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 تعاریف و مفاهیم 

 

  خانوار

كنند و با يكديگر هم شود 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.

 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 

شوند. مانند خانوارهايي كه در زمان ميساكن و بقيه به عنوان خانوار معمولي غير ساكن تلقي 

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

ن در نظر گرفتن ميزان جمعيت آنها شهر كليه نقاطي كه دارای شهرداری بوده است بدو 

 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

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

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

 روستای اصلي

طبق شرايط طرح و  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 

 

 

 

 
  های جمعيتي استان  بوشهرشاخص. 2-1جدول 

 

  

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 85/0 03/1 رشد طبيعي جمعيت ميزان  1

 96/49 42/50 نسبت سرباری سني )درصد( 2

 37/108 66/108 نسبت جنسي در بدو تولد 3

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

 1400 سال  -

 و قمر اصلي
 روستا

 نسج

 مرد زن سن

 كمتر از يكماه 153 145

 يكماه تا يكسال 1962 1982

 سال 4-1 11198 10713

 سال 9-5 14257 13538

 سال 14-10 12536 11901 20

 سال 19-15 9668 9143 951

 سال 24-20 8825 7921 3969

 سال 29-25 12089 10582 8069

 سال 34-30 15413 13609 11029

 سال 39-35 13406 12315 9766

 سال 44-40 10117 10233 7896

 سال 49-45 7546 7997 6171

 سال 54-50 5287 6394

 سال 59-55 3965 4892

 سال 64-60 4113 4626

 سال 69-65 3334 4505

 سال 74-70 1777 2893

 سال 79-75 1031 1396

 سال 84-80 1293 1259

 به باال 85 1024 875

 جمع 138994 136919 47871

 باشد.( جمعيت زنان شوهردار مي ساله در ستون سمت چپ )  49تا  10آمار كل جمعيت زنان *
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 بوشهر تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي توزیع جمعيت شهری. 3-2جدول 

 1400 سال  - 

 مرد زن
 جنس                        

 سن

 كمتر از يكماه 355 337

 يكماه تا يكسال 5711 5386

 سال 4-1 32604 30321

 سال 9-5 39825 37675

 سال 14-10 34562 32342 21

 سال 19-15 26522 25893 1486

 سال 24-20 22402 23160 8964

 سال 29-25 29191 32122 23026

 سال 34-30 43168 44158 36688

 سال 39-35 44013 41579 35409

 سال 44-40 33544 30330 25736

 سال 49-45 24105 21336 17901

 سال 54-50 18883 17206

 سال 59-55 13072 12482

 سال 64-60 11201 10444

 سال 69-65 8021 8335

 سال 74-70 3757 5092

 سال 79-75 2046 2403

 سال 84-80 2006 1954

 به باال 85 1341 1241

 جمع 396329 383796 149231

 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 

 1400 الس  -

 

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

 

 

 مرد زن جمع
 جنس

 سن

 كمتر از يكماه 508 482 990

 يكماه تا يكسال 7673 7368 15041

 سال 4-1 43802 41034 84836

 سال 9-5 54082 51213 105295

 سال 14-10 47098 44243 41 91341 41

 سال 19-15 36190 35036 2437 71226 2437

 سال 24-20 31227 31081 12933 62308 12933

 سال 29-25 41280 42704 31095 83984 31095

 سال 34-30 58581 57767 47717 116348 47717

 سال 39-35 57419 53894 45175 111313 45175

 سال 44-40 43661 40563 33632 84224 33632

 سال 49-45 31651 29333 24072 60984 24072

 سال 54-50 24170 23600 47770

 سال 59-55 17037 17374 34411

 سال 64-60 15314 15070 30384

 سال 69-65 11355 12840 24195

 سال 74-70 5534 7985 13519

 سال 79-75 3077 3799 6876

 سال 84-80 3299 3213 6512

 به باال 85 2365 2116 4481

 جمع 535323 520715 197102 1056038 197102
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  1400سال– 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 (*ساكن)غير 

 مرد زن مرد زن مرد زن

 269920 39 41 12140 12117 125143 120520 بوشهر

 75742 71 75 26875 26048 11455 11364 تنگستان

 59872 13 14 13330 13173 16778 16591 جم

 238391 1622 1429 37937 37327 82443 80684 دشتستان

 83216 536 487 11698 11835 30139 29544 دشتي

 60528 30 34 5864 5977 24407 24280 دیر

 35315 41 43 2740 2849 15232 14494 دیلم

 47630 0 0 12120 11276 13019 11215 عسلویه

 78955 0 0 4307 4223 35910 34515 كنگان

 106469 0 0 11983 12094 41803 40589 گناوه

 1056038 2352 2123 138994 136919 396329 383796 جمع

 1056038 4475 275913 780125 جمع كل
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 بوشهر  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي توزیع خانوارهای  .6-2جدول 

 1400 سال  -ن به تفکيک شهرستا

 

 

 شهرستان یشهر تعداد خانوار یيروستا تعداد خانوار تعداد كل خانوار

 بوشهر 92026 6796 98822

 تنگستان 6811 14710 21521

 جم 11546 6674 18220

 دشتستان 48458 20992 69450

 دشتي 17501 6728 24229

 دیر 14263 2746 17009

 دیلم 6612 3307 9919

 عسلویه 6995 5791 12786

 كنگان 22146 2714 24860

 گناوه 23940 6510 30450

 جمع 250298 76968 327266


