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  و مفاهيم جمعيتيتعاريف 

  

كنند و با يكديگر هم خرج  شود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مى 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 اقامتگاه ثابت  خانوار معمولي غيرساكن:و  خانوار معمولي ساكن

هاي 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 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 كه  ي) گفته ميو غيركشاورز يبه مجموعه يك يا چند مكان و اراضي بهم پيوسته (اعم از كشاورز روستا:

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

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

  

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

يا پايگاه بهداشت روستايي است. اين  ولي داراي خانه بهداشت بهداشتي درماني روستايي باشد داراي مركز

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

  استقرار خانه بهداشت است.

  

، محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هاي طرح گسترش اين روستا طبق دفترچهروستاي قمر: 

باشد كه به  مركز بهداشتي درماني روستايي يا خانه بهداشت نبوده ولي تحت پوشش خانه بهداشت مياستقرار 

 آن، روستاي قمر گويند.
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) از كيلومتر 6روي (حدود  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 روسجمعيت مستقيم: 

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

  روستايي قرار دارند.
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  جمعيتيي ها شاخص

  

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

  رشد طبيعي جمعيت (درصد)= 
10  

  

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

  سني نسبت سرباري= 
  سال 64تا  15جمعيت 

 

100 ×  
  تعداد تولدهاي زنده پسر طي يكسال

  نسبت جنسي در بدو تولد= 
  تولدهاي زنده دختر در همان سالتعداد 

 

100 ×  
  سال به باال 60جمعيت 

  نسبت سالخوردگي جمعيت= 
  كل جمعيت

 

  
  در مكان جمعيتكل تعداد 

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

  

  

  هاي جمعيتي استان  بوشهر شاخص -  1جدول 

  

 1394  1393  عنوان شاخص رديف

  73/1  71/1 رشد طبيعي جمعيت (درصد) 1

 8/43 77/42 نسبت سرباري سني (درصد) 2

 106 108  نسبت جنسي در بدو تولد 3

  4/6  22/4  نسبت سالخوردگي جمعيت (درصد) 4

  07/4  12/4  بعد خانوار (متوسط تعداد افراد در خانوار) (نفر)  5
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  1394 سال  -توزيع جمعيت روستايي استان بوشهر -  2جدول 

  

 اصلي  قمر  جمع

  روستا

  نسج

 سن

  مرد  زن  مرد زن  مرد  زن

  زير يكسال  2906 2640 380 371 3286 3011

  سال 4-1 10429 9930 1492 1316 11921 11246

  سال 5- 9 11187 10840 1732 1548 12919 12388

  سال 14-10 8834 8325 49 1408 1220 4 10242 9545 53

  سال 19-15 8690 8235 1593 1431 1278 207 10121 9513 1800

  سال 24-20 12358 11297 6381 2073 1785 855 14431 13082 7236

  سال 29-25 15054 13573 9704 2278 2002 1294 17332 15575 10998

  سال 34-30 12462 11476 8629 1829 1789 1255 14291 13265 9884

  سال 35- 39 9204 8970 6766 1381 1445 1043 10585 10415 7809

  سال 44-40 6954 7043 5408 1075 1201 873 8029 8244 6281

  سال 49-45 4686 5455 4256 736 964 702 5422 6419 4958

  سال 54-50 3904 4498 640 756 4544 5254

  سال 55- 59 4139 4266 680 734 4819 5000

  سال 64-60 2959 3958 546 773 3505 4731

  سال 69-65 1637 2448 290 476 1927 2924

  سال 74-70 1194 1414 273 268 1467 1682

  سال 75- 79 1627 1489 351 308 1978 1797

  سال 80- 84 999 796 194 161 1193 957

  به باال 85 634 570 140 108 774 678

  جمع 119857 117223 42786 18929 18503 6233 138786 135726 49019
 

 باشد. ) جمعيت زنان شوهردار مي �ساله در ستون سمت راست و در ستون سمت چپ (  49تا  10آمار كل جمعيت زنان 
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  1394 سال  - توزيع جمعيت شهري استان بوشهر  - 3جدول 
 

 مرد  زن  جمع

  جنس

  سن

  زير يكسال 7810 7433 15243

  سال 4-1 29741 28071 57812

  سال 9-5 31335 29096 60431

  سال 14-10 30038 28466 130 58504

  سال 19-15 29653 28478 3493 58131

  سال 24-20 36752 39468 17417 76220

  سال 29-25 45047 45877 30088 90924

  سال 34-30 42002 38394 29194 80396

  سال 39-35 31812 28780 22293 60592

  سال 44-40 24914 21693 16795 46607

  سال 49-45 18710 17460 13042 36170

  سال 54-50 15711 14342 30053

  سال 59-55 12282 11051 23333

  سال 64-60 7540 7858 15398

  سال 69-65 4236 4912 9148

  سال 74-70 3202 3066 6268

  سال 79-75 2850 2472 5322

  سال 84-80 1646 1397 3043

  به باال 85 992 910 1902

  جمع 376273 359224 132452 735497
 

 

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

جم  در شهرستان  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)11911(

 797408  استان : شهريجمعيت  هاي جم، شهركنيروگاه و  و با محاسبه جمعيت پايگاه هوايي و دريايي
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  1394 الس  -توزيع جمعيت كل استان بوشهر   -  4جدول 
  

  مرد  زن  جمع
 جنس

  سن

  زير يكسال 11096 10444 21540

  سال 4-1 41662 39317 80979

  سال 9-5 44254 41484 85738

  سال 14-10 40280 38011 183 78291 183

  سال 19-15 39774 37991 5293 77765 5293

  سال 24-20 51183 52550 24653 103733 24653

  سال 29-25 62379 61452 41086 123831 41086

  سال 34-30 56293 51659 39078 107952 39078

  سال 39-35 42397 39195 30102 81592 30102

  سال 44-40 32943 29937 23076 62880 23076

  سال 49-45 24132 23879 18000 48011 18000

  سال 54-50 20255 19596 39851

  سال 59-55 17101 16051 33152

  سال 64-60 11045 12589 23634

  سال 69-65 6163 7836 13999

  سال 74-70 4669 4748 9417

  سال 79-75 4828 4269 9097

  سال 84-80  2839 2354 5193

  به باال 85 1766 1588 3354

  جمع 515059 494950  181471 1010009  181471

  

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

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

  منظور نشده است.در جدول فوق نفر)،  11911(

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

  

  

1071920 
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 1394 سال  -ن جمعيت استان بوشهر به تفكيك شهرستاتوزيع   – 5جدول 

 

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

  بوشهر 229401 23106 0 0 252507

  تنگستان 21932 50038 30 624 72624

  جم 17664 25646 450 2318 46078

  دشتستان 183403 76568 55 894 260920

  دشتي 56021 23426 208 16 79671

 دير 44020 10249 375 780 55424

  ديلم 26805 6201 0 9 33015

  عسلويه  18604  24845  0  0  43449

  كنگان 54290 5949 78 1460 61777

  گناوه 83357 20456 0 731 104544

  استان 735497 266484 1196 6832 1010009

 

 

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

  در جدول فوق منظور نشده است.نفر)،  11911(

  

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

  

1071920 
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  به تفكيك جنسيتتحت پوشش دانشگاه  يشهرستان ها يتجمع  –  6جدول 

  1394سال 

 

 شهرستان

 روستايي شهري

  جمع
 مرد زن مرد زن

 252507 11773 11333 118251 111150 بوشهر

 72624 25795 24897 11527 10405 تنگستان

 46078 14373 14041 8907 8757 جم

 260920 39052 38465 93248 90155 دشتستان

 79671 11716 11934 28227 27794 دشتي

 55424 5659 5745 22467 21553 دير

  33015 3051 3159 13626 13179 ديلم

  43449  12967  11878  9987  8617  عسلويه

 61777 3854 3633 27293 26997 كنگان

 104544 10546 10641 42740 40617 گناوه

 1010009 138786 135726 376273 359224 جمع
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 1394 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 55083 6290 0 0 61373

  تنگستان 5861 13466 7 167 19501

  جم 4843 6573 112 630 12158

  دشتستان 44337 19727 9 239 64312

  دشتي 13596 6084 52 3 19735

 دير 10843 2506 89 186 13624

  ديلم 6647 1462 0 5 8114

  عسلويه  4410  5645  0  0  10055

  كنگان 14104 1529 17 397 16047

  گناوه 18811 5143 0 157 24111

  استان  178535  68425  286 1784  249030

 

 

  


