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مربـع در جنـوب ايـران و حاشـيه خلـيج فـارس و در        كيلـومتر  23167استان بوشهر با وسـعت       

 6درجـه و   50دقيقـه عـرض شـمالي و     16درجـه و   30 دقيقه تا14درجه و  27 موقعيت جغرافيايي

اين اسـتان از شـمال بـه  اسـتان خوزسـتان و      . دقيقه طول شرقي قرار دارد 58درجه و  52دقيقه تا 

از جنـوب شـرقي بـه اسـتان هرمزگـان و از       ،از مشرق به استان فـارس  ،استان كهكيلويه و بويراحمد

و هـواي اسـتان    آب .كيلومتر به خلـيج فـارس محـدود اسـت     625جنوب و مغرب با طولي در حدود 

هـاي داخلـي    كه در نواحي ساحلي گرم و نمنـاك و در قسـمت  ) كناريبيابان ( بوشهر بطور كلي گرم

  .گرم و خشك است

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

از جملـه  . باشـد ) ميليمتـر  217(است مقدار آن خيلـي بيشـتر يـا كمتـر از متوسـط بـارش سـاليانه        

  .هر رودمند، دالكي، شور، حله و اهرم استهاي بوش رودخانه

 گناوه، ديلـم و  تنگستان، ،كنگان، دشتستان دير، دشتي، هاي بوشهر، شهرستان به نام 9استان بوشهر 

آن بـه   جمعيت )1385سال (دهستان است و طبق آخرين سرشماري  43شهر و  29 بخش، 22جم، 

  .رسد نفر مي 886267
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 :اخالق و عادات

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

و  ياتخصوص ينا. يكديگرندو غمخوار  يكشر يو در مواقع غم و شاد يجد ينيد يضو در انجام فرا ينمتد

است، چرا كه  يو اسالم يرانيو نشأت گرفته از تمدن پرشكوه ا يفرهنگ غن يكطبع بلند الهام گرفته از 

 .بوده است يرانيو تمدن ا يخپرفروغ تار يها از دروازه يكيبندر بوشهر همواره 

  

 :غذاهاي محلي

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

هاي داخلي  اما مردم قسمت. ميگو و غيرهسرخ كرده، ماهي شكم گرفته، چلو ماهي، ميگو سرخ كرده، چلو 

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

  

 :ها انواع ماهي

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

ها  بيتي، خارو، گواف، ميد، صبور، انگز و ده ، سهراشگو، سنگسر، هامور، شيرماهي قباد، سرخو، شعري، شئوم

 .نوع ديگر

  

 :ها انواع سوغاتي

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

 ...كاله، بادبزن و : وسايل حصيربافي مانند

  

 :صنايع دستي

 يعاستان، صنادر  يخاص اقتصاد يتتوجه به وضع با

 ياز گذشته دارا ييروستا يدست يعصنا يژهو به و يدست

 يانروستائ يشتدر مع يكننده و مهم ييننقش تع

به  يياـروست يـساكنان نواح يشترمنطقه بوده و ب

و  ياورزـش كشـدود بودن بخـت محـعل

از  تا اند يـدهكوشاز آن  يـناش يلـفص هاي كاريـيب

 ياراي كه طبيعت در اخت موجود و مواد اوليه ناتامكا

 يمحصوالت يدو امرار معاش استفاده كنند و به تول يشتركسب درآمد ب يبرا اي يلهآنان قرار داده به عنوان وس

دوزي، نساجي و  قالي، گبه، عبا، گليم، حصير، سفال، گيوه، مشك، دولچه، زنبيل، سبد، تور، سوزن: مانند

 )سازي لنج و قايق(بافي، گالفي  بافي، گليم گبه: مهمترين صنايع دستي .اقدام كنندمصنوعات رودوزي شده 



 

 

6666 

 

  

        حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل 
 

 :دريايي

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

، امروز با 8والفجر  يرانيرابطه كشت يندر ا. برخوردار است 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 ينا. فارس است يجمنطقه خل

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

 .كنند يرورو اقدام م هاي يكشت

  

 :هوايي

... اصفهان، مشهد و 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 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 يرمحور اول، مس: عبارتند از

طول  يلومترك 290 ودحد يرازمحور تا ش ينا. گردد يمحسوب م يرانا يمركز ياستان بوشهر با نواح ينيزم

به موازات  يباًآبادان است كه تقر -ماهشهر  -  يلمد - گناوه  -بوشهر  يرمس ي،محور ارتباط يندوم. دارد

 –بوشهر  يرمس ي،محور ارتباط ينسوم. طول دارد يلومترك 690است و  يافتهفارس گسترش  يجسواحل خل

 .ومتر استيلك 921كه طول آن  باشد يبندرعباس م –بندرلنگه  –كنگان 

  

 :مناطق حفاظت شده 

 يربردخون، شهرستان د يروستا: مند

 چاه مبارك، شهرستان كنگان يروستا: نايبند

 بند، شهرستان بوشهر كره يروستا: حله

 يشهرستان دشت ي،الور ساحل: كوه مند شكارگاه

 خارگ يرهجز: خارگو

   



 

 

7777 

 

 :هاي اقتصادي بوشهر جاذبهمهمترين 

 ميدان گاز پارس جنوبي -1 

 نيروگاه اتمي بوشهر - 2

 پااليشگاه گاز فجر جم - 3

 هاي نفتي خارگ مجتمع پتروشيمي و پايانه - 4

 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر - 5

 هاي پرورش ميگو حوضچه - 6

 تنگستان و دشتي - هاي دشتستان  نخلستان - 7

  

 :استان بوشهر هاي جزيره ها و شبه جزيره

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

 

 :بوشهر يمقد بافت

در سراسر استان، نشان  يخيتار يو بناها يمعمار آثار

در منطقه است،  يمعمار يشرفتههنر پ يدهنده وجود نوع

از  يكيبوشهر است كه  يمنمونه آن بافت قد ينكه بهتر

در سواحل  يساحل يانواع معمار ينتر و باشكوه يننادرتر

دو، سه و  يها عمارت. گذارد يم يشرا به نما فارس يجخل

 هاي يشگاهنما يقتدر حق يم،در بوشهر قد قهچهار طب

 .بوشهر است يبرجسته معماران بوم يشههنر و اند يواقع

  

 :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
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  :هاي شهرستان بوشهر زيارتگاه  
 امامزاده عبدالمهيمن - 1

 )ع(امامزاده محمد باقر - 2

 قدمگاه اميرالمومنين - 3

 رگاميرمحمد حنيفه خ - 4

 امامزاده ميرحاج - 5

  

  :هاي ديگر استان بوشهر  جاذبه
  

آبگرم  ، چشمه)قلعه كالت(، قلعه زائرخضرخان )دلوار( موزه شهيد رييسعلي دلواري: شهرستان تنگستان

 .ميراحمد، چشمه آبگرم اهرم، امامزاده جعفر، امامزاده ابراهيم

  

 نشين، امامزاده  زاده آقا سيد حبيب اهللا، حسينيه شاهمحمام قاجاريه، قلعه حيدري، اما: شهرستان جم

جنگل  ، بيدخوار، مناظر زيباي گودلح، قره چناق،)پرديس(بي نو، امامزاده پير بيراهه، گلو كالت، كوه پدري  بي

 .گلوبردكان

  

بگرم آخانه، چشمه  گوردختر، كوشك اردشير، كاخ هخامنشي، دژ برازجان، غار چهل: شهرستان دشتستان

 .دالكي، نخلستان آبپخش

 

 .خان، كالت مند قلعه خورموج، قلعه دختر، قلعه داراب: يدشت شهرستان

  

الدين،  ، امامزاده سيدجمال)يرايوانام(مسجد بردستان، قلعه بردستان، شاه سيد فرج اهللا : شهرستان دير

 .شاهزاده محمد

  

نيز، شهر تاريخي مهروبان، پارگ كردشگري ساحلي، سيد محمدجبل عاملي  شهر تاريخي سي: شهرستان ديلم

 .در ديلم، امامزاده حسن در روستاي امام حسن، مركز خريد بندر ديلم، قلعه حصار، بندر حماد

  

، قلعه طاهري، گور دخمه، پارك ملي نايبند، بقعه سيدغريب، )ري كنونيطاه(بندر سيراف : شهرستان كنگان

 .ساحل كوهستاني دريا

  

غار توديو، امامزاده سليمان بن علي، پارك گردشگري ساحلي، مركز خريد گناوه، آتشكده : شهرستان گناوه

  .باباكلو، برج خان


