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باشـد. مـديريت يـك     مهمترين عامل در رشد، حيات و بالندگي يك سـازمان، مـديريت آن سـازمان مـي    

كند و آنچه اين رونـد را توصـيف    سازمان روند حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب را هدايت مي

  چيزي جز اطالعات و آمار نيست.   ،كند مي

قطعاً يكي از مهمترين منابع مديريت، اطالعات و آمـار اسـت، بـه عبـارت ديگـر آمـار آينـه تمـام نمـاي          

نياز هـر نـوع    توان گفت آمار پيش هاي آينده خواهد بود، لذا مي انداز فعاليت هاي انجام شده و چشم فعاليت

  ي است.گذار ريزي و سياست تصميم، برنامه

آوري اطالعـات دانشـگاه تنظـيم شـده، حركـت اصـولي و        نشريه حاضر كه توسـط مـديريت آمـار و فـن    

باشد. جداول ايـن نوشـتار    هاي مختلف مي هاي دانشگاه در حوزه ارزشمندي در راستاي تحقق ارائه فعاليت

  گذارد. روي مديران ذينفع مي ها و رهنمودهاي با اهميتي در پيش پيام

يسته است از زحمات همكاران عزيز در اداره آمار و كليه رابطين آماري در سطوح مختلف كـه  در پايان شا

اند كمال تشكر و امتنان را داشته باشيم. اميد است اين همكاري هـر   در تهيه اين مجموعه مشاركت داشته

ي اين دانشـگاه  هاي آماري بعد تر شده و موجبات اعتالي كمي و ارتقاء كيفي نشريه روز بيشتر و صميمانه

  را فراهم آورد.
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سال قبل از ميالد  4000هايي كه حدود  توان سرشماري منشأ ظهور آمار به صورت توصيف اطالعات را مي

امپراطوري روم و ايران درباره اطالعات مربوط به زاد و ولد و ها و بعداً توسط  ها و مصري مسيح توسط بابلي

  گرفته، به حساب آورد. هاي افراد جامعه زير سلطه خود انجام مي دارايي

ها ابداع گرديد. در قرن چهاردهم براي  آوري، تنظيم و تلخيص داده هايي براي جمع در آن زمان بود كه روش

  رباره تولد و وفات، تصادفات و حوادث رايج گرديد.آوري اطالعات د محاسبه نرخ بيمه، جمع

اولين كساني بودند كه مطالعه احتمال را به طور علمي شروع كردند. در  فرماو  پاسكالدر اواسط قرن هفدهم، 

با مطالعه تعداد  گرونتها به طور همزمان مطالعات آماري به صورت توصيفي انجام گرفت. مثالً  همين سال

هاي اول زندگي تعداد بيشتري از  د كه تعداد پسرها از دخترها كمي بيشتر است، اما سالمتولدين كشف نمو

  كنند. پسرها فوت مي

در مورد  مندلتوان به مطالعات  استفاده از احتمال در آمار، در اواخر قرن هفدهم شروع شد، كه در اين باره مي

هاي مختلف  و به ويژه فيشر در ابداع روش در به كارگيري همبستگي و ارتباط صفات گالتونقانون وراثت، 

  استنباط آماري اشاره نمود.

آوري، تجزيه و تحليل اطالعات ارائه گرديده كه  هاي متعددي براي جمع از شروع قرن بيستم همه ساله روش

  همچنان ادامه دارد.

  

    

    تاريخچه علم آمار
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رسد و تا اواسط  ايراني دارد و قدمت آن به زمان هخامنشيان ميواژه آمار ريشه در تاريخ زبان و فرهنگ كهن 

  رفته است. به معني سرشماري به كار مي شاهاماريا آمار به معني شمار و واژه  هاماردوره اشكانيان واژه 

آوري آمار، تشكيالت منظمي  ، به منظور جمعداريوششناس، در زمان  ها و آثار مورخان شرق به گواه سنگ نوشته

يافته و بودجه  آوري شده، دفاتر مالياتي و نظامي تدوين مي وجود داشته است و با استفاده از اطالعات جمع

  شده است. مملكتي بر اساس آن تنظيم مي

نيز آمارگيري در مقياس وسيع و در تمام پهنه ممالك تابعه حكومت مركزي ايران انجام  كوروشدر زمان 

هاي محلي و اطالع دقيق بر كثرت و يا  ره واليات بايستي مبتني بر شناساييشده و اخذ هرگونه تصميم دربا مي

  هاي مالي آن واليات باشد. قلت جمعيت و قدرت توانايي

ساسانيان توجه بيشتري به آمار داشتند و امور مالي، كشاورزي و صنعتي و بازرگاني خود را بر اساس آمارها و 

خسرو اي كه در زمان  رساندند. به گونه كردند، به انجام مي ميآوري  اطالعاتي كه مأموران سرشماري جمع
شد و  براي اخذماليات سرانه، ضمن انجام سرشماري نفوس، سن افراد و ميزان ثروت آنها تعيين مي انوشيروان

گرديد و بر اساس آن براي افرادي كه سن آنها  حتي ميزان محصول درختاني مثل نخل، زيتون و تاك تعيين مي

  گرديد. سال بود، مطابق ثروت و مكنتي كه داشتند، ماليات تعيين و آگهي مي 50تا  20بين 
  

  

    

    تاريخچه علم آمار در ايران
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  مربع در جنوب ايران و حاشـيه خلـيج فـارس و در موقعيـت جغرافيـايي      كيلومتر 23167استان بوشهر با وسعت 

دقيقه طول  58درجه و  52دقيقه تا  6 درجه و 50دقيقه عرض شمالي و  16درجه و  30 دقيقه تا14درجه و  27

از مشـرق بـه اسـتان     ،شرقي قرار دارد. اين استان از شمال به  استان خوزستان و استان كهكيلويـه و بويراحمـد  

كيلومتر بـه خلـيج فـارس     625از جنوب شرقي به استان هرمزگان و از جنوب و مغرب با طولي در حدود  ،فارس

  (بيابان كناري) كه در نـواحي سـاحلي گـرم و نمنـاك و      شهر بطور كلي گرمو هواي استان بو آب .محدود است

  هاي داخلي گرم و خشك است. در قسمت

باشد. ميزان بارندگي در استان بوشهر كم و متغير است و ممكن اسـت مقـدار    درجه مي 24متوسط دماي ساليانه 

هـاي بوشـهر رودمنـد،     د. از جملـه رودخانـه  ميليمتر) باشـ  217آن خيلي بيشتر يا كمتر از متوسط بارش ساليانه (

  دالكي، شور، حله و اهرم است.

  جـم،   گنـاوه، ديلـم و   تنگسـتان،  ،كنگـان، دشتسـتان   ديـر،  دشتي، هاي بوشهر، شهرستان به نام 9استان بوشهر 

نفـر   886267آن بـه   جمعيـت  )1385(سـال  دهستان است و طبق آخرين سرشـماري   43شهر و 29 بخش، 22

  رسد. مي

    معرفي استان بوشهر
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 اخالق و عادات:

و  ريا ينواز، ب حال مهمان ينمهربان و خونگرم، زودجوش، حساس، زودرنج و در ع يبوشهر مردم مردم

 ين. ايكديگرندو غمخوار  يكشر يو در مواقع غم و شاد يجد ينيد يضو در انجام فرا ينصادق، متد

 يو اسالم يرانيو نشأت گرفته از تمدن پرشكوه ا يفرهنگ غن يكو طبع بلند الهام گرفته از  ياتخصوص

 بوده است. يرانيو تمدن ا يخپرفروغ تار يها از دروازه يكياست، چرا كه بندر بوشهر همواره 

  

 غذاهاي محلي:

ماهي در غذاي بيشتر مردم اين استان خاصه سواحل  و جزاير آن سهم مهمي دارد، مثالً در قليه، ماهي 

هاي  ماهي شكم گرفته، چلو ماهي، ميگو سرخ كرده، چلو ميگو و غيره. اما مردم قسمتسرخ كرده، 

 نمايد. داخلي بيشتر از غذاهاي دال عدس، للك و رنگينك استفاده مي

  

 ها: انواع ماهي

شوند عبارتند از: ماهي حلوا سفيد،  هاي خوراكي كه در سواحل و جزاير استان بوشهر صيد مي ماهي

بيتي، خارو، گواف، ميد، صبور،  سنگسر، هامور، شيرماهي قباد، سرخو، شعري، شئوم، سه شوريده، راشگو،

 ها نوع ديگر. انگز و ده

  

 ها: انواع سوغاتي

هاي صدفي.  خرما، مسقطي، ارده، حلوا راشي، حلواي سنگك، خارك پخته، انواع ماهي، ميگو و عروسك

 انواع وسايل حصيربافي مانند: كاله، بادبزن و ...

  

 صنايع دستي:

از گذشته  ييروستا يدست يعصنا يژهو به و يدست يعدر استان، صنا يخاص اقتصاد يتتوجه به وضع با

به  ييروستا يساكنان نواح يشترمنطقه بوده و ب يانروستائ يشتدر مع يكننده و مهم ييننقش تع يدارا

موجود و  ناتتا از امكا دان يدهاز آن كوش يناش يفصل هاي يكاريو ب يعلت محدود بودن بخش كشاورز

  و  يشتركسب درآمد ب يبرا اي يلهآنان قرار داده به عنوان وس ياراي كه طبيعت در اخت مواد اوليه

    معرفي استان بوشهر
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مانند: قالي، گبه، عبا، گليم، حصير، سفال، گيوه، مشك،  يمحصوالت يدامرار معاش استفاده كنند و به تول

 دوزي، نساجي و مصنوعات رودوزي شده اقدام كنند. دولچه، زنبيل، سبد، تور، سوزن

 سازي) بافي، گالفي (لنج و قايق بافي، گليم مهمترين صنايع دستي: گبه

  

  حمل و نقل 

 

 :دريايي

با  يسهدر مقا يشتر،ب يمنيعالوه بر جاذبه خاص، مقرون به صرفه بودن و ا ايييو حمل و نقل در مسافرت

، امروز با 8والفجر  يرانيرابطه كشت ينبرخوردار است. در ا يزن اي يژهو يگاهحمل و نقل از جا يلوسا يگرد

از منابع موجود در  يدمف ستفادهها از نظر ا شركت ينتر از موفق يكيبار و مسافر  ينهمطلوب در زم يرشد

كاال و خودرو  يتمجهز نسبت به ترانز هاي ياز كشت يمند شركت با بهره ينفارس است. ا يجمنطقه خل

بار و  يمعظ هاي يسو سرو يخچالي يلرهاياز تر يريگ بار با بهره و تره يوهو حمل مركبات و م يسوار

 .كنند يرورو اقدام م هاي يمسافر با كشت

  

 :هوايي

اصفهان، مشهد  يراز،تهران، ش يبه شهرها يداخل يبا داشتن پروازها يهبوشهر و عسلو المللي ينب فرودگاه

 .دهد يارائه م يمنظم هاي يسسرو فارس، يجحوزه خل يبه كشورها يخارج يو... و پروازها

  

 :اي جاده

كه  گردد ينقاط كشور مرتبط م يرهمجوار و سا يها با استان يسه محور ارتباط يقبوشهر از طر استان

محور حمل و نقل  ترين ياست كه اصل يرازش –كازرون  –برازجان  –بوشهر  يرعبارتند از: محور اول، مس

 يلومترك 290 ودحد يرازمحور تا ش ين. اگردد يمحسوب م يرانا يمركز ياستان بوشهر با نواح ينيزم

به  يباًآبادان است كه تقر –ماهشهر  – يلمد –گناوه  –بوشهر  يرمس ي،محور ارتباط ينطول دارد. دوم

 يرمس ي،محور ارتباط ينطول دارد. سوم يلومترك 690است و  يافتهفارس گسترش  يجموازات سواحل خل

 ومتر است.يلك 921كه طول آن  باشد يبندرعباس م –بندرلنگه  –كنگان  –بوشهر 

    معرفي استان بوشهر
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 مناطق حفاظت شده:

 يربردخون، شهرستان د يمند: روستا

 چاه مبارك، شهرستان كنگان ي: روستانايبند

 بند، شهرستان بوشهر كره ي: روستاحله

 يشهرستان دشت ي،كوه مند: الور ساحل شكارگاه

 خارگ يره: جزخارگو

  

 هاي اقتصادي بوشهر مهمترين جاذبه

 ميدان گاز پارس جنوبي -1 

 نيروگاه اتمي بوشهر - 2

 پااليشگاه گاز فجر جم - 3

 هاي نفتي خارگ و پايانه مجتمع پتروشيمي - 4

 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر - 5

 هاي پرورش ميگو حوضچه - 6

 تنگستان و دشتي - هاي دشتستان  نخلستان - 7

  

 

 هاي استان بوشهر: جزيره ها و شبه جزيره

 الگرم و نخيلو، جزيره گرم، شيف، جزيره جنوبي (ميرمهنا) جزيره خارگ، جزيره خارگو، عباسك، ام

 

 بوشهر: يمقد بافت

در منطقه  يمعمار يشرفتههنر پ يدر سراسر استان، نشان دهنده وجود نوع يخيتار يو بناها يمعمار آثار

 يانواع معمار ينتر و باشكوه يناز نادرتر يكيبوشهر است كه  يمنمونه آن بافت قد يناست، كه بهتر

 يم،در بوشهر قد قهچهار طب دو، سه و يها . عمارتگذارد يم يشرا به نما فارس يجدر سواحل خل يساحل

 بوشهر است. يبرجسته معماران بوم يشههنر و اند يواقع هاي يشگاهنما يقتدر حق

 

    معرفي استان بوشهر
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 هاي سياحتي شهرستان بوشهر: جاذبه

  

 قلعه و آثار تاريخي ريشهر  - 1

 عمارت حاج رييس - 2

 مسجد شيخ سعدون - 3

 آثار باستاني خارگ - 4

 كليساي ارامنه - 5

 بازار قديم بوشهر - 6

 مسجد جمعه - 7

 پارك دانشجو - 8

 پارك شغاب - 9

 عمارت ملك -10

 بوشهر يمبافت قد -11

 قبر جنرال انگليسي -12

 موزه مردم شناسي -13

 اب انبار قوام -14

 تنديس شهيد رييسعلي دلواري -15

 ساحل دريا و بندرگاه -16

 چاهكوتاه يپارك جنگل -17

 يانپارك ل -18

 يعمارت دهدشت -19

 ساختمان مدرسه سعادت -20

  

 

  هاي شهرستان بوشهر: زيارتگاه

 

 امامزاده عبدالمهيمن - 1

 امامزاده محمد باقر(ع) - 2

 قدمگاه عباسعلي - 3

 رالمومنينقدمگاه امي - 4

 ميرمحمد حنيفه خرگ - 5

 امامزاده ميرحاج - 6

  

    معرفي استان بوشهر


