانه های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است . متوسط مساحت زمین در هر پروانه  درصد  3/15  است که

 متر مربع محاسبه شده است .  540احداث ساختمان مسکونی حدود  

 

 هایمساحت زمین و متوسط مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختمان توسط شهرداری  – ر

 1044استان بوشهر : سال 

 مسکونی کل شرح
مسکونی و 

 کارگاه توام
 آموزشی صنعتی بازرگانی

بهداشتی 

 یا درمانی
 سایر

 0130 0140 13014 14543 41414 10433 150335 331445 مساحت کل زمین )مترمربع(

 0/4 0/4 3/1 4/1 1/4 0/1 3/15 144 درصد از کل

متوسط مساحت زمین در هر 

 متر مربع(پروانه ) 
0/513 1/540 1/500 5/500 4/1103 1/1304 4/0140 1/335 

 

بوشهر معادل  مساحت زیر بنا در کل پروانه ها احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری های استان ،1044در سال    

درصد ( مربوط به پروانه های  1/11هزار متر مربع )  3/150  معادلکه از کل مساحت زیر بنا . هزار متر مربع بوده است  1/1405

ر مربع مت 3/540احداث ساختمان مسکونی بوده است . متوسط مساحت زیر بنا در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود 

 محاسبه شده است . 

 

 

 داری هایو متوسط مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ی ساختمان توسط شهر زیر بنا مساحت   -ز

 1044استان بوشهر : سال  

 مسکونی کل شرح
مسکونی و 

 کارگاه توام
 آموزشی صنعتی بازرگانی

بهداشتی 

 یا درمانی
 سایر

مساحت کل زیر بنا 

 )مترمربع(
1405131 150330 100440 01443 0035 3014 3444 1341 

 0/4 1/4 3/4 0/4 1/0 4/10 1/11 144 درصد از کل

متوسط مساحت زیر بنا 

 در هر پروانه ) متر مربع(
1/505 3/540 3/144 4/000 1/030 3/114 4/3444 5/040 
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 0/13واحد )  3011از این تعداد که . واحد بوده است  3110تعداد واحد های مسکونی تعیین شده در پروانه های  ، 1044در سال  

درصد ( مربوط به احداث ساختمان های مسکونی و  5/14واحد )  144درصد ( مربوط به پروانه های احداث ساختمانی مسکونی و 

 کارگاهی توام بوده است .

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

1044شهرداری های استان بوشهر : سال    

 سایر مسکونی و کارگاه توام مسکونی جمع شرح

 11 144 3011 3110 تعداد

 5/4 5/14 0/13 144  درصد -سهم نوع پروانه 

 

 

درصد  3/0ها نشان می دهد که مساحت زمین حدود  توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین آن

متر مربع  034تا  131 ها بین درصد آن  3/34 و حدود  ،متر مربع یا کمتر  134پروانه های احداث ساختمان های مسکونی برابر 

 متر مربع بوده است .  034درصد آن ها نیز بیش از  3/01 بیش از و

 1044سال  تعداد و درصد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین توسط شهرداری های استان بوشهر :   -ش     

 جمع شرح

011 

متر مربع 

 و کمتر

051-010 

 متر مربع

211-050 

 مربع متر

251-210 

 مترمربع

311-250 

 متر مربع

511-310 

 متر مربع

510  

متر مربع و 

 بیش تر

 004 351 313 100 310 10 11 0453 تعداد

سهم 

 استان
144 1/4 5/0 3/04 4/54 3/11 1/13 4/1 
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 1044پروانه ی احداث ساختمان بر حسب مساحت زمین در استان : سال  درصد -11

 

 

درصد از این  51ی آن نشان می هد که مساحت زیر بنای پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زیر بناتوزیع 

متر مربع بوده  034درصد آن ها بیش از  4/51متر مربع و  034تا  131درصد بین  0/03متر مربع یا کمتر ،  134پروانه ها برابر 

 است .

 1044سال  :و درصد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زیر بنا توسط شهرداری های استان بوشهر تعداد  – ص   

 جمع شرح

011 

متر مربع 

 و کمتر

051-010 

 متر مربع

211-050 

 متر مربع

251-210 

 مترمربع

311-250 

 متر مربع

511-310 

 متر مربع

510  

متر مربع 

 و بیش تر

 040 554 131 001 014 401 513 0453 تعداد

سهم 

 استان
144 3/11 3/01 1/14 5/1 0/4 5/10 0/14 
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 های ساختمانی روند پروانهنگاه اجمالی به  -پ

،  5510 به ترتیب  1044تا  1533در بررسی نتایج به عمل آمده در این طرح ، تعداد پروانه های احداث ساختمان از سال های 

درصد افزایش  ، در  41/10نسبت به سال قبل  1533در مقایسه سال پروانه بوده است  5110و  5303،  5553،  0133،  0144

 1531ودر سال درصد کاهش  11/5 نسبت به سال قبل 1534درصد کاهش  و در سال   01/14نسبت به سال قبل  1531سال 

نسبت به سال قبل  1044 و در سال 5/1نسبت به سال قبل  1533و در سال  درصد افزایش 4/05نسبت به سال قبل 

  صدور پروانه احداث ساختمان مشاهده می شود .در تعداد  ،کاهش درصد 10/14

بررسی های انجام شده از نتایج به دست آمده  1044تا  1533ر مساحت زمین  پروانه های احداث ساختمان ، در سال های د

درصد  31/14 نسبت به سال قبل   1531 ، در سال درصد کاهش  11/4نسبت به سال قبل  1533 سال که درنشان می دهد 

در درصد  افزایش   1/10نسبت به سال قبل  1531و در سال درصد افزایش  01/1 نسبت به سال قبل   1534کاهش و در سال 

مساحت زمین پروانه در  کاهش درصد  1/1نسبت به سال قبل  1044و در سال  افزایش 1/14نسبت به سال قبل  1533سال 

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

بررسی های انجام شده از نتایج به دست آمده  1044تا  1533در مساحت زیر بنای پروانه های احداث ساختمان ، در سال های  

درصد  40/11 قبلنسبت به سال  1531، در سال  کاهشدرصد  54/4نسبت به سال قبل  1533که در سال نشان می دهد 

و در  درصد افزایش 0/00نسبت به سال قبل  1531و در سال درصد کاهش  11/01نسبت به سال قبل  1534کاهش و در سال 

در مساحت زیر بنای پروانه های افزایش  1/1نسبت به سال قبل  1044و در سال افزایش  5/3نسبت به سال قبل  1533سال 

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

، کاهش  درصد  04/0نسبت به سال قبل  1533نیز در سال تعداد واحد های مسکونی در صدور پروانه های احداث ساختمان  در 

و در سال درصد کاهش  15/01نسبت به سال قبل   1534درصد کاهش و در سال  34/01نسبت به سال قبل   1531در سال 

نسبت به سال قبل  1044و در سال افزایش  3/3نسبت به سال قبل  1533و در سال  افزایش 4/01قبل  نسبت به سال 1531

  است.   بوده  3/1 برابر1044تا  1533در حالی که نرخ رشد در واحد مسکونی در طی سالهای ه است در استان بودافزایش  3/1
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 1044تا  33مقایسه روند پروانه احداث ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد ، مساحت زیر بنا و واحد مسکونی در سال  – 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

 -04/0 4153 -54/4 1053401 -11/4 1401343 41/10 5510 1533سال 

 -34/01 3315 -40/11 1451344 -31/14 105130 -01/14 0144 1531سال 

 -15/01 0543 -11/01 114031 01/1 131015 -11/5 0133 1534سال 

 4/01 3140 0/00 1413113 1/10 311003 4/05 5553 1531سال 

 3/3 1131 5/3 1413013 1/14 1413401 5/1 5303 1533سال 

 3/1 1041 1/1 1411015 -1/1 331445 -1/14 5110 1044سال 

 
 

 

 1044تا سال   33روند تغییرات تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان استان بوشهر از  -10
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 1044 سال  تا 33صادر شده برای احداث ساختمان استان بوشهر از  زمینروند تغییرات مساحت  -15

 

 

 

 1044 تا سال 33از  استان بوشهر  روند تغییرات واحد مسکونی صادر شده برای احداث -10
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 حسب تعداد طبقات ، مساحت زمین ، زیر بنا و تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در آن ها پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر -0

 1044در 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 5 طبقه 0 طبقه 1 جمع

 5880 0123896 998173 099 699 0667 3060 استان

 044 05111 30015 1 03 154 140 آب پخش

 10 0540 1310 4 4 13 13 آباد

 15 10010 00400 1 11 44 141 آبدان

 50 3050 1414 4 0 50 51 امام حسن

 10 0540 0135 0 0 1 14 انارستان

 30 14543 01044 3 11 04 30 اهرم

 05 5043 4011 4 1 00 03 بادوله

 515 11104 15051 01 103 34 051 برازجان

 15 10443 11410 1 10 04 30 بردخون

 53 3015 14310 4 14 05 55 بردستان

 010 41114 11103 11 04 11 140 بندردیر

 43 01303 03311 1 11 05 34 بندردیلم

 30 11441 01045 1 10 30 13 بندرریگ

 354 11334 41331 43 51 100 013 بندرکنگان

 314 110041 44453 34 33 13 041 بندرگناوه

 141 10011 05531 13 00 51 45 بنک

 114 11043 01514 0 04 04 14 بهارستان

 01 5031 3333 4 0 04 00 بوشکان

 1101 043440 13413 111 51 51 505 بوشهر

 14 0403 5330 4 5 3 10 بیدخون

 11 0004 4001 4 4 14 14 تنگ ارم

 033 30433 00035 4 15 10 13 جم

 11 0504 3413 1 0 3 10 چاه مبارک

 30 00415 01001 10 00 00 15 چغادک

 03 0015 1543 5 0 1 1 خارک

 014 04551 34030 14 54 103 113 خورموج

 0 034 1310 4 4 0 0 دالکی

 110 14010 03041 1 14 30 45 دلوار

 51 3511 1331 1 3 04 54 دوراهک

 03 3100 3041 5 3 13 01 ریز

 55 0103 14335 4 5 51 53 سعد آباد

 03 0400 3434 0 4 1 11 سیراف

 10 10505 00130 4 4 43 11 شبانکاره

 1 133 0441 4 1 1 3 شنبه

 134 01445 01504 10 15 54 31 عالی شهر

 343 40011 04353 1 15 0 14 عسلویه

 31 10444 00131 0 11 10 144 کاکی

 03 0414 3415 1 5 00 03 کلمه

 04 3111 14301 5 4 4 11 نخل تقی

 135 04013 14450 1 15 100 131 وحدتیه

  ماخذ: مرکز آمار ایران               
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ی  روانهپاز تعداد  ، 1044بر اساس اطالعات ارائه شده از پروانه های احداث ساختمان شهرداری های استان بوشهر در سال       

  30/4، 43/1،  41/3، 01/14به ترتیب  برازجان کنگان ، گناوه و بوشهر ، ساختمان صادر شده در این استان ، شهرداری های 

نظر تعداد صدور پروانه های احداث ساختمانی قرار دارند . استان بوشهر از نظر صدور  از چهارماول تا  درصد در استان در رتبه

 داشته است .  کاهشدرصد  10/14پروانه ی احداث ساختمان نسبت به سال قبل 

 1044ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر : سال مقایسه تعداد پروانه های احداث  -0                       

 سهم شهر در استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری

 011 *** 3060 استان

 1400 1 505 بوشهر

 3/4 0 013 بندرکنگان

 1/1 5 041 بندرگناوه

 4/3 0 051 برازجان

 3/1 3 113 خورموج

 3/0 1 140 آب پخش

 3/0 4 140 بندردیر

 3/4 1 131 وحدتیه

 5/0 9 010 آبدان

 5/0 01 011 کاکی

 0/4 11 11 شبانکاره

 0/1 10 15 چغادک

 0/5 15 45 بنک

 0/5 10 45 دلوار

 0/0 13 13 بندرریگ

 0/1 11 14 بهارستان

 0/1 14 13 جم

 1/3 11 14 عسلویه

 1/1 13 31 عالی شهر

 1/4 04 30 بردخون

 1/1 01 30 اهرم

 1/1 00 34 بندردیلم

 1/0 05 53 سعد آباد

 1/1 00 51 امام حسن

 1/4 03 55 بردستان

 4/3 01 54 دوراهک

 4/3 04 03 کلمه

 4/3 01 01 ریز

 4/1 03 03 بادوله

 4/4 54 00 بوشکان

 4/1 51 13 آباد

 4/1 50 11 سیراف

 4/3 55 14 تنگ ارم

 4/0 50 10 بیدخون

 4/0 53 10 چاه مبارک

 4/5 51 11 نخل تقی

 4/5 54 14 انارستان

 4/5 51 3 شنبه

 4/5 53 1 خارک

 4/1 04 0 دالکی

 ماخذ: مرکز آمار ایران                    
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 1044شهری استان بوشهر : سال  طمقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان در نقا-13
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بوشهر ، ، شهرهای  1044در بررسی مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان صادره در نقاط شهری استان در سال       

نسبت به شهرهای  چهارم مربع در جایگاه اول تا متر   15051و  41331،  44453،  13413به ترتیب و برازجان  کنگانگناوه ، 

  و01/4،  43/4،   33/1 دیگر استان از حیث زمین به کار رفته در احداث ساختمان قرار دارند و به ترتیب دارای سهمی معادل

 درصد در بین شهرهای استان بوده اند .   51/1

 1044ی احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر :  سال مقایسه مساحت زمین در پروانه  - 5               

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

 011 *** 998173 استان
 3 1 13413 بوشهر

 4/1 0 44453 بندرگناوه

 4/0 5 41331 بندرکنگان

 1/5 0 15051 برازجان

 1/0 3 11103 بندردیر

 1/4 1 14450 وحدتیه

 3/1 4 34030 خورموج

 3/5 1 30015 آب پخش

 5/4 3 03311 بندردیلم

 0/3 14 03041 دلوار

 0/1 11 01001 چغادک

 0/1 10 01504 عالی شهر

 0/1 15 01045 بندرریگ

 0/0 10 00035 جم

 0/0 13 00131 کاکی

 0/0 11 00130 شبانکاره

 0/5 14 05531 بنک

 0/5 11 00400 آبدان

 0/1 13 01514 بهارستان

 0/1 04 01044 اهرم

 0/1 01 04353 عسلویه

 1/4 00 11410 بردخون

 1/1 05 14301 نخل تقی

 1/1 00 14310 بردستان

 1/1 03 14335 سعد آباد

 1/4 01 3415 کلمه

 1/4 04 3333 بوشکان

 4/3 01 3041 ریز

 4/3 03 1414 امام حسن

 4/3 54 1310 آباد

 4/4 51 4011 بادوله

 4/4 50 4001 تنگ ارم

 4/4 55 1331 دوراهک

 4/1 50 3434 سیراف

 4/3 53 3413 چاه مبارک

 4/3 51 0135 انارستان

 4/0 54 5330 بیدخون

 4/5 51 0441 شنبه

 4/0 53 1310 دالکی

 4/1 04 1543 خارک

 ایرانماخذ: مرکز آمار              
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 1044شهری استان بوشهر : سال  طمقایسه مساحت زمین  پروانه های احداث ساختمان  در نقا -11
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 متر مربع 

 مقایسه مساحت زمین در نقاط شهری 
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بوشهر ، ، شهرهای  1044از نظر مساحت زیر بنا در پروانه های احداث ساختمان صادر در شهرداری های استان در سال        

متر مربع )  11334درصد(  ،  34/14متر مربع )  110041درصد ( ،  45/04متر مربع )  043440به ترتیب با  و دیر کنگان گناوه ، 

 .قرار دارند  چهارم به ترتیب در رتبه اول تا (  درصد  03/4متر مربع )  41114درصد ( ،  01/1

 1044ی احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر :  سال مقایسه مساحت زیر بنا در پروانه -0               

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

 011 *** 0123896 استان
 04/4 1 043440 بوشهر

 11/4 0 110041 بندرگناوه

 1/3 5 11334 بندرکنگان

 4/3 0 41114 بندردیر

 4/1 3 40011 عسلویه

 1/3 1 11104 برازجان

 3/5 4 30433 جم

 0/1 1 04551 خورموج

 0/1 3 01445 شهرعالی 

 0/5 14 05111 آب پخش

 0/0 11 00415 چغادک

 0/1 10 01303 بندردیلم

 0/4 15 04013 وحدتیه

 1/1 10 11043 بهارستان

 1/4 13 14010 دلوار

 1/0 11 10011 بنک

 1/0 14 10010 آبدان

 1/0 11 10444 کاکی

 1/0 13 10505 شبانکاره

 1/0 04 10443 بردخون

 1/1 01 11441 بندرریگ

 1/4 00 14543 اهرم

 4/1 05 3111 نخل تقی

 4/1 00 3100 ریز

 4/3 03 3050 امام حسن

 4/3 01 3511 دوراهک

 4/3 04 3015 بردستان

 4/3 01 0103 سعد آباد

 4/0 03 0015 خارک

 4/0 54 0414 کلمه

 4/0 51 0400 سیراف

 4/5 50 5031 بوشکان

 4/5 55 5043 بادوله

 4/0 50 0540 آباد

 4/0 53 0540 انارستان

 4/0 51 0504 چاه مبارک

 4/0 54 0004 تنگ ارم

 4/0 51 0403 بیدخون

 4/1 53 133 شنبه

 4/4 04 034 دالکی

 ماخذ: مرکز آمار ایران             
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 1044شهری استان بوشهر : سال  طمقایسه مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث ساختمان در نقا -14
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 مقایسه مساحت زیر بنا در نقاط شهری 
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شهرهای بوشهر ،  ، 1044از نظر  واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمان صادر در شهرداری های استان در سال       

و به ترتیب سهمی معادل قرار دارند  چهارم ترتیب در رتبه اول تا  343و  354،  314،  1101به ترتیب کنگان و عسلویه ، گناوه 

 . درصد می باشد   31/1و   15/3،  30/3،  14/13

 1044ی احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر :  سال مقایسه  واحد مسکونی  در پروانه -3                     

 سهم شهر در استان رتبه واحد مسکونی  نقاط شهری

 011 *** 5880 استان

 13/0 1 1101 بوشهر

 3/3 0 314 بندرگناوه

 3/1 5 354 بندرکنگان

 1/1 0 343 عسلویه

 4/3 3 010 بندردیر

 3/5 1 515 برازجان

 0/3 4 014 خورموج

 0/5 1 033 جم

 5/0 3 044 آب پخش

 0/4 14 134 عالی شهر

 0/1 11 135 وحدتیه

 1/3 10 110 دلوار

 1/3 15 114 بهارستان

 1/1 10 141 بنک

 1/1 13 30 چغادک

 1/3 11 31 کاکی

 1/0 14 10 شبانکاره

 1/0 11 15 آبدان

 1/5 13 43 بندردیلم

 1/1 04 15 بردخون

 4/3 01 30 اهرم

 4/3 00 30 بندرریگ

 4/4 05 04 نخل تقی

 4/1 00 51 دوراهک

 4/1 03 53 بردستان

 4/1 01 50 امام حسن

 4/1 04 55 سعد آباد

 4/3 01 03 خارک

 4/3 03 03 کلمه

 4/0 54 03 ریز

 4/0 51 03 سیراف

 4/0 50 05 بادوله

 4/0 55 01 بوشکان

 4/5 50 14 بیدخون

 4/5 53 11 تنگ ارم

 4/5 51 11 چاه مبارک

 4/0 54 10 آباد

 4/0 51 10 انارستان

 4/1 53 1 شنبه

 4/1 04 0 دالکی

 ماخذ: مرکز آمار ایران                 
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 1044شهری استان بوشهر : سال  طمقایسه  واحد مسکونی در پروانه ی احداث ساختمان در نقا -11
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 مقایسه واحد مسکونی در نقاط شهری 
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 1044حسب مورد استفاده ی ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر : سال پروانه های احداث ساختمان بر تعداد   -1             

 مسکونی جمع نقاط شهری
مسکونی و کارگاه و 

 توام
 سایر بازرگانی

 6367 209 080 2739 3060 استان

 505 4 0 114 140 آب پخش

 51 3 4 10 13 آباد

 043 01 1 11 141 آبدان

 40 4 1 01 51 امام حسن

 04 1 4 3 14 انارستان

 144 3 5 53 30 اهرم

 34 0 4 05 03 بادوله

 041 14 13 044 051 برازجان

 111 1 3 04 30 بردخون

 11 1 5 03 55 بردستان

 504 14 03 151 140 بندردیر

 144 0 0 00 34 بندردیلم

 101 01 0 03 13 بندرریگ

 344 5 14 040 013 بندرکنگان

 315 1 0 011 041 بندرگناوه

 101 4 1 13 45 بنک

 150 5 5 11 14 بهارستان

 00 0 0 11 00 بوشکان

 103 1 00 030 505 بوشهر

 00 1 4 11 10 بیدخون

 50 0 4 13 14 تنگ ارم

 154 1 10 03 13 جم

 00 4 4 10 10 چاه مبارک

 143 3 3 31 15 چغادک

 11 4 0 1 1 خارک

 540 15 4 115 113 خورموج

 1 4 4 0 0 دالکی

 101 14 1 34 45 دلوار

 14 4 4 54 54 دوراهک

 31 0 0 00 01 ریز

 41 4 1 51 53 سعد آباد

 51 1 3 10 11 سیراف

 140 4 1 41 11 شبانکاره

 11 1 1 4 3 شنبه

 100 1 5 30 31 عالی شهر

 104 4 0 31 14 عسلویه

 044 13 4 13 144 کاکی

 31 5 0 00 03 کلمه

 00 4 1 14 11 نخل تقی

 511 15 0 105 131 وحدتیه

 ماخذ: مرکز آمار ایران              
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آمار و اطالعات ارائه شده ، پروانه های احداث ساختمان صادر بر حسب مورد استفاده مسکونی در شهرداری های  سبر اسا      

 5/1پروانه )  13111، درصد (  1/3پروانه )  43130به ترتیب با و وحدتیه کنگان بوشهر ، گناوه ،  ، 1044در سال  بوشهراستان 

 می باشند .  در رتبه اول تا چهارم  درصد (  3/1پروانه )  34101( ،  درصد  0/1پروانه )  113144،  درصد (

 1044استان بوشهر : سال های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده و ساختمان به تفکیک در پروانه مساحت زمین -4

 سهم شهر در استان رتبه مسکونی نقاط شهری

 011 *** 832953 استان

 3/1 1 43130 بوشهر

 1/5 0 13111 بندرگناوه

 1/0 5 11344 بندرکنگان

 1/3 0 34101 وحدتیه

 1/3 3 30441 برازجان

 1/4 1 34030 آب پخش

 1/4 4 34104 خورموج

 3/5 1 05310 بندردیر

 0/3 3 05103 بندرریگ

 0/1 14 00343 شبانکاره

 0/1 11 00354 کاکی

 0/3 10 04334 عالی شهر

 0/0 15 04040 عسلویه

 0/0 10 13341 دلوار

 0/5 13 13140 بنک

 0/5 11 11135 آبدان

 0/0 14 11545 بهارستان

 1/3 11 13011 چغادک

 1/4 13 10141 جم

 1/1 04 15133 بردخون

 1/5 01 14331 اهرم

 1/5 00 14415 نخل تقی

 1/0 05 14433 بندردیلم

 1/1 00 3135 بردستان

 1/1 03 3143 سعد آباد

 1/4 01 1140 ریز

 1/4 04 1430 حسن امام

 1/4 01 1413 بوشکان

 4/1 03 1331 دوراهک

 4/1 54 1111 کلمه

 4/1 51 1113 بادوله

 4/4 50 1413 تنگ ارم

 4/4 55 3104 آباد

 4/1 50 3413 چاه مبارک

 4/1 53 0145 انارستان

 4/3 51 0040 سیراف

 4/0 54 5300 بیدخون

 4/5 51 0041 شنبه

 4/0 53 1310 دالکی

 4/1 04 444 خارک

 ماخذ: مرکز آمار ایران           
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پروانه های احداث ساختمان با کاربری ) مسکونی ( در نقاط شهریمساحت زمین در  مقایسه  -13  

  1044 استان بوشهر : سال 
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 متر مربع 

مقایسه مساحت زمین در احداث پروانه های 

در نقاط شهری ( مسکونی ) ساختمانی   
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،  بوشهر    شهرهای  ، 1044در سال   و کارگاهی توام ، مسکونی   استفاده  با مورد  احداث ساختمانی در پروانه های            

پروانه  43410،  ( درصد  1/10پروانه  )  141510( ، درصد  0/00پروانه  )  113011 با   به ترتیب و عسلویه  کنگان گناوه ،

  قرار دارد .چهارم    وسوم  ،دوم  ،در رتبه اول  درصد (  3/1پروانه ) 44444 ، درصد ( 3/3)

 

 1044استان بوشهر : سال  احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده و ساختمان به تفکیکمساحت زیر بنا در پروانه های -1    

 سهم شهر در استان رتبه مسکونی نقاط شهری

 011 *** 830992 استان

 00/0 1 113011 بوشهر

 10/1 0 141510 بندرگناوه

 3/3 5 43410 بندرکنگان

 1/3 0 44444 عسلویه

 1/4 3 33341 برازجان

 3/4 1 01111 خورموج

 0/3 4 04311 بندردیر

 5/0 1 01531 جم

 0/1 3 05130 عالی شهر

 0/1 14 01103 آب پخش

 0/5 11 13054 وحدتیه

 1/1 10 15301 بهارستان

 1/1 15 15310 چغادک

 1/3 10 10144 بنک

 1/5 13 11014 شبانکاره

 1/5 11 11135 کاکی

 1/5 14 14413 دلوار

 1/0 11 14454 آبدان

 1/1 13 3015 بندردیلم

 1/1 04 1335 بردخون

 1/4 01 1444 بندرریگ

 4/4 00 1143 اهرم

 4/1 05 3511 دوراهک

 4/1 00 3003 نخل تقی

 4/1 03 3401 امام حسن

 4/3 01 0414 ریز

 4/3 04 5143 بردستان

 4/0 01 5101 سعد آباد

 4/0 03 5104 بادوله

 4/5 54 0401 کلمه

 4/5 51 0111 بوشکان

 4/5 50 0514 سیراف

 4/5 55 0504 چاه مبارک

 4/5 50 0015 انارستان

 4/0 53 0403 تنگ ارم

 4/0 51 1343 بیدخون

 4/0 54 1101 آباد

 4/0 51 1015 خارک

 4/1 53 441 شنبه

 4/1 04 034 دالکی

 ماخذ: مرکز آمار ایران               
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 ) مسکونی( در نقاط شهریپروانه های احداث ساختمان با کاربری  مساحت زیر بنا در  مقایسه  -04

 1044استان بوشهر : سال  
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 متر مربع 

مقایسه مساحت زیر بنا در پروانه های 

در نقاط شهری ( مسکونی ) ساختمانی   
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به ترتیب کنگان و عسلویه ،  گناوه ، شهرهای بوشهر ، 1044 در پروانه های احداث ساختمان با کاربری بازرگانی نیز در سال     

در درصد (   55/3پروانه ) 031درصد ( ،   31/3پروانه )  345درصد ( ،  03/14پروانه )  334 ، (رصد د  30/13پروانه )  1403 با

 قرار دارند . چهارم  جایگاه اول تا 

 1044در پروانه های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده و ساختمان به تفکیک استان بوشهر : سال واحد مسکونی   -3

 شهر در استانسهم  رتبه مسکونی نقاط شهری

 011 *** 5260 استان

3/13 1 1403 بوشهر  

 14/3 0 334 بندرگناوه

 3/1 5 345 بندرکنگان

 3/5 0 031 عسلویه

 3/4 3 031 بندردیر

 3/0 1 011 برازجان

 0/1 4 030 خورموج

 5/1 1 130 آب پخش

 0/3 3 135 عالی شهر

 0/3 14 134 وحدتیه

 0/4 11 100 جم

 1/3 10 33 دلوار

 1/1 15 30 بنک

 1/4 10 31 کاکی

 1/4 13 13 بهارستان

 1/1 11 10 چغادک

 1/1 14 10 شبانکاره

 1/0 11 45 آبدان

 1/5 13 14 بندردیلم

 1/4 04 35 بردخون

 4/3 01 03 بندرریگ

 4/3 00 03 اهرم

 4/4 05 51 نخل تقی

 4/4 00 51 دوراهک

 4/1 03 50 امام حسن

 4/1 01 51 سعد آباد

 4/1 04 54 بردستان

 4/0 01 05 بادوله

 4/0 03 05 ریز

 4/0 54 05 کلمه

 4/0 51 13 بوشکان

 4/0 50 13 سیراف

 4/5 55 14 بیدخون

 4/5 50 11 چاه مبارک

 4/5 53 13 تنگ ارم

 4/5 51 10 آباد

 4/0 54 10 انارستان

 4/0 51 14 خارک

 4/1 53 4 شنبه

 4/1 04 0 دالکی

 ماخذ: مرکز آمار ایران               



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

 
 
 

 ( در نقاط شهری مسکونی پروانه های احداث ساختمان با کاربری )   واحد مسکونی درمقایسه  -01

 1044بوشهر : سال استان  

 
 

 

 

0 200 400 600 800 1000 1200

 بوشهر

 بندرگناوه

 بندرکنگان

 عسلویه

 بندردیر

 برازجان

 خورموج

 آب پخش

 عالی شهر

 وحدتیه

 جم

 دلوار

 بنك

 کاکی

 بهارستان

 چغادک

 شبانکاره

 آبدان

 بندردیلم

 بردخون

 بندرریگ

 اهرم

 نخل تقی

 دوراهك

 امام حسن

 سعد آباد

 بردستان

 بادوله

 ریز

 کلمه

 بوشکان

 سیراف

 بیدخون

 چاه مبارک

 تنگ ارم

 آباد

 انارستان

 خارک

 شنبه

 دالکی

 تعداد

 مقایسه واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی 
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 شهری حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ی به کار رفته در ساختمان در نقاطبر  مسکونی  پروانه های احداث ساختمانتعداد  -  14

 1044استان بوشهر : سال 

 کل شرح
اسکلت 

 فلزی
 بتون آرمه

 سایر

 سایر بلوک سیمانی آجر و چوب آجرو آهن جمع

 1 787 02 565 0390 0300 30 2739 استان

 4 133 4 4 133 1 4 114 آب پخش

 4 1 4 1 10 4 4 10 آباد

 4 13 4 4 13 4 1 11 آبدان

 4 0 4 01 01 4 4 01 امام حسن

 4 1 4 4 1 1 4 3 انارستان

 4 4 4 55 55 1 4 53 اهرم

 4 4 4 4 4 05 4 05 بادوله

 4 03 4 113 101 33 4 044 برازجان

 4 4 4 01 01 1 4 04 بردخون

 4 4 4 4 4 03 4 03 بردستان

 4 4 4 4 4 151 4 151 بندردیر

 4 4 4 4 4 00 4 00 بندردیلم

 4 4 4 00 00 1 4 03 بندرریگ

 4 4 1 103 154 100 4 040 بندرکنگان

 4 15 01 30 131 143 4 011 بندرگناوه

 4 35 4 1 30 11 4 13 بنک

 4 00 4 4 00 14 4 11 بهارستان

 4 1 4 14 11 4 4 11 بوشکان

 4 4 4 4 4 030 4 030 بوشهر

 4 0 4 3 3 0 4 11 بیدخون

 4 1 4 4 13 4 4 13 تنگ ارم

 4 4 4 4 4 03 4 03 جم

 4 0 4 4 0 14 4 10 چاه مبارک

 4 4 4 4 4 31 4 31 چغادک

 4 4 4 4 4 1 4 1 خارک

 4 4 4 4 4 115 4 115 خورموج

 4 4 4 0 0 4 4 0 دالکی

 4 3 4 14 13 1 54 34 دلوار

 4 54 4 4 54 4 4 54 دوراهک

 4 14 4 1 11 11 4 00 ریز

 4 51 4 4 51 4 4 51 سعد آباد

 4 11 4 4 11 1 4 10 سیراف

 4 13 4 15 41 4 4 41 شبانکاره

 4 4 4 4 4 4 4 4 شنبه

 4 4 4 4 4 30 4 30 عالی شهر

 4 4 4 4 4 31 4 31 عسلویه

 4 10 4 4 10 1 4 13 کاکی

 4 1 4 1 3 15 4 00 کلمه

 4 4 4 4 4 14 4 14 نخل تقی

 4 144 4 54 154 1 4 105 وحدتیه

 ماخذ: مرکز آمار ایران          
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بوشهر ، به ترتیب شهر ، 1044در سال در پروانه های احداث ساختمان صادر در شهرداری های استان بر حسب بتون آرمه       

درصد ( ،  1/14پروانه ) 100درصد ( ،  0/10پروانه )  115( ،  درصد  0/00پروانه )  030به ترتیب ،  بندر دیر  کنگان  ، خورموج 

 را به خود اختصاص داده اند .  درصد (  0/14پروانه ) 151

 1044سال  شهری استان بوشهر :  بتون آرمه در ساختمان در نقاطاسکلت بر حسب مسکونی پروانه های احداث ساختمان مقایسه تعداد  -11        

 سهم شهر در استان رتبه اسکلت بتون آرمه نقاط شهری

 011 *** 0300 استان

 00/0 1 030 بوشهر

 10/0 0 115 خورموج

 14/1 5 100 بندرکنگان

 14/0 0 151 بندردیر

 1/4 3 143 بندرگناوه

 0/3 1 33 برازجان

 0/0 4 31 چغادک

 0/0 1 31 عسلویه

 0/4 3 30 عالی شهر

 5/0 14 03 جم

 5/5 11 00 بندردیلم

 0/0 10 03 بردستان

 1/1 15 05 بادوله

 1/5 10 14 بهارستان

 1/4 13 15 کلمه

 4/1 11 11 بنک

 4/1 14 11 ریز

 4/1 11 14 چاه مبارک

 4/1 13 14 نخل تقی

 4/1 04 1 دلوار

 4/3 01 1 اهرم

 4/3 00 1 خارک

 4/3 05 1 وحدتیه

 4/0 00 0 بیدخون

 4/1 03 1 آب پخش

 4/1 01 1 انارستان

 4/1 04 1 بردخون

 4/1 01 1 بندرریگ

 4/1 03 1 سیراف

 4/1 54 1 کاکی

 4/4 51 4 آباد

 4/4 50 4 آبدان

 4/4 55 4 امام حسن

 4/4 50 4 بوشکان

 4/4 53 4 تنگ ارم

 4/4 51 4 دالکی

 4/4 54 4 دوراهک

 4/4 51 4 سعد آباد

 4/4 53 4 شبانکاره

 4/4 04 4 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران              
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 آرمه در ساختمان در نقاط شهریاسکلت بتون مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان بر حسب  -00

 1044استان : سال  
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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 
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در نقاط شهری استان بوشهر بعد از  مصالح عمده ی بتون آرمه ، بلوک سیمانی ، آجر و آهن و اسکلت فلزی  بیش ترین        

تقاضا را دارد  و در نهایت  بلوک سیمانی در ساختمان ها کاربرد داشته است . از نظر استفاده از مصالح بلوک سیمانی  به عنوان 

جایگاه اول تا  وآبدان ،  کاکی وحدتیه آب پخش ،   شهرهای ،  1044ی ساختمان در سال عمده ترین مصالح سایر در پروانه ها

 اند .  را به خود اختصاص داده چهارم 

 1044سال  نقاط شهری استان بوشهر :در ساختمان در  بلوک سیمانی بر حسب مصالح عمده  مسکونی  ساختمانمقایسه تعداد پروانه های احداث  -10

 سهم شهر در استان رتبه مصالح بلوک سیمانی  نقاط شهری

 011 *** 787 استان

 04/0 1 133 آب پخش

 10/4 0 144 وحدتیه

 14/4 5 10 کاکی

 1/5 0 13 آبدان

 1/5 3 13 شبانکاره

 1/4 1 15 بندرگناوه

 1/4 4 35 بنک

 3/1 1 00 بهارستان

 5/3 3 51 سعد آباد

 5/1 14 54 دوراهک

 5/4 11 03 برازجان

 1/0 10 11 سیراف

 1/5 15 14 ریز

 1/1 10 3 دلوار

 1/4 13 1 آباد

 1/4 11 1 تنگ ارم

 1/4 14 1 کلمه

 4/3 11 0 بیدخون

 4/5 13 0 امام حسن

 4/5 04 0 چاه مبارک

 4/1 01 1 انارستان

 4/1 00 1 بوشکان

 4/4 05 4 اهرم

 4/4 00 4 بادوله

 4/4 03 4 بردخون

 4/4 01 4 بردستان

 4/4 04 4 بندردیر

 4/4 01 4 بندردیلم

 4/4 03 4 بندرریگ

 4/4 54 4 بندرکنگان

 4/4 51 4 بوشهر

 4/4 50 4 جم

 4/4 55 4 چغادک

 4/4 50 4 خارک

 4/4 53 4 خورموج

 4/4 51 4 دالکی

 4/4 54 4 شنبه

 4/4 51 4 عالی شهر

 4/4 53 4 عسلویه

 4/4 04 4 نخل تقی

 ماخذ: مرکز آمار ایران          
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 صادر شده استان بوشهر نسبت به سایر استان های کشورمقایسه وضعیت پروانه های ساختمانی 

  اصفهان با مشاهده تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها در استان های  کشور مشاهده می شود که استان 

خراسان   درصد ( ،  4/1تعداد ) 10453فارس درصد (،  1/14تعداد )  10400اصفهان ترتیب به تهران   و،  خراسان رضوی فارس 

قرار دارند . در حالیکه  چهارم تا اول پروانه در جایگاه درصد (  1/1تعداد )   11015تهران  ودرصد (  0/1تعداد )  11141رضوی 

از نظر تعداد پروانه ساختمانی قرار گرفته است و  10رتبه  درصد ( در 3/0سهمی معادل  ) ، تعداد پروانه   5004 استان بوشهر

 پروانه پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است . درصد (  1/4تعداد ) 1441ایالم با استان 

 1044های کشور : سال  صادر شده در شهرداری های استانمقایسه تعداد پروانه های ساختمانی  -15              

 سهم استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری (استان ) 

 011 *** 025811 کل کشور

 14/1 1 10400 اصفهان

 1/4 0 10453 فارس

 1/0 5 11141 خراسان رضوئ

 1/1 0 11015 تهران

 1/1 3 3111 کرمان

 1/0 1 1313 خوزستان

 0/1 4 3113 آذربایجان شرقی

 5/3 1 3014 گیالن

 5/4 3 3110 آذربایجان غربی

 5/5 14 0313 مازندران

 0/3 11 5301 کردستان

 0/3 10 5004 بوشهر

 0/5 15 5113 گلستان

 0/0 10 5441 خراسان جنوبی

 0/4 13 0431 یزد

 0/4 11 0454 هرمزگان

 1/3 14 0110 اردبیل

 1/3 11 0110 البرز

 1/3 13 0134 سیستان وبلوچستان

 1/1 04 0331 کرمانشاه

 1/1 01 0041 مرکزئ

 1/4 00 0510 لرستان

 1/1 05 0114 زنجان

 1/3 00 0144 قزوین

 1/3 03 0411 همدان

 1/3 01 0430 قم

 1/0 04 1145 خراسان شمالی

 1/5 01 1451 کهگیلویه وبویراحمد

 1/0 03 1404 چهارمحال وبختیارئ

 1/1 54 1311 سمنان

 4/1 51 1441 ایالم

 ماخذ: مرکز آمار ایران             
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 1044صادر شده در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی  -32
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به ترتیب خراسان رضوی فارس و تهران ، اصفهان ،  ، استان  1044از نظر تعداد پروانه های احداث ساختمان در سال           

و  درصد (  31/1پروانه ) 14113فارس  ،درصد (  14/1پروانه )  14331تهران   درصد (،  11/11 پروانه ) 10011 اصفهان 

 قرار دارند .  چهارم در رتبه اول تا درصد (  13/4پروانه )  14453 خراسان رضوی 

 1044شده در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمانی صادر  -10               

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

 011 *** 017720 کل کشور

0/11 1 10011 اصفهان  

 1/1 0 14331 تهران

 1/3 5 14113 فارس

 4/3 0 14453 خراسان رضوئ

 1/5 3 1401 کرمان

 3/3 1 4410 خوزستان

 0/0 4 3014 آذربایجان شرقی

 0/1 1 3031 گیالن

 5/1 3 0141 غربیآذربایجان 

 5/0 14 0514 مازندران

 0/3 11 5004 کردستان

 0/3 10 5110 بوشهر

 0/0 15 0100 خراسان جنوبی

 0/0 10 0434 یزد

 0/4 13 0313 سیستان وبلوچستان

 0/4 11 0304 گلستان

 0/4 14 0350 هرمزگان

 0/4 11 0033 البرز

 1/3 13 0031 اردبیل

 1/3 04 0000 مرکزئ

 1/1 01 0504 کرمانشاه

 1/4 00 0110 لرستان

 1/1 05 0440 قزوین

 1/1 00 0401 همدان

 1/1 03 0450 قم

 1/1 01 1330 زنجان

 1/0 04 1453 خراسان شمالی

 1/5 01 1151 چهارمحال وبختیارئ

 1/0 03 1045 کهگیلویه وبویراحمد

 1/1 54 1050 سمنان

 4/4 51 331 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران                
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 1044احداث ساختمانی صادر شده در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه تعداد پروانه های  -00
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و فارس خوزستان ، خراسان رضوی ، ازنظر تعداد پروانه های افزایش بنای صادر شده در شهرداری های کشور استان های     

  پروانه 1415و   درصد ( 3/14پروانه )  1144درصد ( ،  4/10)  پروانه  1345 درصد ( ،5/13)   پروانه 1101 به ترتیب با  کرمان

 نسبت به استان های دیگر قرار دارد . چهارم در جایگاه اول تا درصد (  3/3)

 

 1044تان های کشور : سال اس هایبنای صادر شده در شهرداری مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی افزایش  -13             

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

 011 *** 01720 کل کشور

 13/5 1 1101 خراسان رضوئ

 10/4 0 1345 خوزستان

 14/3 5 1144 فارس

 3/3 0 1415 کرمان

 3/0 3 343 گلستان

 3/0 1 341 آذربایجان غربی

 0/4 4 050 اصفهان

 0/1 1 033 کردستان

 0/4 3 014 تهران

 0/1 14 015 بوشهر

 0/3 11 015 کهگیلویه وبویراحمد

 0/4 10 011 کرمانشاه

 1/3 15 043 آذربایجان شرقی

 1/3 10 041 اردبیل

 1/3 13 040 مازندران

 1/1 11 131 هرمزگان

 1/1 14 111 زنجان

 1/4 11 110 خراسان جنوبی

 1/3 13 115 البرز

 1/0 04 130 لرستان

 1/5 01 151 خراسان شمالی

 1/0 00 103 سمنان

 1/1 05 113 گیالن

 1/1 00 115 ایالم

 4/1 03 13 چهارمحال وبختیارئ

 4/1 01 13 سیستان وبلوچستان

 4/3 04 30 مرکزئ

 4/0 01 01 یزد

 4/0 03 51 همدان

 4/5 54 01 قزوین

 4/0 51 04 قم

 مرکز آمار ایرانماخذ :             
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 1044ساختمانی افزایش بنای صادر شده در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه تعداد پروانه های  -03
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با اصفهان ، مشاهده می شود که استان  1044سال با بررسی مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های ساختمانی در       

به ترتیب با و فارس البرز ، تهران درصد در باالترین جایگاه و استان  03/10متر مربع و با سهمی معادل 4110130مساحت  

رتبه دوم تا چهارم را به درصد   45/4درصد و  04/3درصد ، 44/3متر مربع و سهمی معادل  5431531و   0331154،  3014031

درصد ( در پایین ترین رتبه از نظر مساحت زیر بنا در پروانه های  00/4متر مربع )   003415با ایالم  خود اختصاص داده اند و

 ساختمانی صادر شده قرار دارد . 

 1044ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال  احداث  هایتعیین شده در پروانه زمین مقایسه  مساحت  -11         

 سهم استان رتبه مساحت زمین استان ) نقاط شهری (

 011 *** 82201805 کل کشور

 10/3 1 4110130 اصفهان

 3/1 0 3014031 البرز

 3/5 5 0331154 تهران

 4/4 0 5431531 فارس

 1/0 3 5534111 کردستان

 1/4 1 5001044 خراسان رضوئ

 0/3 4 0040513 کرمان

 5/3 1 1340113 خوزستان

 5/0 3 1153311 مازندران

 5/1 14 1111414 گیالن

 0/3 11 1311113 آذربایجان شرقی

 0/1 10 1300313 هرمزگان

 0/1 15 1510030 سیستان وبلوچستان

 0/0 10 1111544 آذربایجان غربی

 0/1 13 1131435 خراسان جنوبی

 0/4 11 1430000 یزد

 1/3 14 331445 بوشهر

 1/1 11 313510 مرکزئ

 1/3 13 430341 لرستان

 1/3 04 411134 گلستان

 1/0 01 413013 قم

 1/5 00 134353 اردبیل

 1/0 05 133310 کرمانشاه

 1/0 00 131511 قزوین

 1/0 03 101434 خراسان شمالی

 1/4 01 303045 سمنان

 1/4 04 353050 زنجان

 4/3 01 031301 چهارمحال وبختیارئ

 4/3 03 013441 کهگیلویه وبویراحمد

 4/3 54 013401 همدان

 4/0 51 003415 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران           
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 1044شده در پروانه های ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال تعیین  زمینمقایسه  مساحت  -01
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به  خراسان رضوی و فارس ، اصفهان ،  واحد بوده که استان تهران  533101، تعداد واحد مسکونی کل کشور  1044در سال      

واحد درصد ،   11/4و 41/3،  44/14،  40/14به ترتیب  بوده که سهم ان معادل   01043،  53114،  00043، 14041  ترتیب 

درصد ( در پایین ترین رتبه از نظر استان  30/4واحد و سهمی معادل )  0401با  ایالم  ستان ادارند و  قرارچهارم در رتبه اول تا 

 . های دیگر قرار گرفته است 

 1044در پروانه های ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال مقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده  -14        

 سهم استان رتبه واحد مسکونی استان ) نقاط شهری (

 011 *** 228000 کل کشور
 14/4 1 14041 تهران

 14/4 0 00043 اصفهان

 3/1 5 53114 خراسان رضوئ

 4/0 0 01043 فارس

 3/0 3 04314 آذربایجان شرقی

 0/4 1 13410 خوزستان

 5/3 4 13014 البرز

 5/1 1 13434 گیالن

 5/1 3 13411 مازندران

 0/3 14 11003 کرمان

 0/4 11 14135 آذربایجان غربی

 0/1 10 14001 هرمزگان

 0/0 15 1303 گلستان

 0/1 10 1011 کردستان

 0/4 13 4353 سیستان وبلوچستان

 1/3 11 4541 مرکزئ

 1/1 14 1331 همدان

 1/1 11 1330 اردبیل

 1/1 13 1541 قزوین

 1/1 04 1031 کرمانشاه

 1/1 01 1131 قم

 1/3 00 3110 بوشهر

 1/0 05 3113 یزد

 1/0 00 3013 زنجان

 1/0 03 0154 لرستان

 1/0 01 0103 خراسان جنوبی

 1/1 04 0053 سمنان

 1/4 01 5141 وبختیارئ چهارمحال

 4/3 03 5401 خراسان شمالی

 4/3 54 0111 کهگیلویه وبویراحمد

 4/3 51 0401 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران             
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 در پروانه های ساختمانی در شهرداری های استان های مقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده  -04

 1044کشور : سال 
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به اصفهان و فارس خراسان رضوی ،، استان تهران،  1044احداث ساختمان در سال  زیر بنا مقایسه مساحت از نظر           

 4143155اصفهان  درصد ( ،  33/14پروانه )  1511104خراسان رضوی درصد (،    51/14پروانه )  15011513تهران ترتیب 

 قرار دارند .  چهارم درصد (  در رتبه اول تا  31/4پروانه )  3455454فارس  درصد ( و  05/14)

 

 1044های ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال در پروانه  زیر بنامقایسه  مساحت  -11                 

 سهم استان رتبه زیر بنامساحت  استان

 011 *** 75210151 کل کشور

 14/0 1 15011513 تهران

 11/4 0 1511104 خراسان رضوئ

 14/0 5 4143155 اصفهان

 4/3 0 3455454 فارس

 3/0 3 5344114 البرز

 3/1 1 5145314 آذربایجان شرقی

 5/1 4 0111530 مازندران

 5/0 1 0334101 خوزستان

 5/5 3 0350454 گیالن

 5/4 14 0014111 هرمزگان

 0/3 11 1354331 آذربایجان غربی

 0/5 10 1431111 کرمان

 0/4 15 1033300 کردستان

 0/4 10 1030110 گلستان

 1/4 13 1544030 اردبیل

 1/4 11 1041334 سیستان وبلوچستان

 1/1 14 1030513 قم

 1/1 11 1001404 یزد

 1/1 13 1044100 همدان

 1/3 04 1150015 مرکزئ

 1/3 01 1144313 کرمانشاه

 1/0 00 1145003 سمنان

 1/0 05 1411401 قزوین

 1/5 00 1405131 بوشهر

 1/5 03 331440 زنجان

 1/4 01 410101 لرستان

 1/4 04 441310 خراسان جنوبی

 4/3 01 444311 خراسان شمالی

 4/3 03 140401 چهارمحال وبختیارئ

 4/3 54 511551 کهگیلویه وبویراحمد

 4/3 51 511043 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران                 
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 1044ساختمانی در شهرداری های استان های کشور : سال در پروانه های  زیر بنامقایسه  مساحت  -01
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، استفاده 1044با مروری بر توزیع پروانه های احداث ساختمان از نظر اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان در سال     

  111،  144،  033،  414 به ترتیب با تعدادخراسان جنوبی و خوزستان بوشهر  ، هرمزگان ،   در استان های  بلوک سیمانی از 

بوده است و استان بوشهر از نظر درصد بیش ترین  1/3درصد و  3/3درصد و   4/01درصد ،   4/03و سهمی معادل پروانه 

 قرار دارد .  اول در ساختمان در جایگاه  بلوک سیمانی استفاده 

 در ساختمانبه کار رفته  بلوک سیمانی با مصالح مسکونی ایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان مق -13

 1044شهرداری های استان های کشور : سال در 

 سهم استان رتبه بلوک سیمانی استان

 011 *** 0711 کل کشور

 03/4 1 414 بوشهر

 01/4 0 033 هرمزگان

 3/3 5 144 خوزستان

 3/1 0 111 خراسان جنوبی

 5/3 3 14 کهگیلویه وبویراحمد

 1/3 1 03 سیستان وبلوچستان

 4/3 4 1 آذربایجان شرقی

 4/0 1 4 اصفهان

 4/5 3 3 یزد

 4/0 14 0 آذربایجان غربی

 4/0 11 0 اردبیل

 4/0 10 0 گیالن

 4/0 15 0 مازندران

 4/1 10 0 ایالم

 4/1 13 0 فارس

 4/1 11 0 مرکزئ

 4/1 14 1 وبختیارئچهارمحال 

 4/1 11 1 خراسان رضوئ

 4/1 13 1 قم

 4/1 04 1 کردستان

 4/1 01 1 کرمان

 41 00 1 همدان

 4/4 05 4 البرز

 4/4 00 4 تهران

 4/4 03 4 خراسان شمالی

 4/4 01 4 زنجان

 4/4 04 4 سمنان

 4/4 01 4 قزوین

 4/4 03 4 کرمانشاه

 4/4 54 4 گلستان

 4/4 51 4 لرستان

 ماخذ : مرکز آمار ایران            
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به   گیالن و آذربایجان شرقی تهران ، اصفهان ، بیش ترین توزیع در استفاده از اسکلت بتون آرمه ، استان های  راز نظ     

پروانه )  0450و  درصد ( 0/1پروانه ) 0335و  درصد (  5/11پروانه )  1005درصد ( ،   4/13 پروانه  )  11014ترتیب با 

درصد ( در جایگاه  1/1پروانه )  1510قرار دارند . این در حالی است که استان بوشهر با   چهارم در جایگاه اول تا  درصد ( 3/3

 درصد  ( در مرتبه پایین تر از استان ها بوده است .  0پروانه )  511 ایالم بااستان و   نوزدهم

 کار رفته در بتون آرمه  به  اسکلت با مصالح صادر شده  مسکونی  ساختمانمقایسه  تعداد پروانه ی احداث  -04

 1044ساختمان در شهرداری های استان های کشور : سال 

 سهم استان رتبه بتون ارمه  استان 

 011 *** 71571 کل کشور

 13/4 1 11014 اصفهان

 11/5 0 1005 تهران

 1/0 5 0335 گیالن

 3/3 0 0450 آذربایجان شرقی

 3/3 3 5345 کرمان

 3/1 1 5450 مازندران

 0/4 4 5043 فارس

 0/5 1 5140 آذربایجان غربی

 5/3 3 0303 خوزستان

 0/3 14 0101 کردستان

 0/1 11 0431 گلستان

 0/4 10 1330 البرز

 0/3 15 1114 سیستان وبلوچستان

 0/0 10 1154 مرکزئ

 0/0 13 1100 اردبیل

 0/0 11 1143 قزوین

 0/0 14 1330 هرمزگان

 1/3 11 1541 همدان

 1/1 13 1510 بوشهر

 1/1 04 1031 زنجان

 1/4 01 1034 خراسان شمالی

 1/4 00 1055 قم

 1/1 05 1135 چهارمحال وبختیارئ

 1/1 00 1104 سمنان

 1/1 03 1100 کرمانشاه

 1/5 01 314 خراسان رضوئ

 1/1 04 154 یزد

 4/4 01 303 لرستان

 4/1 03 040 کهگیلویه وبویراحمد

 4/3 54 534 خراسان جنوبی

 4/0 51 511 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران            
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 کار رفته اسکلت بتون آرمه  به با مصالح مقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان مسکونی  صادر شده  - 03

 1044در ساختمان در شهرداری های استان های کشور : سال 
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بیش ترین کاربری پروانه های  ، 1044از نظر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده بر حسب مورد استفاده در سال     

،  تهران ،  فارس و اصفهان مربوط به کاربری مسکونی می باشد و از این حیث استان های  هایساختمانی صادر شده در استان

و درصد (  4/1پروانه )  3530و درصد (  3/1پروانه )   3031درصد ( ،  11پروانه )  11401 به ترتیب با تعداد  خراسان رضوی 

  .قرار دارد یازدهمرتبه درصد (  1/0پروانه )   0453 با استان بوشهر بوده و  چهارم در رتبه اول تا درصد(  1/4پروانه )  1540

 

 مسکونی دربا کاربری ساختمان مقایسه  تعداد پروانه ی احداث  -01

 1044شهرداری های استان های کشور : سال  

 سهم استان رتبه مسکونی  استان 

 011 *** 017125 کل کشور

 11/4 1 11401 اصفهان

 1/3 0 3031 تهران

 1/4 5 3530 فارس

 4/1 0 1540 خراسان رضوئ

 1/4 3 4101 کرمان

 3/3 1 3345 خوزستان

 0/5 4 0110 گیالن

 0/1 1 0511 آذربایجان شرقی

 5/3 3 5411 مازندران

 5/0 14 5330 آذربایجان غربی

 0/1 11 0453 بوشهر

 0/3 10 0143 کردستان

 0/0 15 0510 سیستان وبلوچستان

 0/1 10 0013 یزد

 0/1 13 0013 خراسان جنوبی

 0/4 11 0130 هرمزگان

 1/3 14 0410 البرز

 1/3 11 0434 گلستان

 1/3 13 0440 کرمانشاه

 1/1 04 1304 مرکزئ

 1/4 01 1140 اردبیل

 1/4 00 1433 لرستان

 1/1 05 1430 قزوین

 1/1 00 1131 همدان

 1/3 03 1155 زنجان

 1/0 01 1014 قم

 1/5 04 1041 چهارمحال وبختیارئ

 1/0 01 1511 خراسان شمالی

 1/1 03 1001 کهگیلویه وبویراحمد

 1/1 54 1131 سمنان

 4/4 51 144 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران          
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 با کاربری مسکونی مقایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان  -54

 1044در شهرداری های استان های کشور : سال 
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به ترتیب با  اصفهان ،  تهران و فارس با کاربری مسکونی استان های  مساحت زمین  در بررسی پروانه های ساختمانی     

سوم می   در جایگاه اول تا درصد (  1)  پروانه   5403114درصد ( ،  5/3)  پروانه  5300105 درصد ( ، 3/11پروانه )  1535430

 قرار دارد .  پانزدهم  درصد ( در رتبه   0/0 پروانه ) 150335باشد . در حالیکه استان بوشهر با 

 شهرداری های دربا کاربری مسکونی  ساختمانمساحت زمین در پروانه ی احداث مقایسه   -00

 1044استان های کشور : سال  

 استان
   مسکونی

 سهم استان رتبه

 011 *** 27225201 کل کشور

 11/3 1 1535430 اصفهان

 3/5 0 5300105 تهران

 1/4 5 5403114 فارس

 1/5 0 0540433 کردستان

 1/4 3 0011010 خراسان رضوئ

 3/1 1 0040140 کرمان

 0/4 4 1315444 مازندران

 5/3 1 1034001 خوزستان

 5/1 3 1034150 گیالن

 5/0 14 1011550 البرز

 5/5 11 1031110 سیستان وبلوچستان

 0/3 10 1110505 آذربایجان شرقی

 0/1 15 345144 هرمزگان

 0/5 10 144430 آذربایجان غربی

 0/0 13 150335 بوشهر

 0/0 11 104154 یزد

 1/3 14 405404 جنوبیخراسان 

 1/3 11 341031 مرکزئ

 1/3 13 331305 گلستان

 1/5 04 030143 اردبیل

 1/0 01 010401 لرستان

 1/0 00 011041 سمنان

 1/0 05 054313 قم

 1/1 00 001040 کرمانشاه

 1/1 03 041141 زنجان

 1/4 01 534035 چهارمحال وبختیارئ

 1/4 04 510541 همدان

 1/4 01 544400 قزوین

 4/1 03 500403 کهگیلویه وبویراحمد

 4/1 54 543441 خراسان شمالی

 4/3 51 110504 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران         
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 در با کاربری مسکونی مقایسه  مساحت زمین در پروانه ی احداث ساختمان  -51

 1044شهرداری های استان های کشور : سال 
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به ترتیب تهران ،   خراسان رضوی ،  اصفهان  استان های  مساحت زیر بنا در پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی از نظر      

در رتبه اول تا درصد (  31/14پروانه )   1001004درصد ( و  10/14پروانه )   1044515، درصد (  13/11پروانه )  3313315

را در بین استان های کشور به خود دوم بیست و درصد ( جایگاه  01/1پروانه )   150330 سوم قرار گرفته اند و استان بوشهر

 اختصاص داده است . 

 در شهرداری های با کاربری مسکونی مقایسه  مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث ساختمان  -05

 1044استان های کشور : سال 

 سهم استان رتبه   مسکونی استان 

 011 *** 82100521 کل کشور

 11/3 1 3313315 تهران

 14/1 0 1044515 خراسان رضوئ

 14/1 5 1001004 اصفهان

 4/0 0 0531000 فارس

 3/4 3 5540304 البرز

 3/1 1 5404131 آذربایجان شرقی

 0/4 4 0545405 مازندران

 5/1 1 0111141 گیالن

 5/0 3 1343533 خوزستان

 0/1 14 1350343 هرمزگان

 0/1 11 1303351 کرمان

 0/5 10 1541011 آذربایجان غربی

 0/4 15 1041533 کردستان

 1/1 10 1413011 گلستان

 1/1 13 1411440 سیستان وبلوچستان

 1/4 11 1404544 همدان

 1/4 14 1404104 یزد

 1/1 11 303340 کرمانشاه

 1/3 13 111044 اردبیل

 1/3 04 143010 مرکزئ

 1/0 01 101505 قزوین

 1/0 00 150330 بوشهر

 1/0 05 141401 زنجان

 1/0 00 401533 قم

 1/1 03 101013 خراسان جنوبی

 1/1 01 100504 سمنان

 1/4 04 140403 لرستان

 1/4 01 144334 چهارمحال وبختیارئ

 4/1 03 014150 خراسان شمالی

 4/3 54 544113 کهگیلویه وبویراحمد

 4/3 51 044011 ایالم

   ماخذ : مرکز آمار ایران            

   

 

 



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

 
 
 

 در شهرداری هایبا کاربری مسکونی مقایسه  مساحت زیر بنا در پروانه ی احداث ساختمان  -50

 1044استان های کشور : سال  
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 63                                                                    بررسی پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان و کشور       

 
 
 

از نظر واحد مسکونی  در پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی  استان های تهران ،   اصفهان  ،  خراسان رضوی  به ترتیب      

درصد ( در رتبه اول تا سوم قرار گرفته  1/1پروانه )   54013درصد ( و  5/11پروانه )   53453درصد ( ،  4/11پروانه )  34103

 را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است .  دومدرصد ( جایگاه بیست و  3/1روانه ) پ  3011اند و استان بوشهر 

 

 در شهرداری های با کاربری مسکونی ی احداث ساختمان مقایسه  واحد مسکونی تعیین شده  در پروانه  -00

 1044استان های کشور : سال 

 سهم استان رتبه   مسکونی استان 

 011 *** 208712 کل کشور
 11/4 1 34103 تهران

 11/5 0 53453 اصفهان

 1/1 5 54013 خراسان رضوئ

 1/1 0 05114 فارس

 3/0 3 11031 آذربایجان شرقی

 5/3 1 15311 خوزستان

 5/3 4 15010 البرز

 5/3 1 15511 گیالن

 5/1 3 15441 مازندران

 5/1 14 14111 کرمان

 0/1 11 3440 هرمزگان

 0/0 10 1044 غربیآذربایجان 

 0/1 15 4151 کردستان

 0/4 10 4414 سیستان وبلوچستان

 1/3 13 1351 گلستان

 1/3 11 1011 همدان

 1/1 14 1510 مرکزئ

 1/4 11 3430 قزوین

 1/1 13 3114 کرمانشاه

 1/1 04 3110 اردبیل

 1/1 01 3310 یزد

 1/3 00 3011 بوشهر

 1/3 05 3141 زنجان

 1/5 00 0343 قم

 1/5 03 0035 خراسان جنوبی

 1/5 01 0515 لرستان

 1/0 04 0055 سمنان

 1/4 01 5145 چهارمحال وبختیارئ

 4/3 03 5401 خراسان شمالی

 4/1 54 1313 کهگیلویه وبویراحمد

 4/3 51 1113 ایالم

 ماخذ : مرکز آمار ایران             
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 با کاربری مسکونی مقایسه  واحد مسکونی تعیین شده  در پروانه ی احداث ساختمان  -55

 1044در شهرداری های استان های کشور : سال 
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