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  و مفاهيم جمعيتيتعاريف 

  

كننـد و بـا يكـديگر هـم خـرج       شود كه با هم در يك اقامتگاه زنـدگي مـى   خانوار از چند نفر تشكيل مى :خانوار

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

 

آن دسته از خانوارهاي معمولي كه در اقامتگـاه ثابـت    :خانوار معمولي غيرساكنو  خانوار معمولي ساكن

سكونت دارند به عنوان ...) هاي محل سكونت ساخته شده از مصالح سخت و نيز چادر ثابت، آلونك، كپر و  مكان(

ماننـد خانوارهـايي كـه در زمـان     . شـوند  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 مي سرشماري در كوچ بسر مي

 

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

 

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

 

شود كـه   يگفته م) يو غيركشاورز ياعم از كشاورز(به مجموعه يك يا چند مكان و اراضي بهم پيوسته  :روستا

 ،مان سرشـماري اگر آبادي در ز. خارج از محدوده شهري باشند و داراي محدوده ثبتي يا عرضي مستقل بوده است

 .    شود تلقي مى »خالي از سكنه« ،و در غير اينصورت »داراي سكنه«محل سكونت خانوار يا خانوارهايي بوده 

  

ممكـن اسـت    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين روستا طبق شرايط طرح گسترش :روستاي اصلي

ايـن  . بهداشـت يـا پايگـاه بهداشـت روسـتايي اسـت      ولي داراي خانه  بهداشتي درماني روستايي باشد داراي مركز

روستاي اصلي، روسـتاي محـل   . باشد روستا، روستاي اصلي نام دارد ولي محل استقرار مركز بهداشتي درماني نمي

  .استقرار خانه بهداشت است

  

، محـل  وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي     هاي طرح گسترش اين روستا طبق دفترچه: روستاي قمر

باشـد كـه بـه     استقرار مركز بهداشتي درماني روستايي يا خانه بهداشت نبوده ولي تحت پوشش خانه بهداشت مـي 

 . آن، روستاي قمر گويند
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از ) كيلومتر 6حدود (روي  فاصله بيش از يكساعت پياده بهبه روستاهايي با  جمعيت كم و  :جمعيت سياري

 .شود روستاي سيار گفته مي ،شود انجام ميخانه بهداشت، كه خدمات به اين روستاها توسط تيم سيار 

 
اند  تاها كه در حاشيه شهرها واقع شدهجمعيتي از روستا كه نزديك آن قرار دارد، اين روس: جمعيت مستقيم

ك مركز بهداشتي درماني شهري جمعيت قابل توجهي ندارند و اغلب بدون واسطه خانه بهداشت تحت پوشش ي

  .روستايي قرار دارند
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  جمعيتيهاي  شاخص

  

  
  )در هزار( خام مواليدميزان   -) در هزار( ميزان مرگ خام

  )درصد(رشد طبيعي جمعيت = 
10  

  

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

  نسبت سرباري= 
  سال 64تا  15جمعيت 

 

100 ×  
  تعداد تولدهاي زنده پسر طي يكسال 

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

 

100 ×  
  سال به باال 60جمعيت 

  نسبت سالخوردگي جمعيت= 
  كل جمعيت

 

  
  در مكان جمعيتكل تعداد 

  ) متوسط تعداد افراد در خانوار(بعد خانوار  =
  مكانها در همان خانواركل 

  

  

  هاي جمعيتي استان  بوشهر  شاخص - 1جدول 

  

 1393  1392  عنوان شاخص رديف

  71/1  67/1 )درصد(رشد طبيعي جمعيت  1

 77/42 59/42 )درصد(نسبت سرباري سني  2

 108 104  نسبت جنسي در بدو تولد  3

  22/4  17/4  )درصد(نسبت سالخوردگي جمعيت  4

  12/4  16/4  )نفر) (افراد در خانوارمتوسط تعداد (بعد خانوار   5
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  1393 سال  -توزيع جمعيت روستايي استان بوشهر - 2جدول 

  

 اصلي  قمر  جمع
   روستا

  نسج         

  سن
  مرد  زن  مرد زن  مرد  زن

  زير يكسال 2605 2581 477 461 3082 3042

  سال 4-1 9972 9399 1903 1670 11875 11069

  سال 9-5 10622 10273 2026 1822 12648 12095

  سال 14-10 8540 8114 46 1586 1448 3 10126 9562 49

  سال 15- 19 8981 8637 1595 1738 1598 266 10719 10235 1861

  سال 24-20 13311 12237 6430 2513 2350 1158 15824 14587 7588

  سال 29-25 14658 13429 9314 2730 2532 1699 17388 15961 11013

  سال 34-30 11753 10972 8129 2208 2101 1497 13961 13073 9626

  سال 35- 39 8481 8478 6268 1572 1549 1126 10053 10027 7394

  سال 44-40 6550 6772 5214 1219 1318 975 7769 8090 6189

  سال 49-45 4278 5158 4027 749 958 698 5027 6116 4725

  سال 54-50 3832 4337 731 21580 4563 5172

  سال 55- 59 4010 4242 723 833 4733 5075

  سال 60- 64 2684 3653 533 769 3217 4422

  سال 65- 69 1583 2190 304 466 1887 2656

  سال 74-70 1281 1430 287 289 1568 1719

  سال 79-75 1570 1426 350 313 1920 1739

  سال 80- 84 1044 842 227 155 1271 997

  به باال 85 557 524 138 113 695 637

  جمع 116312 114694 41023 22014 21580 7422 138326 136274 48445

 

 .باشد جمعيت زنان شوهردار مي)  �( ساله در ستون سمت راست و در ستون سمت چپ  49تا  10آمار كل جمعيت زنان 
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  1393 سال  - توزيع جمعيت شهري استان بوشهر  - 3جدول 
 

 مرد  زن  جمع

   جنس

  سن   

  زير يكسال 7165 6887 14052

  سال 1- 4 28465 27109 55574

  سال 5- 9 29002 27404 56406

  سال 14-10 29098 27573 48 56671

  سال 19-15 29837 29553 3380 59390

  سال 24-20 39058 42143 17202 81201

  سال 29-25 45146 45318 28913 90464

  سال 34-30 39996 36718 26932 76714

  سال 39-35 30219 27048 20184 57267

  سال 44-40 23749 20930 15607 44679

  سال 49-45 17440 15962 11596 33402

  سال 54-50 15630 14307 29937

  سال 59-55 11866 11131 22997

  سال 60- 64 7379 7740 15119

  سال 65- 69 4269 4759 9028

  سال 74-70 3587 3430 7017

  سال 79-75 3045 2433 5478

  سال 84-80 1861 1433 3294

  به باال 85 1044 1030 2074

  جمع 367856 352908 123862 720764
 

 

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

جـم   در شهرسـتان   هاي تندگويان، پرديس و توحيد و شهرك شهرستان بوشهر در )نفر  50000 حدود( و نيروگاه دريايي ايگاه هوايي وجمعيت پ

   .نشده است ، در جدول فوق منظور )نفر 11179(

 781943  : استان  شهريجمعيت  هاي جم، و شهركنيروگاه  و با محاسبه جمعيت پايگاه هوايي و دريايي
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  1393 الس  -توزيع جمعيت كل استان بوشهر   - 4جدول 
  

  مرد  زن  جمع
   جنس

  سن   

  زير يكسال 10247 9929 20176

  سال 1- 4 40340 38178 78518

  سال 5- 9 41650 39499 81149

  سال 14-10 39224 37135 96 76359 96

  سال 19-15 40556 39788 5194 80344 5194

  سال 24-20 54882 56730 24599 111612 24599

  سال 29-25 62534 61279 39643 123813 39643

  سال 34-30 53957 49791 36300 103748 36300

  سال 39-35 40272 37075 27392 77347 27392

  سال 44-40 31518 29020 21611 60538 21611

  سال 49-45 22467 22078 16175 44545 16175

  سال 54-50 20193 19479 39672

  سال 59-55 16599 16206 32805

  سال 60- 64 10596 12162 22758

  سال 65- 69 6156 7415 13571

  سال 74-70 5155 5149 10304

  سال 79-75 4965 4172 9137

  سال 84-80  3132 2430 5562

  به باال 85 1739 1667 3406

  جمع 506182 489182  171010 995364  171010

  

  .دباش جمعيت زنان شوهردار مي)   �( چپ در ستون سمت و  ستون سمت راست ساله در 49تا  10جمعيت زنانل آمار ك

جـم   در شهرسـتان   هاي تندگويان، پرديس و توحيـد  و شهرك در شهرستان بوشهر )نفر 50000 حدود( و نيروگاه دريايي ايگاه هوايي وجمعيت پ

  .در جدول فوق منظور نشده است، )نفر11179(

   :جمعيت كل استان  هاي جم، نيروگاه و شهرك و با محاسبه جمعيت پايگاه هوايي و دريايي

  

  

1056543 
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  1393 سال  -ن جمعيت استان بوشهر به تفكيك شهرستاتوزيع   – 5جدول 

 

  نام شهرستان  يجمعيت شهر  ييجمعيت روستا يجمعيت سيار  جمعيت مستقيم  جمعيت كل

257526 
  بوشهر 234455 23071 0 0

71270 
  تنگستان 21202 49441 32 595

43462 
  جم 14573 27409 447 1033

254712 
  دشتستان 176375 77186 218 933

  دشتي 57342 23489 214 20 81065

54906 
 دير 43552 10134 422 798

32537 
  ديلم 26154 6377 0 6

98344 
  كنگان 66682 30411 86 1165

  گناوه 80429 20364 0 749 101542

  استان 720764 267882 1419 5299 995364

 

 

 جـم   در شهرسـتان   هاي تندگويان، پرديس و توحيـد  و شهرك در شهرستان بوشهر )نفر 50000 حدود( و نيروگاه دريايي ايگاه هوايي وجمعيت پ

  .در جدول فوق منظور نشده است، )نفر11179(

  

  :جمعيت كل استان هاي جم شهركو  ، نيروگاهدرياييبا محاسبه جمعيت پايگاه هوايي و 

  

1056543 
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   به تفكيك جنسيتتحت پوشش دانشگاه  يشهرستان ها يتجمع  –  6جدول 

  1393سال 
 

 شهرستان

 روستايي شهري

  جمع
 مرد زن مرد زن

 257526 11699 11372 121217 113238 بوشهر

 71270 25432 24636 10693 10509 تنگستان

 43462 14555 14334 7379 7194 جم

 254712 39420 38917 89435 86940 دشتستان

 81065 11740 11983 29188 28154 دشتي

 54906 5670 5684 22036 21516 دير

 32537 3135 3248 13369 12785 ديلم

 98344 15536 16126 33619 33063 كنگان

 101542 10553 10560 40920 39509 گناوه

 995364 137740 136860 367856 352908 جمع
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 1393 سال  -ن استان بوشهر به تفكيك شهرستا خانوارهايتوزيع    – 7جدول 

 

تعداد كل 

  خانوار

تعداد خانوار  

  مستقيم

 تعداد خانوار

 يسيار

 تعداد خانوار

  ييروستا

 تعداد خانوار

  يشهر
  نام شهرستان

  بوشهر 56395 5932 0 0 62327

  تنگستان 5600 12966 8 167 18741

  جم 3845 6974 109 281 11209

  دشتستان 42198 19488 94 234 62014

  دشتي 12907 6000 47 4 18958

 دير 10267 2377 92 173 12909

  ديلم 6484 1475 0 2 7961

  كنگان 16613 6924 20 312 23869

  گناوه 18551 5018 0 165 23734

  استان  172860  67154  370 1338  241722

 

 

  


