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 و مفاهیم جمعیتيتعاریف 
 

كنند و با يكديگر هم خرج هستند شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مىخانوار از چند نفر تشكيل مى خانوار:

 تواند يك نفره باشد.ميدر مواردی خانوار معمولي، خورند. و معموالً با هم غذا مى

 
آن دسته از خانوارهای معمولي كه در اقامتگاه ثابت  خانوار معمولي غيرساكن:و  خانوار معمولي ساكن

های محل سكونت ساخته شده از مصالح سخت و نيز چادر ثابت، آلونك، كپر و ...( سكونت دارند به عنوان )مكان
شوند. مانند خانوارهايي كه در زمان معمولي غير ساكن تلقي مي خانوار معمولي ساكن و بقيه به عنوان خانوار

 دهند.برند و يا محل زندگي ثابتي ندارند و به طور مداوم محل زندگي خود را تغيير ميسرشماری در كوچ بسر مي

 
 های كاملي است كه از زمان تولد فرد گذشته است.تعداد سال ،منظور از سن سن:

 
 اند.رای شهرداری بوده است بدون در نظر گرفتن ميزان جمعيت آنها شهر محسوب شدهكليه نقاطي كه دا شهر:

 
شود كه ي( گفته میو غيركشاورز یبه مجموعه يك يا چند مكان و اراضي بهم پيوسته )اعم از كشاورز روستا:

 ،مان سرشماریخارج از محدوده شهری باشند و دارای محدوده ثبتي يا عرضي مستقل بوده است. اگر آبادی در ز
 شود.تلقي مى «خالي از سكنه» ،و در غير اينصورت «دارای سكنه»محل سكونت خانوار يا خانوارهايي بوده 

 

ت ممكن اس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين روستا طبق شرايط طرح گسترش روستای اصلي:

ا، يا پايگاه بهداشت روستايي است. اين روست ولي دارای خانه بهداشت بهداشتي درماني روستايي باشد دارای مركز
 باشد. روستای اصلي، روستای محل استقرارروستای اصلي نام دارد ولي محل استقرار مركز بهداشتي درماني نمي

 خانه بهداشت است.
 

، محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي های طرح گسترشاين روستا طبق دفترچهروستای قمر: 

د كه به آن، باشز بهداشتي درماني روستايي يا خانه بهداشت نبوده ولي تحت پوشش خانه بهداشت مياستقرار مرك
 روستای قمر گويند.

 

( از خانه كيلومتر 6روی )حدود فاصله بيش از يكساعت پياده بهبه روستاهايي با  جمعيت كم و  جمعيت سياری:

 شود.روستای سيار گفته مي ،شودانجام ميبهداشت، كه خدمات به اين روستاها توسط تيم سيار 
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اند تاها كه در حاشيه شهرها واقع شدهجمعيتي از روستا كه نزديك آن قرار دارد، اين روسجمعيت مستقيم: 

جمعيت قابل توجهي ندارند و اغلب بدون واسطه خانه بهداشت تحت پوشش يك مركز بهداشتي درماني شهری 
 روستايي قرار دارند.
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 جمعیتيهای شاخص
 

 
رشد طبيعي جمعيت =  )در هزار( خام مواليدميزان   -)در هزار(  ميزان مرگ خام

 10 )درصد(
 

100 × 
 سال به باال 65+ جمعيت  سال 15زير جمعيت 

 سني نسبت سرباری= 
 سال 64تا  15جمعيت 

 

100 × 
 تعداد تولدهای زنده پسر طي يكسال

 نسبت جنسي در بدو تولد= 
 تعداد تولدهای زنده دختر در همان سال

 

 
 سال به باال 60جمعيت 

 = نسبت سالخوردگي جمعيت
 سال 15جمعيت كمتر از 

 

 
 در مكان جمعيتكل تعداد 

 بعد خانوار )متوسط تعداد افراد در خانوار( =
 ها در همان مكانخانواركل 

 
 

 1397سال  – های جمعیتي استان  بوشهرشاخص. 1-2جدول 
 

  

 1397 1396 عنوان شاخص ردیف

 56/1 69/1 رشد طبيعي جمعيت )درصد( 1

 05/49 78/48 نسبت سرباری سني )درصد( 2

 38/111 88/107 نسبت جنسي در بدو تولد 3

 5/32 2/27 نسبت سالخوردگي جمعيت )درصد( 4

 13/3 2/3 بعد خانوار )متوسط تعداد افراد در خانوار(  5
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 1397 سال  -توزیع جمعیت روستایي استان بوشهر. 2-2جدول 

 

 و قمر اصلي
 روستا

 نسج

 مرد زن سن

 کمتر از یکماه 158 133

 یکماه تا یکسال 2986 2917

 سال 4-1 12784 12145

 سال 9-5 14198 13408

 سال 14-10 11663 11225 44

 سال 19-15 9419 8854 1158

 سال 24-20 10777 9693 5065

 سال 29-25 16037 14031 10318

 سال 34-30 16485 14728 11482

 سال 39-35 12855 11850 9174

 سال 44-40 9242 9135 6990

 سال 49-45 6708 7279 5736

 سال 54-50 4560 5560

 سال 59-55 4545 5085

 سال 64-60 4194 4770

 سال 69-65 2668 4083

 سال 74-70 1453 2094

 سال 79-75 1472 1456

 سال 84-80 1302 1200

 به باال 85 1004 839

 جمع 144510 140485 49967
 

 باشد.( جمعيت زنان شوهردار مي ساله در ستون سمت چپ )  49تا  10آمار كل جمعيت زنان 
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 1397 سال  - توزیع جمعیت شهری استان بوشهر. 3-2جدول 

 

 
 باشد.( جمعيت زنان شوهردار مي ساله در ستون سمت راست و در ستون سمت چپ )  49تا  10آمار كل جمعيت زنان 

، شهرستان جمن، پرديس و توحيد در های تندگوياشهرستان بوشهر و شهرک در (نفر  50000 حدود) و نيروگاه دريايي ايگاه هوايي وجمعيت پ
 نشده است. در جدول فوق منظور(14267)

 استان : شهریجمعيت  های جم،و نيروگاه و شهرک با محاسبه جمعيت پايگاه هوايي و دريايي

 روستا اصلي حاشیه شهر کل

 نسج

 مرد زن مرد زن مرد زن سن

 کمتر از یکماه 345 346 26 26 371 372

 یکماه تا یکسال 7404 6795 568 625 7972 7420

 سال 4-1 30624 29096 2463 2315 33087 31411

 سال 9-5 33442 31823 2703 2485 36145 34308

 سال 14-10 28209 26572 141 2090 2116 11 30299 28688 152

 سال 19-15 22753 22021 1788 1587 1550 165 24340 23571 1953

 سال 24-20 23431 23579 9546 1479 1759 898 24910 25338 10444

 سال 29-25 36437 36664 25217 2366 2799 2136 38803 39463 27353

 سال 34-30 44043 40867 31751 2970 3041 2555 47013 43908 34306

 سال 39-35 36625 32741 26105 2566 2371 1986 39191 35112 28091

 سال 44-40 26898 22370 17741 1863 1580 1348 28761 23950 19089

 سال 49-45 21450 17662 13845 1347 1163 1001 22797 18825 14846

 سال 54-50 15107 13227 992 811 16099 14038

 سال 59-55 12424 10889 748 640 13172 11529

 سال 64-60 10220 9165 611 504 10831 9669

 سال 69-65 5951 6934 346 389 6297 7323

 سال 74-70 3012 3586 132 158 3144 3744

 سال 79-75 2450 2406 105 83 2555 2489

 سال 84-80 2003 1745 80 74 2083 1819

 به باال 85 1415 1329 67 85 1482 1414

 جمع 364243 339817 126134 25109 24574 10100 389352 364391 136234
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 1397 الس  -توزیع جمعیت کل استان بوشهر  .4-2جدول 
 

 

 د.باشجمعيت زنان شوهردار مي  ( ) چپ در ستون سمت و  ستون سمت راست ساله در 49تا  10جمعيت زنانل آمار ك
های تندگويان، پرديس و توحيد در شهرستان جم  ( در شهرستان بوشهر و شهرکنفر  50000 حدود) و نيروگاه دريايي ايگاه هوايي وجمعيت پ

 در جدول فوق منظور نشده است.نفر(، 14267)
 جمعيت كل استان : های جم،شهرکنيروگاه و  و با محاسبه جمعيت پايگاه هوايي و دريايي

 

 مرد زن جمع
 جنس

 سن

 کمتر از یکماه 529 505 1034

 یکسالیکماه تا  10958 10337 21295

 سال 4-1 45871 43556 89427

 سال 9-5 50343 47716 98059

 سال 14-10 41962 39913 196 81875 196

 سال 19-15 33759 32425 3111 66184 3111

 سال 24-20 35687 35031 15509 70718 15509

 سال 29-25 54840 53494 37671 108334 37671

 سال 34-30 63498 58636 45788 122134 45788

 سال 39-35 52046 46962 37265 99008 37265

 سال 44-40 38003 33085 26079 71088 26079

 سال 49-45 29505 26104 20582 55609 20582

 سال 54-50 20659 19598 40257

 سال 59-55 17717 16614 34331

 سال 64-60 15025 14439 29464

 سال 69-65 8965 11406 20371

 سال 74-70 4597 5838 10435

 سال 79-75 4027 3945 7972

 سال 84-80 3385 3019 6404

 به باال 85 2486 2253 4739

 جمع 533862 504876 186201 1038738 186201

1103005 
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  1397سال  -ن استان بوشهر به تفكیك شهرستا جمعیتتوزیع  .5-2جدول 

 

عشایر جمعیت 

 )غیر ساکن(
 نام شهرستان *یجمعیت شهر یيجمعیت روستا

 بوشهر 241782 24000 88

 تنگستان 22272 52412 207

 جم 21984 31119 106

 دشتستان 158879 75981 2149

 دشتي 57611 23417 1068

 دیر 46971 11604 109

 دیلم 28666 6020 50

 عسلویه 24211 28880 0

 کنگان 68433 9095 0

 گناوه 82934 22467 8

 استان 753743 284995 3785

 
های تندگويان، پرديس و توحيد در شهرستان بوشهر و شهرک جمعيت شهری ( درنفر  50000 حدود) و نيروگاه دريايي ايگاه هوايي وجمعيت پ*

 نفر(، در جدول فوق منظور نشده است.14267شهرستان جم  )جمعيت شهری 

 

 

 



 

 42 

 

 

  1397سال- به تفكیك جنسیتتحت پوشش دانشگاه  یشهرستان ها یتجمع .6-2جدول 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 شهرستان
 روستایي شهری

 جمع
 مرد زن مرد زن

 265782 12046 11954 125250 116532 بوشهر

 74684 26689 25723 11181 11091 تنگستان

 53103 15664 15455 11034 10950 جم

 234860 38302 37679 80609 78270 دشتستان

 81028 11675 11742 29266 28345 دشتي

 58575 5779 5825 23659 23312 دیر

 34686 2939 3081 14692 13974 دیلم

 53091 15622 13258 14902 9309 عسلویه

 77528 4583 4512 36935 31498 کنگان

 105401 11211 11256 41824 41110 گناوه

 1038738 144510 140485 389352 364391 جمع
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 1397 سال  -ن استان بوشهر به تفكیك شهرستا خانوارهایتوزیع   .7-2جدول 

 

 

 

 تعداد کل خانوار
 تعداد خانوار

 یيروستا

 تعداد خانوار

 یشهر
 نام شهرستان

 بوشهر 105106 6345 111451

 تنگستان 6648 14169 20817

 جم 7312 7689 15001

 دشتستان 45959 20366 66325

 دشتي 17353 6474 23827

 دیر 13731 2679 16410

 دیلم 8235 1393 9628

 عسلویه 7173 7217 14390

 کنگان 23262 1871 25133

 گناوه 24600 5923 30523

 استان 259379 74126 333505


