
 

 4 

 

 

 

 
ايران و حاشيي  للييف ريار  و در  غربی مربع در جنوب كيلومتر 22765استان بوشهر با وسعت      

 6درجي  و  50دقيقي  ريرش شيياوی و  16درجي  و  30 دقيق  تا14درج  و  27 موقعيت جغراريايی

دقيق  طول شرقی قرار دارد. اين اسيتان ا  شييال بي   اسيتان لو سيتان و  58درج  و  52دقيق  تا 

ا  جنيوب شيرقی بي  اسيتان گرم ويان و ا   ،ا  مشرق ب  استان ريار  ،استان كهكيلوي  و بويراحيد

و گيوا  اسيتان  آب .كيلومتر ب  للييف ريار  مويدود اسيت 625جنوب و مغرب با طووی در حدود 

گيا  دالليی )بيابان كنار ( ك  در نواحی ساحلی ورم و نينيا  و در قمييت مبوشهر بطور كلی ور

 ورم و لشك است.

باشد. مي ان بارندوی در استان بوشهر كم و متغير است و ميكين درج  می 24متوسط دما  ساويان  

ميلييتير( باشيد. ا  جيلي   217است مقدار آن ليليی بيشيتر ييا كيتير ا  متوسيط بيارا سياويان  )

 گا  بوشهر رودمند، داوكی، شور، حل  و اگرم است.ن رودلا

، ديليم ديير، ،دشتميتان دشيتی، ،جم تنگمتان، گا  بوشهر،شهرستان ب  نام 10 دارا  استان بوشهر

دگمييتان اسيت و طآييي آلييرين سرشيييار   48شييهر و  36 بخي،، 25 ،ونيياو  و كنگييان رميلوي ،

 رسد.نفر می  1163400آن ب  جيعيت (1395 )سال
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 اخالق و عادات:

و صادق،  رياینوا ، بحال مهيان ينمهربان و لونگرم،  ودجوا، حما ،  ودرنف و در ر یبوشهر مردم مردم

و  ياتلصوص ين. ايكديگرندو غيخوار  يكشر  و در مواقع غم و شاد  جد ينید يضو در انجام ررا ينمتد

است، چرا ك   یو اسالم يرانیو نشأت وررت  ا  تيدن پرشكو  ا یررگنگ غن يكطآع بلند اوهام وررت  ا  

 بود  است. يرانیو تيدن ا يخپررروغ تار  گاا  دروا   يكیبندر بوشهر گيوار  

 

 غذاهاي محلي:

ماگی در غذا  بيشتر مردم اين استان لاص  سواحل  و ج اير آن سهم مهيی دارد، مثالً در قلي ، ماگی 

گا  داللی ررت ، چلو ماگی، ميگو سرخ كرد ، چلو ميگو و غير . اما مردم قميتسرخ كرد ، ماگی شكم و

 نيايد.بيشتر ا  غذاگا  دال رد ، ولك و رنگينك استفاد  می

 

 ها:انواع ماهي

شوند رآارتند ا : ماگی حلوا سفيد، شوريد ، گا  لوراكی ك  در سواحل و ج اير استان بوشهر صيد میماگی

گا بيتی، لارو، وواف، ميد، صآور، انگ  و د مور، شيرماگی قآاد، سرلو، شعر ، شئوم، س راشگو، سنگمر، گا

 نوع ديگر.

 

 ها:انواع سوغاتي

گا  صدری. انواع لرما، ممقطی، ارد ، حلوا راشی، حلوا  سنگك، لار  پخت ، انواع ماگی، ميگو و رروسك

 وسايل حصيرباری مانند: كال ، بادب ن و ...

 

 ي:صنايع دست

 يعدر استان، صنا  لاص اقتصاد يتتوج  ب  وضع با

  ا  وذشت  دارا يیروستا یدست يعصنا يژ و ب  و یدست

 يانروستائ يشتدر مع یكنند  و مهي ييننق، تع

ب   يیايروست یيساكنان نواح يشترمنطق  بود  و ب

و   اور ي، كشيدود بودن بخيت مويرل

ا   تا اندييد كوشا  آن  یيناش یليرص گا كار ييب

 يارا  ك  طآيعت در التموجود و مواد اووي  ناتامكا

 یموصوالت يدو امرار معاا استفاد  كنند و ب  توو يشتركمب درآمد ب  برا ا يل آنان قرار داد  ب  رنوان وس

و  دو  ، نماجیمانند: قاوی، وآ ، رآا، وليم، حصير، سفال، ويو ، مشك، دووچ ،  نآيل، سآد، تور، سو ن

 سا  (باری، والری )ونف و قاييباری، وليممهيترين صنايع دستی: وآ  مصنورات رودو   شد  اقدام كنند.
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 حمل و نقل 
 

 :دريايي

با  يم در مقا يشتر،ب يينیرالو  بر جاذب  لاص، مقرون ب  صرر  بودن و ا يايیو حيل و نقل در مماررت

، امرو  با 8واوفجر  يرانیرابط  كشت ينبرلوردار است. در ا ي ن ا يژ و يگا حيل و نقل ا  جا يلوسا يگرد

ا  منابع موجود در  يدمف ستفاد گا ا  نظر اشركت ينترا  موري يكیبار و ممارر  ين مطلوب در  م  رشد

كاال و لودرو  يتمجه  نمآت ب  تران  گا یا  كشت  مندشركت با بهر  ينرار  است. ا يفمنطق  لل

بار و ممارر با  يمرظ گا يسو سرو يخچاوی يلرگا ا  تر ير وبار با بهر و تر  يو ات و مو حيل مركآ  سوار

 .كنندیرورو اقدام م گا یكشت
 

 :هوايي

اصفهان، مشهد و...  يرا ،تهران، ش  ب  شهرگا یدالل  با داشتن پروا گا ي بوشهر و رملو اويللیينب ررودوا 

 .دگدیارائ  م یمنظي گا يسسرو رار ،يفحو   لل  ب  كشورگا یلارج  و پروا گا
 

 :ايجاده

ك   ورددینقاط كشور مرتآط م يرگيجوار و سا  گابا استان یس  موور ارتآاط ييبوشهر ا  طر استان

موور حيل و نقل  ترينیاست ك  اصل يرا ش -كا رون  -برا جان  - بوشهر يررآارتند ا : موور اول، مم

طول  يلومترك 290 ودحد يرا موور تا ش ين. اورددیموموب م يرانا  مرك  یاستان بوشهر با نواح ينی م

ب  موا ات  يآاًآبادان است ك  تقر -ماگشهر  - يلمد -وناو   -بوشهر  يرمم ی،موور ارتآاط يندارد. دوم

 –بوشهر  يرمم ی،موور ارتآاط ينطول دارد. سوم يلومترك 690است و  يارت رار  ومترا  يفسواحل لل

 ومتر است.يلك 921ك  طول آن  باشدیبندررآا  م –بندرونگ   –ن كنگا

 

 مناطق حفاظت شده: 

 يربردلون، شهرستان د  مند: روستا

 چا  مآار ، شهرستان كنگان  : روستانايآند

 بند، شهرستان بوشهركر   : روستاحل 

 یشهرستان دشت ی،كو  مند: الور ساحل شكاروا 

 لارگ ير : ج لاروو
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 :هاي اقتصادي بوشهرجاذبهمهمترين 

 ميدان وا  پار  جنوبی -1 

 نيرووا  اتيی بوشهر -2

 پااليشگا  وا  رجر جم -3

 گا  نفتی لارگمجتيع پتروشييی و پايان  -4

 منطق  ويژ  اقتصاد  بوشهر -5

 گا  پرورا ميگوحوضچ  -6

 تنگمتان و دشتی -گا  دشتمتان نخلمتان -7

  
 استان بوشهر: هايجزيرهها و شبهجزيره

 اوگرم و نخيلو، ج ير  ورم، شيف، ج ير  جنوبی )ميرمهنا(ج ير  لارگ، ج ير  لاروو، رآاسك، ام

 

 بوشهر: يمقد بافت

در سراسر استان، نشان  يخیتار  و بناگا  معيار آثار

در منطق  است،   معيار يشررت گنر پ یدگند  وجود نور

ا   يكیبوشهر است ك   يمنيون  آن بارت قد ينك  بهتر

در سواحل  یساحل  انواع معيار ينترو باشكو  يننادرتر

دو، س  و   گا. ريارتوذاردیم ي،را ب  نيا رار يفلل

 گا يشگا نيا يقتدر حق يم،در بوشهر قد ق چهار طآ

 بوشهر است. یبرجمت  معياران بوم يش گنر و اند یواقع

 

 هاي سياحتي شهرستان بوشهر:جاذبه

 قلع  و آثار تاريخی ريشهر  -1

 ريارت حاج رييس -2

 ممجد شيخ سعدون -3

 آثار باستانی لارگ -4

 كليما  ارامن  -5

 با ار قديم بوشهر -6

 ممجد جيع  -7

 پار  دانشجو -8

 پار  شغاب -9

 ريارت ملك -10

 بوشهر يمبارت قد -11

 قآر جنرال انگليمی -12

 مو   مردم شناسی -13

 اب انآار قوام -14

 تنديس شهيد رييمعلی دووار  -15

 ساحل دريا و بندروا  -16

 چاگكوتا  یپار  جنگل -17

 يانپار  و -18

 یريارت دگدشت -19

 سالتيان مدرس  سعادت -20
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 هاي شهرستان بوشهر:زيارتگاه  
 امام اد  رآداويهيين -1

 امام اد  مويد باقر)ع( -2

 قدمگا  اميراويومنين -3

 رگاميرمويد حنيف  ل -4

 امام اد  ميرحاج -5

  
 هاي ديگر استان بوشهر :جاذبه

 

آبگرم  )دووار(، قلع   ائرلضرلان )قلع  كالت(، چشي  شهرستان تنگمتان: مو   شهيد رييمعلی دووار 

 ميراحيد، چشي  آبگرم اگرم، امام اد  جعفر، امام اد  ابراگيم.

 

 نشين، امام اد    اد  آقا سيد حآيب اهلل، حميني  شا مشهرستان جم: حيام قاجاري ، قلع  حيدر ، اما

جنگل  بی نو، امام اد  پير بيراگ ، ولو كالت، كو  پدر  )پرديس(، بيدلوار، مناظر  يآا  وودوح، قر  چناق،بی

 ولوبردكان.

 

بگرم آلان ، چشي  شهرستان دشتمتان: ووردلتر، كوشك اردشير، كاخ گخامنشی، دژ برا جان، غار چهل

 داوكی، نخلمتان آبپخ،.

 

 لان، كالت مند.: قلع  لورموج، قلع  دلتر، قلع  دارابیدشت شهرستان

 

اودين، يرايوان(، امام اد  سيدجيالشهرستان دير: ممجد بردستان، قلع  بردستان، شا  سيد ررج اهلل )ام

 شاگ اد  مويد.

 

ني ، شهر تاريخی مهروبان، پارگ كردشگر  ساحلی، سيد مويدجآل راملی شهرستان ديلم: شهر تاريخی سی

 در ديلم، امام اد  حمن در روستا  امام حمن، مرك  لريد بندر ديلم، قلع  حصار، بندر حياد.

 

ر  كنونی(، قلع  طاگر ، وور دلي ، پار  ملی نايآند، بقع  سيدغريب، شهرستان كنگان: بندر سيراف )طاگ

 ساحل كوگمتانی دريا.

 

شهرستان وناو : غار توديو، امام اد  سلييان بن رلی، پار  وردشگر  ساحلی، مرك  لريد وناو ، آتشكد  

 باباكلو، برج لان.


