استان بوشهر با وسعت  22765كيلومتر مربع در جنوب غربی ايران و حاشيه خليي ايارو و در
موقعيت جغراايايی  27درجه و 14دقيقه تا  30درجه و  16دقيقيه ريرش شيياوی و  50درجيه و 6
دقيقه تا  52درجه و  58دقيقه طول شرقی قرار دارد .اين استان از شييال بيه اسيتان خوزسيتان و
استان كهكيلويه و بويراحيد ،از مشرق به استان ايارو ،از جنيوب شيرقی بيه اسيتان گرم ويان و از
جنوب و مغرب با طووی در حدود  625كيلومتر به خلي ايارو مديدود اسيت .آب و گيوا اسيتان
بوشهر بطور كلی ورم (بيابان كنار ) كه در نواحی ساحلی ورم و نيناك و در قسييتگيا داخليی
ورم و خشك است.
متوسط دما ساويانه  24درجه میباشد .مي ان بارندوی در استان بوشهر كم و متغير است و ميكن
است مقدار آن خيلی بيشيتر ييا كيتير از متوسيط بياری سياويانه ( 217ميلييتير) باشيد .از جيليه
رودخانهگا بوشهر رودمند ،داوكی ،شور ،حله و اگرم است.
استان بوشهر دارا  10شهرستان به نامگا بوشهر ،تنگستان ،جم ،دشتی ،دشتسيتان ،ديير ،ديليم،
رسلويه ،كنگيان و ونياو  25 ،بخي 36 ،،شيهر و  48دگسيتان اسيت و ط يخ آخيرين سرشييار
(سال  )1396جيعيت آن به  1103005نفر میرسد.
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اخالق و عادات:
مردم بوشهر مردمی مهربان و خونگرم ،زودجوی ،حساو ،زودرن و در رين حال مهياننواز ،بیريا و صادق،
متدين و در انجام ارايض دينی جد و در مواقع غم و شاد شريك و غيخوار يكديگرند .اين خصوصيات و
ط ع بلند اوهام وراته از يك ارگنگ غنی و نشأت وراته از تيدن پرشكو ايرانی و اسالمی است ،چرا كه
بندر بوشهر گيوار يكی از درواز گا پراروغ تاريخ و تيدن ايرانی بود است.
غذاهاي محلي:
ماگی در غذا بيشتر مردم اين استان خاصه سواحل و ج اير آن سهم مهيی دارد ،مثالً در قليه ،ماگی
سرخ كرد  ،ماگی شكم و راته ،چلو ماگی ،ميگو سرخ كرد  ،چلو ميگو و غير  .اما مردم قسيتگا داخلی
بيشتر از غذاگا دال ردو ،ولك و رنگينك استفاد مینيايد.
انواع ماهيها:
ماگیگا خوراكی كه در سواحل و ج اير استان بوشهر صيد میشوند ر ارتند از :ماگی حلوا سفيد ،شوريد ،
راشگو ،سنگسر ،گامور ،شيرماگی ق اد ،سرخو ،شعر  ،شئوم ،سهبيتی ،خارو ،وواف ،ميد ،ص ور ،انگ و د گا
نوع ديگر.
انواع سوغاتيها:
خرما ،مسقطی ،ارد  ،حلوا راشی ،حلوا سنگك ،خارك پخته ،انواع ماگی ،ميگو و رروسكگا صدای .انواع
وسايل حصيرباای مانند :كال  ،بادب ن و ...
صنايع دستي:
با توجه به وضعيت خاص اقتصاد در استان ،صنايع
دستی و به ويژ صنايع دستی روستايی از وذشته دارا
نق ،تعيين كنند و مهيی در معيشت روستائيان
منطقه بود و بيشتر ساكنان نواحيی روستيايی به
و
رليت مديدود بودن بخي ،كشياورز
بييكار گا اصيلی ناشيی از آن كوشييد اند تا از
امكانات موجود و مواد اوويها كه ط يعت در اختيار
آنان قرار داد به رنوان وسيلها برا كسب درآمد بيشتر و امرار معای استفاد كنند و به توويد مدصوالتی
مانند :قاوی ،و ه ،ر ا ،وليم ،حصير ،سفال ،ويو  ،مشك ،دووچه ،زن يل ،س د ،تور ،سوزندوز  ،نساجی و
مصنورات رودوز شد اقدام كنند .مهيترين صنايع دستی :و هباای ،وليمباای ،والای (ون و قايخساز )
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حمل و نقل
دريايي:
مساارت و حيل و نقل دريايی رالو بر جاذبه خاص ،مقرون به صراه بودن و ايينی بيشتر ،در مقايسه با
ديگر وسايل حيل و نقل از جايگا ويژ ا ني برخوردار است .در اين رابطه كشتيرانی واوفجر  ،8امروز با
رشد مطلوب در زمينه بار و مساار يكی از مواخترين شركتگا از نظر استفاد مفيد از منابع موجود در
منطقه خلي اارو است .اين شركت با بهر مند از كشتیگا مجه نس ت به تران يت كاال و خودرو
سوار و حيل مرك ات و ميو و تر بار با بهر وير از تريلرگا يخچاوی و سرويسگا رظيم بار و مساار با
كشتیگا رورو اقدام میكنند.
هوايي:
ارودوا بيناويللی بوشهر و رسلويه با داشتن پروازگا داخلی به شهرگا تهران ،شيراز ،اصفهان ،مشهد و...
و پروازگا خارجی به كشورگا حوز خلي اارو ،سرويسگا منظيی ارائه میدگد.
جادهاي:
استان بوشهر از طريخ سه مدور ارت اطی با استانگا گيجوار و ساير نقاط كشور مرت ط میوردد كه
ر ارتند از :مدور اول ،مسير بوشهر  -برازجان  -كازرون  -شيراز است كه اصلیترين مدور حيل و نقل
زمينی استان بوشهر با نواحی مرك ايران مدسوب میوردد .اين مدور تا شيراز حدود  290كيلومتر طول
دارد .دومين مدور ارت اطی ،مسير بوشهر  -وناو  -ديلم  -ماگشهر  -آبادان است كه تقري اً به موازات
سواحل خلي اارو وستری يااته است و  690كيلومتر طول دارد .سومين مدور ارت اطی ،مسير بوشهر –
كنگان – بندرونگه – بندرر او میباشد كه طول آن  921كيلومتر است.
مناطق حفاظت شده:
مند :روستا بردخون ،شهرستان دير
ناي ند :روستا چا م ارك ،شهرستان كنگان
حله :روستا كر بند ،شهرستان بوشهر
شكاروا كو مند :الور ساحلی ،شهرستان دشتی
خاروو :ج ير خارگ
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مهمترين جاذبههاي اقتصادي بوشهر:
 -1ميدان واز پارو جنوبی
 -2نيرووا اتيی بوشهر
 -3پااليشگا واز اجر جم
 -4مجتيع پتروشييی و پايانهگا نفتی خارگ
 -5منطقه ويژ اقتصاد بوشهر
 -6حوضچهگا پروری ميگو
 -7نخلستانگا دشتستان  -تنگستان و دشتی
جزيرهها و شبهجزيرههاي استان بوشهر:
ج ير خارگ ،ج ير خاروو ،ر اسك ،اماوگرم و نخيلو ،ج ير ورم ،شيف ،ج ير جنوبی (ميرمهنا)
بافت قديم بوشهر:
آثار معيار و بناگا تاريخی در سراسر استان ،نشان
دگند وجود نوری گنر پيشراته معيار در منطقه است،
كه بهترين نيونه آن باات قديم بوشهر است كه يكی از
نادرترين و باشكو ترين انواع معيار ساحلی در سواحل
خلي اارو را به نياي ،میوذارد .ريارتگا دو ،سه و
چهار ط قه در بوشهر قديم ،در حقيقت نيايشگا گا
واقعی گنر و انديشه برجسته معياران بومی بوشهر است.
جاذبههاي سياحتي شهرستان بوشهر:
 -1قلعه و آثار تاريخی ريشهر
 -2ريارت حاج رييس
 -3مسجد شيخ سعدون
 -4آثار باستانی خارگ
 -5كليسا ارامنه
 -6بازار قديم بوشهر
 -7مسجد جيعه
 -8پارك دانشجو
 -9پارك شغاب
 -10ريارت ملك
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 -11باات قديم بوشهر
 -12ق ر جنرال انگليسی
 -13موز مردم شناسی
 -14اب ان ار قوام
 -15تنديس شهيد رييسعلی دووار
 -16ساحل دريا و بندروا
 -17پارك جنگلی چاگكوتا
 -18پارك ويان
 -19ريارت دگدشتی
 -20ساختيان مدرسه سعادت

زيارتگاههاي شهرستان بوشهر:
 -1امام اد ر داويهيين
 -2امام اد مديد باقر(ع)
 -3قدمگا اميراويومنين
 -4ميرمديد حنيفه خارگ
 -5امام اد ميرحاج
جاذبههاي ديگر استان بوشهر :
شهرستان تنگستان :موز شهيد رييسعلی دووار (دووار) ،قلعه زائرخضرخان (قلعه كالت) ،چشيه آبگرم
ميراحيد ،چشيه آبگرم اگرم ،امام اد جعفر ،امام اد ابراگيم.
شهرستان جم :حيام قاجاريه ،قلعه حيدر  ،امام اد آقا سيد ح يب اهلل ،حسينيه شا نشين ،امام اد
بی بی نو ،امام اد پير بيراگه ،ولو كالت ،كو پدر (پرديس) ،بيدخوار ،مناظر زي ا وودوح ،قر چناق ،جنگل
ولوبردكان.
شهرستان دشتستان :ووردختر ،كوشك اردشير ،كاخ گخامنشی ،دژ برازجان ،غار چهلخانه ،چشيه آبگرم
داوكی ،نخلستان آبپخ.،
شهرستان دشتی :قلعه خورموج ،قلعه دختر ،قلعه دارابخان ،كالت مند.
شهرستان دير :مسجد بردستان ،قلعه بردستان ،شا سيد ارج اهلل (اميرايوان) ،امام اد سيدجيالاودين،
شاگ اد مديد.
شهرستان ديلم :شهر تاريخی سیني  ،شهر تاريخی مهروبان ،پارگ كردشگر ساحلی ،سيد مديدج ل راملی
در ديلم ،امام اد حسن در روستا امام حسن ،مرك خريد بندر ديلم ،قلعه حصار ،بندر حياد.
شهرستان كنگان :بندر سيراف (طاگر كنونی) ،قلعه طاگر  ،وور دخيه ،پارك ملی ناي ند ،بقعه سيدغريب،
ساحل كوگستانی دريا.
شهرستان وناو  :غار توديو ،امام اد سلييان بن رلی ،پارك وردشگر ساحلی ،مرك خريد وناو  ،آتشكد
باباكلو ،برج خان.
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