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 تعاریف و مفاهیم 

 

  خانوار

 كنند و با يكديگر همشود كه با هم در يك اقامتگاه زندگي مىخانوار از چند نفر تشكيل مى

يك نفره تواند در مواردی خانوار معمولي، ميخورند. خرج هستند و معموالً با هم غذا مى

 باشد.

 خانوار معمولي غيرساكنو  خانوار معمولي ساكن

های محل سكونت ساخته شده از آن دسته از خانوارهای معمولي كه در اقامتگاه ثابت )مكان

مصالح سخت و نيز چادر ثابت، آلونك، كپر و ...( سكونت دارند به عنوان خانوار معمولي 

مان شوند. مانند خانوارهايي كه در زساكن تلقي مي ساكن و بقيه به عنوان خانوار معمولي غير

برند و يا محل زندگي ثابتي ندارند و به طور مداوم محل زندگي سرشماری در كوچ بسر مي

 دهند.خود را تغيير مي

 سن

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

 شهر

وده است بدون در نظر گرفتن ميزان جمعيت آنها شهر كليه نقاطي كه دارای شهرداری ب 

 اند.محسوب شده

 روستا

( گفته یو غيركشاورز یبه مجموعه يك يا چند مكان و اراضي بهم پيوسته )اعم از كشاورز 

شود كه خارج از محدوده شهری باشند و دارای محدوده ثبتي يا عرضي مستقل بوده است. يم

ر و د «دارای سكنه»محل سكونت خانوار يا خانوارهايي بوده  ،اگر آبادی در زمان سرشماری

 شود.تلقي مى «خالي از سكنه» ،غير اينصورت

 روستای اصلي

طرح  طبق شرايطو  روستايي است سالمتخانه بهداشت يا پايگاه محل استقراراين روستا 

 مركز محل استقرارممكن است  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گسترش

  روستايي باشد خدمات جامع سالمت
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 روستای قمر

محل  ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي های طرح گسترشاين روستا طبق دفترچه 

روستايي يا خانه بهداشت نبوده ولي تحت پوشش خانه  خدمات جامع سالمتاستقرار مركز 

 باشد كه به آن، روستای قمر گويند.بهداشت مي

 جمعيت سياری

( از كيلومتر 6روی )حدود ساعت پيادهفاصله بيش از يك بهبه روستاهايي با  جمعيت كم و  

روستای سيار گفته  ،شودانجام ميخانه بهداشت، كه خدمات به اين روستاها توسط تيم سيار 

 شود.مي

 جمعيت مستقيم

اند واقع شدهتاها كه در حاشيه شهرها جمعيتي از روستا كه نزديك آن قرار دارد، اين روس 

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

 شهری روستايي قرار دارند. خدمات جامع سالمت
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 جمعیتيهای شاخص

 

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

 رشد طبيعي جمعيت ميزان = 
10 

 

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

 سني = نسبت سرباری
 سال 64تا  15جمعيت 

 

100 × 
 تعداد تولدهای زنده پسر طي يكسال

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

 

 
 در مكان جمعيتكل تعداد 

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

 

 

 

 
 1399سال  – های جمعيتي استان  بوشهرشاخص. 1-2جدول 

 

  

 1399 1398 عنوان شاخص ردیف

 03/1 25/1 رشد طبيعي جمعيت ميزان  1

 42/50 55/50 نسبت سرباری سني )درصد( 2

 66/108 76/112 نسبت جنسي در بدو تولد 3

 25/3 29/3 بعد خانوار )متوسط تعداد افراد در خانوار(  4
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 بوشهرتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي  يجمعيت روستایتوزیع . 2-2جدول 

 1399 سال  -

 و قمر اصلي
 روستا

 نسج

 مرد زن سن

 كمتر از يكماه 146 126

 يكماه تا يكسال 2158 1982

 سال 4-1 11735 11261

 سال 9-5 13746 13137

 سال 14-10 11859 11448 16

 سال 19-15 9340 8630 1083

 سال 24-20 9062 7981 4304

 سال 29-25 13005 11209 8572

 سال 34-30 15092 13548 10865

 سال 39-35 12642 11891 9336

 سال 44-40 9428 9500 7255

 سال 49-45 7111 7632 5942

 سال 54-50 4818 5955

 سال 59-55 3974 4847

 سال 64-60 4216 4637

 سال 69-65 2958 4319

 سال 74-70 1561 2610

 سال 79-75 1143 1327

 سال 84-80 1386 1298

 به باال 85 916 790

 جمع 136296 134128 47373

 باشد.( جمعيت زنان شوهردار مي ساله در ستون سمت چپ )  49تا  10آمار كل جمعيت زنان *

 



 

  49 

 

 

 بوشهر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهریتوزیع جمعيت . 3-2جدول 

 1399 سال  - 

 مرد زن
 جنس                        

 سن

 كمتر از يكماه 452 434

 يكماه تا يكسال 6255 5814

 سال 4-1 33930 31870

 سال 9-5 37850 35969

 سال 14-10 32897 30839 29

 سال 19-15 24935 24298 1766

 سال 24-20 22019 23099 10065

 سال 29-25 31178 33991 24926

 سال 34-30 43397 43887 36670

 سال 39-35 41526 38822 33155

 سال 44-40 30523 27440 23353

 سال 49-45 22782 20126 16978

 سال 54-50 17012 15660

 سال 59-55 12488 11809

 سال 64-60 10742 9956

 سال 69-65 7050 7829

 سال 74-70 3323 4495

 سال 79-75 2081 2202

 سال 84-80 2028 1932

 به باال 85 1207 1099

 جمع 383675 371571 146942

 باشد.( جمعيت زنان شوهردار مي ساله در ستون سمت چپ )  49تا  10آمار كل جمعيت زنان *
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 بوشهر  ساكن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي توزیع جمعيت .4-2جدول 

 1399 الس  -

 

 باشد.( جمعيت زنان شوهردار مي ساله در ستون سمت چپ )  49تا  10آمار كل جمعيت زنان *

 

 

 مرد زن جمع
 جنس

 سن

 كمتر از يكماه 598 560 1158

 يكماه تا يكسال 8413 7796 16209

 سال 4-1 45665 43131 88796

 سال 9-5 51596 49106 100702

 سال 14-10 44756 42287 45 87043 45

 سال 19-15 34275 32928 2849 67203 2849

 سال 24-20 31081 31080 14369 62161 14369

 سال 29-25 44183 45200 33498 89383 33498

 سال 34-30 58489 57435 47535 115924 47535

 سال 39-35 54168 50713 42491 104881 42491

 سال 44-40 39951 36940 30608 76891 30608

 سال 49-45 29893 27758 22920 57651 22920

 سال 54-50 21830 21615 43445

 سال 59-55 16462 16656 33118

 سال 64-60 14958 14593 29551

 سال 69-65 10008 12148 22156

 سال 74-70 4884 7105 11989

 سال 79-75 3224 3529 6753

 سال 84-80 3414 3230 6644

 به باال 85 2123 1889 4012

 جمع 519971 505699 194315 1025670 194315
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  1399سال- به تفکيک جنسيتتحت پوشش دانشگاه  یشهرستان ها يتجمع .5-2جدول 
 

 

.تعداد جمعيت عشاير )غيرساكن( در جمعيت كل استان محاسبه نمي گردد*  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شهرستان
 روستایي شهری

عشایر جمعيت 

 جمع (*)غير ساكن

 مرد زن مرد زن مرد زن

 259068 40 47 11952 11857 119850 115409 بوشهر

 74358 109 110 26351 25519 11303 11185 تنگستان

 55909 33 25 12918 12791 15081 15119 جم

 232949 1461 1295 37462 36856 80178 78453 دشتستان

 81882 629 605 11494 11640 29687 29061 دشتي

 59520 35 42 5780 5872 23988 23880 دیر

 34762 35 33 2723 2822 14942 14275 دیلم

 46333 0 0 11791 10951 12742 10849 عسلویه

 76134 0 0 4213 4110 34636 33175 كنگان

 104755 0 0 11612 11710 41268 40165 گناوه

 1025670 2342 2157 136296 134128 383675 371571 جمع
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 بوشهر  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي خانوارهایتوزیع   .6-2جدول 

 1399 سال  -ن به تفکيک شهرستا

 

 

 شهرستان یشهر تعداد خانوار يیروستا تعداد خانوار تعداد كل خانوار

 بوشهر 89993 6410 96403

 تنگستان 6688 14299 20987

 جم 7869 8168 16037

 دشتستان 45408 21270 66678

 دشتي 17158 6392 23550

 دیر 13918 2698 16616

 دیلم 8290 1418 9708

 عسلویه 5607 6606 12213

 كنگان 21986 1910 23896

 گناوه 23737 6171 29908

 جمع 240654 75342 315996


